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PRINCIPAi$ INDICADORES 

Milhares de Euros 

Act,~o liquido 
Credito sobre Cl,entes (t:ruto) 
Cr~di!o sobre Clientes (liquidol 
Situa~ao Liquida 
Capilal Financiado no ano 
l,1argem Financeira 
Produlo Sanc.:irio 
Custos de transformafiiO 
ResulIado liquido 

Resullado liquido po, ac~ao ( em centimes) 

(Custos de funcionam-=nto + Amoniza9oes) I P1oduto B,mcano (1) 
Cuslos com pessoal I Produto Bancario {1) 

Racio de Sol•,ab1lidade lndr.idual (1) 
Racio de Adequa~:io de Fundos Propnos de Base (1) 

R.::icio de So~:abilidade Consohdado (1) 
Racio de Adequa~ao de F undos Prof)fios de Base (1 J 

Produto bancariol Activo liquid a media (11 
ROA(medio) 

Resultado antes de impastos e inleresses minoritariosi Actr,a liquido media ( 1 J 
ROE (media) 
Resullado antes de impastos e interesses minoritariosl Capitais proprios medias (1 

Credito com lncumprimento / Credito Total (2) 
Credito com lncumprimento. liquido / Credito Total. !iquido (2) 
lmparidade de Credito/Credito vencido a cliente final 
Numero de efectivos 

fl)· ca1c1.·Ia<10 de acot(Jo com a mstwrao n• 2312007 do Sa.~co ce Portw;al 
/2)-Catculaclo de acorcto com a Circular02/2014 coBa,'ICode Por:.;,;a1 

2016 

1 398 093 
1 429.997 
1335146 

161.195 
-115322 
-!5 931 
66 777 
26 190 
2-l-151 

36.7 

39.2% 
16.1% 

11.3% 
11.3% 

11.5% 
11 5% 

5.0% 
1.8% 
2.8% 

15.6% 
23.9% 

5,6% 
-1,1% 

122.0% 
195 

2015 Variar;iio 

1 280.78-l 9.2% 
1 323 096 8.1% 
1 215.489 9.8% 

152 744 5.5% 
336 981 23.2% 
~2 720 7.5% 
60 456 10.5% 
25 184 40% 
13.425 32.7% 

27.7 32.7% 

41.7% -2.4 pp 
15.5% 0.6 pp 

9.8% 1,4 pp 
9.8% 1.4 pp 

12.0% ·0.5 pp 
12.0% -0.5 pp 

5.6% -0.? pp 
1.7% 0,1 pp 
2.7% 0.1 pp 

12.5% J 1 pp 
19A% 4.5 pp 

6.9% -1 3 pp 
-0.3% -0.9 pp 

126.4% -6.-! pp 
197 -1.0% 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSAO EXECUTIVA 

De acordo com o ultimo Outlook do IMF (Jan 2017), a Economia Mundial tera crescido 3, 1 % em 2016, 
ligeiramente menos que no ano anterior, em concrete com um ligeiro abrandamento ( de 2, 1 % para 
1,6%) nas Economias mais desenvolvidas: EUA, Euro, RU e Japao. Apesar dos pre90s ainda 
deprimidos nas materias-primas, concretamente do pre,;:o do petr6leo, que afeta em particular a Africa 
Subsariana, Medic Oriente, Russia e Brasil, os Mercados Emergentes mantiveram a dinamica com 
um crescirnento de 4,1%. 

Portugal, a semelhan,;:a da media Europeia, regrediu ligeiramente no seu caminho de recuperagao 
econ6mica e terminou 2016 com um crescimento do PIB na ordem dos 1.3%, que compara com 1,5% 
no ano transato. 0 crescimento foi alavancado ainda na dinamica das Exporta,;:oes e no Consumo 
Privado lnterno, mas sofreu uma regressao no ainda timido investimento, variavel critica para o 
crescimento sustentado do Pais, que nao evitou mais um ano de divergencia face aos niveis de 
crescimento e riqueza medias da Europa Comunitaria. 

O Grupo Santander voltou a crescer de forma sustentada (2% em Credito e 5% em dep6sitos e 
fundos de clientes) em quase todas as geografias onde esta presents, tendo ainda crescido em 10% 
em n° de Clientes vinculados e 26% em Clientes Digitais. Os Resultados Liquidos voltaram a crescer 
4% para 6.204 Milhoes de Euros, ou 12% excluindo efeitos cambiais, com uma diversifica9ao 
geografica significativa e equilibrada, entre mercado desenvolvidos e emergentes, que ajuda a dar 
sustentabilidade aos mesmos, sendo o maier contributo do Brasil, com 21 %, seguido de RU, com 
20%, Santander Consumer com 13%, Espanha 12%, Mexico 8%, Chile com 6% e EUA e Portugal, 
cada um com 5%, Argentina 4% e Polonia e Outros com 3% cada. 

O Grupo Santander possui a maior rede de balcoes do Mundo e caracteriza-se por possuir um 
mode!o de riscos e de neg6cios muito conservador, o que lhe tern permitido ter urn performance anti 
ciclico, mantendo de forma sustentada indicadores muito melhores do que as medias de mercado, em 
praticamente todos o mercados onde esta presente, associado a uma grande eficiencia na opera9ao, 
comparando muito favoravelmente com a concorrencia e com as medias de mercado no que respeita 
a produtividade e "Cost to Income" (47%). 

Por seu turno, a Divisao de Credito ao Consume opera em 15 Paises, e lider de mercado, 
representando esta Divisao um peso de 13% nos resultados do Grupo. E de real9ar ainda que a 
Divisao de Credito ao Consumo do Grupo tern uma gestao aut6noma e especializada e apresenta 
rentabilidades muito acima da media do conjunto, associado a um premio de risco abaixo da media e 
a uma melhor eficiencia em custos. 

No que respeita a Portugal, os mercados em que o Banco opera mantiveram um comportamento 
francamente expansivo, atingindo a dimensao dos diferentes segmentos de mercado ja niveis 
semelhantes aos anos anteriores a recessao, mas distinto de segmento para segrnento (+23% no 
Segmento de financiamento de Auto Novos, +51% em Auto Usados e +18% em Nao Auto). Por seu 
turno, o mercado autom6vel de viaturas novas foi de 242 mil viaturas, o que representa uma evolu9ao 
positiva de cerca de 15.7%, face ao ano anterior. 

0 BSCP voltou a crescer o seu Volume de Neg6cios (consolidado) em mais de 40% face ao ano 
anterior, ano em que havia ja crescido 43%, duplicando assim o nivel de atividade em apenas 2 anos. 
0 Banco assume-se como rider no mercado de financiamento Autom6vel (16,8% de cota de 
Mercado), no seu conjunto e indiscutivel lider no mercado de financiamento de autom6veis novos, H 
com 25,4% de cola de mercado {e cerca de 30% no segmento de particulares). 0 Volume de 

produ,ao de novo neg6cio foi de 477ME, alavancado no c,escimento de todos os 3' d: ./£ 
~ 



neg6cio, mas em particular no crescimento do financiamento de autom6veis novas e nos Acordos de 

Marca que possui. 

Gostaria de reali;:ar ainda os seguintes indicadores, que marcaram a muito favoravel progressao do 

Banco em 2016: 

• 0 Credito liquido a Clientes e o Ativo cresceram cerca de 10%, enquanto o novo credito 
concedido no ano cresceu 40% quando comparado com o ano anterior; 

• A Margem Financeira cresceu quase 7.5% e o Produto Bancario 10.5%; 
• Enquanto os Custos de Transformai;:ao cresceram apenas 4%, permitindo que a eficiencia se 

ten ha situ ado abaixo dos 39%; 
• Ao nivel dos indicadores de Risco, o credito em vencido total variou -6.055me, o que justifica 

que o premio de risco da atividade do Banco se tenha situado em terreno negative, pelo 
terceiro ano consecutive, uma performance hist6rico para o Banco e claramente o melhor 
indicador do sector e do mercado; Ao mesmo tempo mantivemos o grau de cobertura dos 
valores em morosidade de gestao par provisoes em mais de 118%; 

• Tudo isto permitiu que o Resultado Liquide tenha atingido o valor de hist6rico de 24,5 
Milhoes de euros, um crescimento na ordem dos 33% face a 2015, situando-se o ROE 

(media) em 15.6%; 
• Por ultimo, de realgar que apesar do forte crescimento, o Banco manteve o seu nivel de 

capitalizai;:ao em n[veis muito acima dos minimos exigidos regulamentarmente (9.75%), 
tendo agora um Racio de Core Tier I (BIS 11) de 11,5%, em termos Consolidados. 

2016 foi um anode grande crescimento, mas tambem um ano importante ao nivel da consolida9ao da 
atividade da PSA, depois da sua incorporagao no ano anterior. Foi um ano marcado pela 
consolidai;:ao de processes, praticas e estruturas. 0 Banco inicia agora um nova ciclo, corn uma 
posigao de mercado muito refori;:ada, com indicadores de enorme qualidade e robustez, mas um 
perlodo onde os crescimentos de mercado e da atividade serao menos acentuados, obrigando o 
banco a inova9ao, ao crescimento organico por cota de mercado e a diversifica9ao para novas 

segmentos de neg6cio. 

Outro compromisso que o banco assume com os seus StakeHolders (Colaboradores, Clientes, 
Parceiros e Accionistas) e que constitui um desafio ainda com muito caminho por percorrer e ode 
serum Banco cada vez mais Simples, Pessoal e Justo para todos. ·Estee um desafio que passa 
par uma transformagao cultural da organizai;:ao, na forma de fazer as coisas e que obriga tambem a 
revolu9ao tecnol6gica que agora iniciamos, no sentido da digitaliza9ao e da automatiza9ao. A nossa 
Visa.a de Futuro e o contexto de exigencia Regulamentar e do Consumidor que se tornou 
imensamente mais complexo, requerem ambi9ao e mudani;:as profundas porque a combinac;:ao de 
produtos e solw;:oes Simples, a personaliza9ao e uma oferta justa e equilibrada ao cliente, sao 
na nossa Visao a melhor resposta para essa complexidade e exigencia. 

Em nome do Conselho de Administrai;:ao e da Comissao Executiva, gostaria de expressar os meus 
sinceros agradecimentos pelo esfori;:o e empenho de todos os Parceiros e Colaboradores e de 

felicitar todos pelos resultados conseguidos. 

Par ultimo, uma nota de grande entusiasmo e otimismo relativamente ao futuro. Os resultados 
alcanc;:ados em 2016 enchem-nos de orgulho e a robustez do nosso balani;:o e dos nossos 
indicadores econ6micos e financeiros devem oferecer a todos, Clientes, Parceiros, Colaboradores 
e Acionistas a confiani;:a num futuro promissor e cada vez melhor em conjunto. E na forc;:a conjunta e 
no trabalho em equipa que tanto potencia o sucesso e a produtividade de todos que temos agora de 
construir um banco cada vez mais Simples, Pr6ximo e Justo. 



1. RELATORIO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 



1.1 SINTESE DA ACTIVIDADE DO EXERCICIO 

0 ano 2016 voltou a significar crescimento da atividade economIca em Portugal, agora mais 
significativo, tendo em conta o crescimento singelo registado no ultimo ano. Esta expansao e 
consequencia das reformas estruturais decorrentes do programa de assistencia {2011-2014) e do 
padrao de crescimento que dele resu!tou. Foram alcan9ados importantes objetivos na vertente 
econ6mica e financeira, acentuaram-se as efeitos positivos do ajustamento, de que resultaram a 
expansao moderada da economia portuguesa e a contragao do desemprego que contribuiu para a 
expansao do consumo privado. Ao nivel externo, as exportai;:oes mantiveram um nivel crescirnento 
sustentado ao longo do ano e, do lado das importa96es, o ano 2016 registou uma expansao ligeira, 
quando comparada com o ano anterior, impulsionadas pelo crescimento dos salaries. 

0 Banco registou, em 2016, um volume de financiamento a cliente final de 415 m ii hoes de euros, que 
representa urn crescimento de 23,2% face a 2015. Este resultado reflete o acrescimo de atividade na 
sequencia do crescimento do consumo e do investimento, resultante da nova fase do ciclo econ6mico 
e a expansao do perimetro de atividade resultante da plena integragao da PSA. 

As vendas a retalho no mercado autom6vel - das qua is depende parte muito significativa da atividade 
comercial do Banco - cresceram 15,7% em rela,;;ao ao ano anterior, refletindo a recupera,;;ao mais 
significativa da economia portuguesa, ja anteriormente referida. Nao obstante, e de salientar a 
manutenc;:ao da politica de concessao de credito rigorosa que permite equilibrar o perfil de risco e o 

retorno esperado das opera9oes de credito. 

Para o crescimento registado em 2016, a incorporac;:ao da atividade da sucursal do Banque PSA 
Finance em Portugal, em 1 de Agosto de 2015, teve um impacto importante na medida em que este 
foi o primeiro exercicio cornpleto. Assistiu-se a consolidac;:ao da posh;ao do Banco coma a entidade 
de referenda no mercado de financiamento autorn6vel portugues. Esta incorporac;:ao vem relevar a 
capacidade do Banco neste segmento de mercado, corn solU<;oes inovadoras "end-to-end" por um 
lado, e por outro lado, diversificar e incorporar economias de escala que possibilitarao um 

crescimento sustentado nos pr6ximos anos. 

0 Banco encerrou o ano com uma quota de mercado de 10,61%, valor que evoluiu favoravelrnente de 
9,67% registado no ano transato. Em termos do financiamento a viaturas novas, a quota de rnercado 
registada em Dezembro de 2016 foi 25,39%, bastante acima do registado em 2015 (18,43%) em 
consequencia do 1° ano completo de atividade do acordo PSA. Nas viaturas usadas, a quota de 
mercado fixou-se em 9,52%, neste caso muito abaixo do periodo hom6Iogo {13, 19%). Nos restantes 
segmentos de neg6cio (Credito ao Consumo e Cartao de Credito), a quota de rnercado foi de 1,97%, 
registando um ligeiro decrescimo face a 2015 (2,28%). 

0 Banco mantem a estrategia de desenvolvimento da linha de financiamento ao consumo par 
constituir uma oportunidade de angariac;:ao de clientes e diversificar;:ao do neg6cio. No segmento de 
credito ao consumo, face a 2015 assistirnos a um decrescimo de 8% do volume, enquanto no 
segmento de financiamento com cartao de credito o crescimento verificado foi de apenas 1, 1 %. No 
total, estes dois segmentos atingiram um volume de 32 milhoes de euros, menos 3,7% do que ano 

transato. 

Perante um enquadramento macro bastante menos dificil, o Banco manteve a estrategia de 
prevengao na admissao de risco e de refon;o da capacidade de recuperac;:ao. Assim, foi possivel 
manter os niveis de incumprimento em parametros bastante inferiores aos do mercado e com um 
contributo importante para a conta de resultados. 

Para suster a margem financeira o Banco manteve a gestao rigorosa das suas fontes de 
financiamento. A opera9ao de titulariza9ao de creditos Silk Finance N°4, concluida a 16 de Novembre 
de 2015, representou, no final de 2016, um montante de creditos elegiveis de 611 milhoes de euros, a 
que correspondeu uma emissao de obrigac;:oes titularizadas, na qual a tranche senior {Classe A), no Ji' 
valor de 509,4 milhoes de euros, conservou a qualificar;:ao de rating "A" pelas agencias S&P e DBRS. 

{\e 8 . 
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As obriga9oes emitidas de Classe A, a 31 de Dezembro de 2016, foram utilizadas como colateral nas 
operat;:oes de interven9ao de abson;:ao de liquldez junto do Banco Central Europeu. 

Na atividade de mediar;ao de seguros o Banco reduziu o volume de comissoes em 2016 para 7,7 
mi!h6es euros (-6,7% face a 2015). Ainda assim, este resultado valoriza a aposta nesta atividade 
complementar de media9ao, centrada na angaria9ao direta e na diversificar;ao dos produtos em 
comercializar;ao, onde se incluem o seguro prote9ao ao credito, o seguro autom6vel, os seguros de 
acidentes pessoais, o seguro "Finance GAP' (ramo de perdas pecunlarias diversas) ea extensao de 
garantia autom6ve!. 

No que diz respeito aos processos de otimiza9ao operacional, o racio de eficiencia do Banco situou
se em 38, 1 %, melhorando os seus niveis em 3,5 pp num enquadramento de mercado mais favoravel. 

0 exercicio de 2016 encerrou com um resultado liquido consolidado de 26,4 milhoes de euros, um 
crescimento acima de 43,2% face aos 18,4 milhoes de euros alcan9ados no ano anterior. 

Beneficiando do novo enquadramento econ6mico, o Banco Santander Consumer Portugal manteve a 
aposta na captar;ao de novo neg6cio em mercados complementares. Neste sentido, refon;ou-se a 
aposta na linha de cartoes de credito, a orientar;ao para o mercado de automovel corn a plena 
integrai;:ao do universo PSA e o envolvimento crescente no financiamento de grandes frotas. 



1.2 ENQUADRAMENTO MACROECONOMICO 

Enquadramento Internacional 

Na maioria das economias desenvolvidas a atividade economica melhorou em 2016. A recuperac;:ao 
na Europa surgiu finalmente, tambern com menores tensoes na area do Euro, onde a estabilidade 
financeira parece querer regressar, apesar do risco de fraco crescimento potencial permanecer em 
algumas das economias do Sul, em particular Portugal. 

A Economia Mundial registara em 2016 um crescimento de 3,1%, ou seja um desempenho igual ao 
alcanc;:ado do ano anterior. 

r ,I 111,' \1) i ' ' 

I ' I I It ' 

PIB 2015 2016 

Economia mundial 3, 1 3, 1 

EUA 2,1 2,6 

Japao 1,6 1,1 

Area do Euro 1,4 1,7 

Alemanha 1,7 1,7 

Frani;:a 1,1 1,3 

Italia 0,8 1,3 

Espanha 3,4 3,1 

Portugal 1,6 1,2 

Reino Unido 2, 1 2,0 

China 6,9 6,7 

Fonte: FM/ (2016 previsoes) 

A economia dos EUA devera crescer 2,6% em 2016, um desempenho melhor do que o verificado em 
2015. O crescimento da maior economia do planeta e sempre importante para a economia mundial. 
Para este desempenho contribuem raz6es externas (o me!hor desempenho econ6mico da Zona Euro} 
e internas, relacionadas com o processo de consolidac;:ao orc;:amental que ainda se mantem. A taxa de 
desernprego prosseguiu a sua trajet6ria descendente em 2016 e atingiu 4,7% (5% em 2015). 

A manutenc;:ao desta tendencia e um sinal importante para o futuro de media prazo da economia 
mundial, ao qual se deve juntar, a linha de rumo da nova Administrao:;:ao Americana que certamente 
nao deixara de impactar neste e noutros indicadores econ6micos da maxima relevancia. 

A China devera fechar 2016 com indicadores menos pujantes, mas, ainda assim, com s6!ido 
crescimento de 6, 7%. Contudo, os riscos relativos a evoluo:;:ao do seu modelo econ6rnico 
perrnanecem, nomeadamente no que toca a sustentabiHdade desse desenvolvimento a medio prazo. 
O PIB do Japao espera-se cresi;:a tambem em 2016 e atinga 1, 1 %, ou seja, um pior desempenho face 
a 2015 (1,6%). Este resultado e preocupante numa economia que e um dos motores da Econornia 

Mundial. 

A Europa tambem ira melhorar o seu crescimento econ6rnico, consequencia, entre outros fatores, do 
relano:;:ar do investimento, .da prossecuc;:ao das reformas estruturais e da aplicai;;ao de polfticas 
orc;:amentais progressivamente mais responsaveis, conforme constava da lista de prioridades da ;J 
Com;ssao pa<a 2016. O PIB da Zona Euro devera crescer 1,7%, o que compara com fa~e: i( 

~ 



com 1.4% alcarn;:ados em 2015. A economla Alema crescera tambem 1,7% e, portanto, e expectavel 

um desempenho igual ao do ano passado. 

A Espanha, indiferente a crise governativa e apesar de ainda manter a 2a maior taxa de desemprego 
(20%) da UE, alcanr,;ara tambem a maior taxa de crescimento do PIB da Zona Euro, com 3, 1 % 
previstos para 2016 (compara 3,4% em 2015). As perspetivas sao bem melhores para o futuro deste 
importante parceiro econ6mico, coma e disso prova o crescimento do emprego no setor privado da 

economia. 

As economias europeias tern vindo a beneficiar da conjuga9ao em simultaneo de inumeros fatores 
favoraveis. Os prey0s do petr6leo mantem-se a niveis relativamente balxos, o crescimento mundial e 
estavel, o euro continua a desvalorizar-se e prosseguem as politic as econo micas de apoi o na UE. 
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Fonte: Banco Central Europeu (BCE) 

Na vertente monetari a, as medidas de flexibilizar,;ao quantitativa adotadas pelo Banco Central 
Europeu tern tido um impacto significativo nos mercados, tendo contribuido para a descida das taxas 
de juro e a cria<;ao de expectativas quanto a melhoria das condi<;oes de concessao de credito. Dada a 
neutralidade geral da orienta9ao orgamental da UE no seu conjunto - nem restritiva , nem 
expansionista - a politica orgamental apoia igualrnente o crescimento. A prossecur,;ao das reforrnas 
estruturais e o Plano de lnvestim ento para a Europa deverao igualmente surtir efeito ao longo do 
tempo. 

Em 2016, o BCE manteve a taxa de juro de referencia da Zona Euro estavel em 0,0% praticamente 
desde o infcio do ano. Este nivel da REFJ, ajudou a recuper ar os nivel s de infla9ao que chegaram a 
represen tar novos minimos hist6ricos . Ao reduzir a taxa de juro e aumentar a cedencia de liquidez ao 
sistema financeiro, o BCE conduziu uma polilica monetaria expansionista, para aumentar o 

finan ciamento e reativar o investimento na Zona Euro. 

A Economia Portuguesa 

De acordo com o Boletim Econ6mico de dezembro do Banco de Portuga l, o PIB espera-se que 
cresga 1,2% em 2016, um crescimento mais moderado face a 2015 (1,6%) e ap6s os tres anos 
da recess~o econ6mica . O detalhe do PIB mostra os fatores que contribuir am positivamente e 
evidencia tambem as principais razoes para um menor crescimento em Portugal face ao ano h 
anterior. 
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O menor crescimento previsto para as exportar;:oes (apenas 3,7%), a par do crescimento da 
despesa publica (1,0%), contribuiram para um desempenho da economia que, no seu todo, 
acabara por ser inferior a 2015 (1,6%) mas, ainda assim, superior ao que chegou a prever~se ao 

longo do ano. 

No entanto, a Forrna9ao Bruta de Capital Fixo, ou seja o investimento, registara, de acordo corn o 
BE de dezernbro do BdP, uma contra9ao de 1,7% invertendo a tendenda de expansao que vinha 
de 2014, no que se espera nao seja uma inversao definitiva dessa tendencia da economia 
portuguesa. Sem investimento dificilmente existe crescimento econ6mico saudavel e sustentavel 
e, sem ele, e impossivel manter a tendencia de redu9ao do desemprego e alcan9ar a desejada 

sustentabilidade da divida publica. 

Conforme ja referido, apesar do menor crescimento previsto para as exporta<;oes, importa relevar 

que esse comportamento positivo continuou a resultar do novo direcionamento da oferta de bens 

transacionaveis para o mercado externo, a par da maior diversificar;:ao geografica, traduzida 

tambem no aumento do peso em mercados fora da UE. 

I. ' - ·- ',; I\ ,! 1 • '-...I_:· : _ 
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2014 2015 20161·) 

PIB 0,9 1,6 1,2 

Consumo Privado 2,3 2,6 2,1 

Consumo Publico -0,5 0,8 1,0 

FBCF 5,1 4,6 -1,7 

Exportar;oes 4,3 6,1 3,7 

lmportar;oes 7,8 8,2 3,5 

Procura lnterna 2,2 2,6 1,2 

Procura Externa -1,4 ~1,0 0,1 
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Contributo para a variar;:ao do PIB (p.p.) 

Procura lnterna 0,3 1, 1 0,4 

Exportar;:oes Uquidas 0,6 0,5 0,8 

IHPC -0,2 0,5 0,6 

Taxa Desemprego (% da populayao activa) 13,9 12,4 11,0 

Desemprego longa durar;:ao (% desemprego total) 65,9 36,4 n.d 

Saldo Drr;:amental (% PIS) -4,5 -3,8 -2,3 

Divida Publica (% PIB) 130,2 128,9 133,1 

Fontes: /NE e Banco de Portugal 

('') Estimativas Boletim Econ6mico Dezembro BdP 

Os dados sobre o emprego em Portugal demonstram que se mantem a tendencia de redui;:ao da 
taxa de desemprego que atingira 11 % em 2016, um valor ja muito inferior ao maxima registado 
em 2013 (17,5%). Apesar disso, sao cerca de 550 mil os portugueses sem trabalho e, neste 
quadro, o desemprego jovem continua tambern a baixar (28,6%). 
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De acordo corn dados disponiveis, os custos unitarios do trabalho poderao ter evoluido 
negativamente em 2016, sendo que o seu crescimento, acima do da produtividade, pode ter 
prejudicado a competitividade das exportayoes dos bens transacionaveis. 

As familias portuguesas continuaram a disciplinar as suas despesas mantendo a poupan9a, 
apesar do aumento do rendimento disponivel, resultante do aumento dos salarios, da supressao 
de cortes e da reduyao da carga fiscal. Digamos que o aliviar do ajustarnento, que foi significativo 
para particulates e empresas, nao teve o indesejavel impacto sobre a expansao do consumo que 
se temia pudesse acontecer. Algo os agentes econ6micos aprenderam nos anos da crise. 

A taxa de infla<;:ao em Portugal sera positiva situando-se pr6ximo de 0,6%. O indicador que mede 
a evolu,;ao dos prei;:os mostrou-se ja pouco condicionado pelo ajustamento, tendencia que e boa 
para a evolw;ao do consumo e do investimento. Contudo, o cenario de evoluyao da infla<;:~ 
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continuara a condicionar a Economia Portuguesa e Europeia, nomeadamente pelas suas 
implicai;;:oes na politica monetaria do Banco Central Europeu. 
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A meta do defice orc,:amental em 2016 foi superada, com recurso a receitas (nao recorrentes) que 
resultaram de iniciativas governamentais no final do ano. Ou seja, a meta ori;;:amental foi 
alcanc,:ada, pela primeira vez note-se, grac,:as ao desempenho da receita fiscal extraordinaria e ao 
adiamento de despesa publica. Em resultado, o defice orc,:arnental (6tica contas nacionais) em 
2016, podera atingir 2,3% do PlB o que retira Portugal do procedimento de deficit excessive da 
EU. 

Contudo, no que diz respeito a divida publica, a evoluc,:ao foi bastante negativa, acentuando um 
principais problemas da economia portuguesa. Assim, ela tera crescido para cerca de 133% do 
PIB e, portanto, para niveis bastante superiores aos 129% observados em 2015. 

O sistema financeiro continuou em 2016 o seu processo de regenerac,:ao e as condic,:oes de 
financiamento continuaram a melhorar, embora mantendo-se o recurse (e ate o reforc,:o) ao 
financiamento junta do Euro-sisterna no ambito do programa TL TROs. No entanto, o sistema 
bancario enfrenta desafios extraordinaries, nomeadamente os relacionados com a limpeza dos 
seus balangos, o emagrecimento das suas estruturas e correc,:ao de desequilibrios diversos, 
capazes de permitir o financiamento da atividade produtiva, a expansao do credito concedido, as 
familias e as empresas, permitindo que a banca volte a ser o sector dinarnico que ja foi no 
passado. 

A Economia Portuguesa devera manter a rota de ajustamento dos seus desequilibrios estruturais, 
o que inclui a manutenc,:ao da consolidagao orgamental, face aos niveis muito elevados de 
endividamento dos diferentes setores da economia. Este ajustamento continuara a implicar um 
risco adicional de credito e de mercado, previsivelmente com maior pressao sobre os racios de 
capital dos bancos e sabre as condii;;:oes de acesso ao financiamento deste sector. 

»-
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1.3 0 MODELO DE NEGOCIO 

0 neg6cio do Banco Santander Consumer Portugal consiste no financiamento ao consume atraves 
de produtos de credito colocados a disposic;:ao de parceiros nos mercados autom6vel e de grande 
consume. 0 Banco esta presente no mercado de financiamento de viaturas novas, viaturas usadas e 
financiamento ao grande consume (nao auto). No neg6cio de financiamento autom6vel disponibiliza 
produtos de Credito e Leasing / ALO, com taxas indexadas ou fixas. No segmento de grande 
consume dispoe de produtos de credito classico e cartao de credito, disponibilizando modalidades 
com e sem juros. 

0 Banco, o Parceiro e o Cliente. Essencialmente, o nosso rnodelo de neg6cio assenta na 
disponibiliza<;ao de solU<;:oes financeiras pelo parceiro ao cliente final. Facilitamos o acesso ao credito 
no processo de venda de viaturas novas ou usadas ao cliente final, em grandes grupos empresariais 
dedicados ao neg6cio autom6vel ou concessionarios independentes. O mesmo se passa em re!ar;:ao 
as parcerias de bens de grande consume. 

Ede relevar que, relativamente aos valores de financiarnento especializado comunicado a ASFAC, o 
financiamento global, em 2016, situou-se nos 4.431 M€, um aumento significativo cornparado com 
2015, -t26%. Este aumento de volume situou-se, principalmente, no neg6cio autom6vel com +17% 
em auto novas e -t51% em auto usados. 

Para o Banco, o segmento de financiamento autom6vel continuou a ser em 2016 o segmento 
dominante, representando 91% do volume de nova produr;:ao. 

A personalizar;:ao de solu9oes aderentes as necessidades especificas de cada urn dos parceiros 
sempre constituiu e continua a constituir uma vantagem competitiva muito importante face a 
concorrencia. O ano foi marcado pela renovar;:ao dos acordos com todos os grandes grupos 
parceiros, ref!exo do rigor e consistencia de praticas e politicas do Banco. Hoje o Banco representa 9 
marcas no segmento do financiamento Autom6ve! abarcando toda a gama de produtos, dirigindo-se a 
targets distintos desde o importador/ distribuidor, a concessao e por fim ao cliente final. 

0 mercado de venda de viaturas novas no anode 2016 registou um aumento de 16% face ao anode 
2015, fechando o ano com 242.219 viaturas vendidas. 

No segmento de viaturas usadas, onde as estatisticas das transayoes reais a cliente final sao muito 
debeis ou inexistentes, constatou-se que no mercado de financiamento de viaturas desta natureza se 
observou um crescimento, em euros, de 51 % que contrasta com o crescimento de 17% do mercado 
de financiamento de viaturas novas. 
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1.4 MERCADOS AUTOMOVEL EDE FINANCIAMENTO 

Consolidai;:ao do crescimento verificado ja em 2015. 0 ano de 2016 representou um aumento de 
cerca de 16% face a 2015 corn um registo final de 242.219 unidades vendidas. 

A evolui;:ao favoravel verificada em 2016 assume ainda maior irnportancia se atendermos ao facto 
que ja em 2015 se tinha registado um crescimento de 24% face a 2014. 

O aumento das vendas verificado em 2016, entre outros fatores, deve-se em larga escala a: 

- Consolidai;:ao do nivel de confianc;a do consumidor, intrinsecamente ligado a conteni;:ao da taxa de 

desemprego e perspetivas de future; 

- Reversao parcial das medidas de austeridade impostas pelo programa de assistencia econ6mica e 
financeira; 

- Dinamismo da rede empresarial portuguesa com especial destaque para as PME's; 

- Polfticas comerciais (campanhas continuas) de desconto por "todas" as principais marcas de 

autorn6veis. 

Total Veiculos Ligeiros 
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Por segmento, verificaram-se os seguintes comportamentos: 

Ligeiros Passageiros: O segmento de Ligeiros de Passageiros, que inclui os veiculos todo-o-terreno, 
registou urn aumento de 16,16% corn 207.345 unidades vendidas em 2016 {compara com 178.503 
unidades vendidas em 2015). 



Ligeiros de Passageiros 
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Comerciais Ligeiros: 0 aumento verificado neste segmento foi de 13,01%. 

A maior recuperar;:ao neste segmento deve-se em muito a renova9ao de frotas que ocorreu em 2016 
bem como a expansao do numero de PME's que se verificou. 

Comerciais Ligeiros 
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Financiamento a Aquisic;ao de Veiculos Autom6veis 

O comportamento do mercado de financiamento de autom6veis nao s6 acompanha o crescimento 
das vendas come o supera. Quando comparado com o anode 2015, o valor financiado em neg6cio 
autom6vel teve um incrernento de 34%. 

Tudo o que ja foi referido nos pontos anteriores mantem-se valido tambem para este mercado, ou !\ H 
seja, inversao da tendencia de quebra, aumento da confian9a e vendas acompanhadas por forte '1.\ 'e, 
esfon;o ao nivel do prer;:o e produtos de ciclo de troca. /)/ J / 
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Em termos de capital financiado, o banco apresentou um volume de 369 Milhoes de Euros, com uma 
variar;:ao positiva de 26% face ao registado em 2015. 

Relativamente ao numero de contratos realizados verificou-se um aumento de 20.500 em 2015 para 
25.323 em 2016, traduzindo-se num aumento de 24%. 

Capital Financiado (M€) 
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1.5 NEGOCIO E MERCADO CREDITO AO CONSUMO 

As principais orienta96es do Banco neste mercado focaram-se na consolidai;:ao das parcerias 
existentes e na prospei;:ao e angaria9ao de novas parcerias, diversificando esta area de neg6cio para 
segmentos do valor media de financiamento superior a media do mercado, dentro de mercados 
previamente identificados como de menor exposif;:ao de risco e de maior rentabilidade para o Banco. 

Durante 2016 o neg6cio de credito ao consumo manteve a sua estrutura de produto no que diz 
respeito a distribui<;ao de produtos financeiros, a cliente final, por manutengao de um portfolio de 
op96es diversificado: 

o Clientes de financiamento (utilizadores do bem adquirido): 

o Credito Tradicional com Juros; 

o Credito Tradicional sem Juras; 

o Credito Misto (come sem Juros): 

o Seguros de protei;:ao ao credito. 

A atividade desenvolvida nesta area de neg6cio proporcionou uma realiza~ao de 21,2 Milhoes de 
Euros em 2016 a que corresponderam 13.229 contratos. 
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1.6 NEGOCIO E MERCADO DE CARTOES DE CREDITO 

Em 2016, o Santander Consumer deu continuidade a aposta estrategica na atividade de Cartoes de 
Credito, nomeadamente atraves da migrai;;ao do neg6cio de Consumo para Cartao. De acordo corn 
as necessidades identificadas, procedeu-se a redefini,;ao do produto e respetivas praticas de 
angaria,;ao e capta9ao de clientes. As plataformas de sustenta9ao do neg6cio foram igualrnente 
adaptadas, com vista a suportar funcionalidades inovadoras. 

Segundo informa,;ao divulgada pela ASFAC, o volume global de prodU<;:ao do mercado de Cart6es de 
Credito foi de 1.615 Milh6es de euros em 2016, o que se traduziu num crescimento de 17,72% face a 
2015. 

A produ9ao global do Santander Consumer neste segmento de negocio situou-se nos 15.756 
milhares de euros em 2016. 
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1.7 EVOLUCAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

No ambito do disposto no Regulamento (CE) n° 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Julho de 2002, na sua transposii;:ao para a legislai;:ao portuguesa atraves do Decreto-Lei n° 
35/2005, de 17 de Fevereiro, e do Aviso do Banco de Portugal n° 1/2005, de 21 de Fevereiro, as 
institui<;:6es financeiras tern de preparar as suas contas consolidadas de acordo com as Normas 
lnternacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) para os exercicios com inicio a partir de 1 de Janeiro de 
2005. 

Em consequencia, as contas consolidadas do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. aqui 
apresentadas, foram elaboradas de acordo com as normas IAS/IFRS, enquanto as suas 
Demonstra;,:oes Financeiras estatutarias foram preparadas de acordo com as NIC, conforme 
estabelecido pelo Banco de Portugal. 

lntrodu~ao 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A. encerrou o exercicio de 2016 com um resultado Hquido 
consolidado de 24,5 rnilhoes de euros, representando um acrescimo de 32,7% em rela9ao aos 18,4 
milhoes de euros registados no ano anterior. 

0 resultado consolidado antes de impastos cifrou-se em 37,5 milhoes de euros, aumentando o seu 
valor em 30,8% quando comparado com o valor registado em 2015 de 28,7 milhoes de euros. 

0 exercicio de 2016 foi marcado por um crescimento da atividade impulsionada, por um lado, pelo 
desernpenho positive nos mercados onde o Banco atua (mercado de financiamento autom6vel, 
financiamento ao consurno e cartao de credito, e par outro e de forma rnarcante, pela incorpora9ao 
da atividade da sucursal do Banque BPF (PSA) no balan90 no 2° semestre do anode 2015 (em 2015 
foram incorporados apenas 5 meses de atividade). 

Balam;o Consolidado 

0 valor de balan90 do credito consolidado concedido a clientes, no final de 2016, liquido de 
provisoes, ascendia a 1 335 milhoes de euros, o que significou um aumento de 9,8% face ao 
registado no valor final do ano anterior. Este acrescimo no valor de balan;,:o esta diretamente 
reracionado com aumento nos volumes de financiamento. 

Na estrutura de cornposii;:ao do credito concedido, a componente de financiamento a cliente final, 
representa o core business do Banco Santander Consumer Portugal. No que se refere ao 
financiamento de stock a concessionarios autom6veis, o saldo da componente de Factoring totalizou 
263 milhoes de euros em 2016. 



Evolu~ao do Credito Vincendo 
{mil hoes de eurosJ 

207 
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•Credito oLocac;:ao 

263 

153 
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Factoring 

0 credito com incumprimento, nos termos da Circular 02/14 do Banco de Portugal, representou 5,6% 
do credito total concedido, o que significou uma redur;:ao face ao valor do racio de 1,3% registado em 
2015. Esta evoluc;:ao da sinistralidade do credito reflate essencialmente uma alterar;:ao da politica de 
passagem a lncobravel, que sern esse efeito o racio de credito com incumprimento situar-se-ia em 
6,4%. Num enquadramento adverso da conjuntura econ6mica, o Banco conseguiu melhorar a 
qualidade de credito, e quando comparado com o restante sector bancario de credito ao consume, 
este apesar de reduzir os racios de incumprimento, permanecem ainda elevados. 0 desempenho 
consistente do credito em incumprimento registado no ano de 2016 e fruto da abordagem tatica do 
Banco, implementada na segunda metade do ano de 2009, para os processes de admissao e 
formalizac;:ao de forma a canter o acrescimo na sinistralidade do credito, antevendo uma deteriorar;:ao 
nas capacidades de cumprimento e ajustando o perfil de risco das solicitac;:6es de credito as 
perspetivas, do prazo, da conjuntura econ6mica e solvabilidade dos clientes. Adicionalmente, as 
melhorias operativas implantadas nos processes de recuperar;:ao de credito, nomeadamente com 
incorporar;:ao das metodologias do rnodelo corporative do Grupo Santander nesta area, possibilitou 
melhorarem a sua eficacia e o seu contribute para a conta de explorar;:ao do ano de 2016 face ao 
cenario atual. 

Credito com lncumprimento (%) 
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0 montante de imparidade de credito acumulada em balan~o apresentou uma cobertura de 122,0% 
do valor dos creditos em mora, valor que se situou abaixo do registado em 2015 de 128,4%, um 
resultado confortavel considerando o contexto particularmente adverse que caracterizaram o 
exercicio, sublinhando a escrupulosa e conservadora abordagem na gestao e mitigac;:ao do risco de. /J ~ 
credito. f\._ f' 

~ 22 

~ 



Constata-se que, desde o inicio da atual crise financeira, a estrategia seguida pelo Banco, da enfase 
a minimiza-;:ao da exposi-;:ao ao risco de credito, pelo que tern vindo continuamente a adotar criterios 
cada vez mais exigentes ao nivel da concessao de credito evitando igualmente concentra96es 
excessivas a uma determinada contraparte ou a contrapartes relacionadas. Este caminho tem-se 
revelado bastante acertado, na medida em que o credito com incumprimento apresenta uma evolugao 
bastante mais favoravel que a tendencia do sector. 

KPl's Risco Credito 
(milh6es de euros; %) 

-3,7 

-0,30% 

No seu modelo de gestao, o Banco utiliza para efeitos de gestao e acompanhamento da sinistralidade 
no credito outros indicadores qualitativos, coma sejam a Variayao da Mora de Gestao (VMG) e o 
Premio de Risco, que considera mais assertivos do que o credito com incumprimento em 
percentagem do credito total, na medida em que aqueles sao l!quidos das entradas e saidas em 
estado de incobravel, refletindo assim o verdadeiro acrescimo de risco de credito em gestao. 

0 indicador de Variai;;ao da Mora de Gestao (VMG) registou urn forte decrescimo em relagao a 2015, 
apresentando em 2016 -3,7 milhoes de euros, coma resultado de uma rigorosa politica e 
monitorizai;;ao continua nos mecanismos de admissao e de recuperai;;ao de credito. Por 
consequencia, o Premio de Risco fixou-se em -0,30% em Dezembro de 2016. 

Conta de Resultados Consolidada 

0 resultado liquido consolidado (IAS) cifrou-se em 24,5 milh6es de euros no final de 2016, resultando 
numa subida de 32,7% face ao indicador hom61ogo de 2015. Este crescirnento e particularmente 
assinave! num ano ainda com contexto adverse, onde em particular o sector financeiro foi penalizado 
com desempenhos desfavoraveis dado o enquadramento adverse registado em muitos setores da 
economia portuguesa. 



18,4 

2015 

Resultado Liquido 
(mil hoes de euros) 

24,5 

2016 

A ligeira erosao da Margem Financeira ao longo do exercicio de 2016 deveu-se essencialmente a 
alterar;:ao do mix da carteira sob gestao, com a maior preponderancia do segmento de Financiamento 
aos Stocks a qual foi substancialmente compensada pela dirninuir;:ao nos custos de financiamento, 
resultado da gestao criteriosa desta rubrica, nomeadamente pela redur;:ao da durar;:ao media de 
financiamento e da redu9ao das taxas de juro de referencia de mercado. 

Margem Financeira 
{milhiies de euros; ¾I 

4,41% 

2015 

3,88% 

45,9 

2016 

Ao nivel do Produto Bancario ha ainda a destacar o acrescimo nas rubricas de comiss6es liquidas, 
que totalizaram 14,3 milhoes de euros e que compararn com 13,5 milh6es de euros em 2015, o que 
significou urn aumento de 5,7%, acompanhando o crescimento de 23,2% de novos volumes de 
financiamento. O Produto Bancario totalizou 66,8 milhoes de euros, crescendo 10,5% face ao 
registado no anode 2015. 

Em contrapartida, os Custos de Transformar;:ao aumentaram o seu valor em 4,0% face a 2015, 
fixando-se em 26,2 milh6es de euros. O racio de eficiencia situou-se em 39,2% no final do exercicio 
registando um decrescimo de 2,4 p.p. de 2014 para 2015. 

O valor contabilizado para perdas em irnparidade liquidas de recupera96es e para outras provisoes 
atingiu 3, 1 milhoes de euros, o que representou um decrescimo de -53,6% relativamente a 2015, 
refletindo a politica do Banco de prudencia na avaliar;:ao dos riscos e de manuteni;:ao de uma 
cobertura adequada para fazer face a deteriora<;:ao do contexto macroeconomico. 

0 resultado antes de impostos em 2016 atingiu 37,5 milh6es de euros o que significou um acrescimo 
de 30,8% face aos 28,7 milh6es de euros registados no ano transato. A rubrica de impastos cresceu 
27,4% face ao valor verificado no exercicio anterior. 

Os indicadores de rendibilidade do exercicio do ano 2016 encontram-se positivarnente afetados pela 
evolur;:ao, de um modo geral, favoravel dado o contexto em que foi desenvolvida a atividade do 
Banco, nomeadamente quando comparados com os valores obtidos no exercicio de 2015. 



Rendibilidade (%) 

-------·· 23,9% 
19,4% •... ------------------------------

15,6% 
12,5% 

1,7% ---------- 1,8% 

2015 2016 

___.,.__ROA ROE ......... ROE (onles Impastos) 

Com um resultado liquido de 24,5 milhoes de euros no final de 2016, equivalente a 0,367 euros por 
avao (0,277 euros em 2015), a rendibilidade media dos capitais pr6prios (ROE) situou-se nos 15,6%, 
quando este valor em 2015 ascendeu a 12,5%, o que representa um acrescimo de 310 b.p. No que 
se refere a rendibilidade media do ativo {ROA), esta situou-se em 1,8% em 2016, acima do valor 
registado no ano transato em 10 b.p. 

O indicador de rendibilidade dos capitais propnos esta naturalmente afetado pela postura 
conservadora do Banco nesta materia, no qual o racio de solvabilidade atingiu os 11,5%, superando 
simultaneamente os valores mlnimos pelo regulador para o Core Equity Tier 1 de 9,75% e de 10,25% 
para o total de requisitos de capitais pr6prios regulamentares. 
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1.8 GESTAO FINANCEIRA 

No ano de 2016, a economia portuguesa esteve muito marcada pelo processo de reversao de 
algumas medidas de correi;:ao estrutural do periodo da troika, em resultado da rnudani;:a de ciclo 
politico e da reforrnulagao das politicas, sobretudo as econ6micas, com maior enfase no crescirnento 
de componentes da despesa, coma a recuperagao de salarios na funi;:ao publica, a reposii;:ao dos 
horarios de trabalho, corn consequencias ligeiramente positivas no consumo privado, mas muito 
nefastas ao nivel do investimento. Portugal continua, porem, sujeito ao rigoroso acompanhamento 
das autoridades europeias, par forma a garantir o cumprimento do equilibria ori;:amental ea assegurar 
a sustentabilidade da sua gigantesca divida publica, devendo, para esse efeito, corrigir desequilibrios 
macroecon6rnicos que caracterizaram a sua hist6ria econ6rnica rnais recente e que ainda se rnantem. 

O sector bancario, um dos mais afetados pela crise, a econ6mica e a das dividas soberanas, encetou 
o inadiavel processo de limpeza dos seus balani;:os, de reconhecimento de enormes imparidades 
que, a par de mais apertados requerimentos de capital e de uma nova supervisao, mais presente e 
atuante, levam a enormes necessidades de capital, para cumprir racios de capital progressivamente 
mais exigentes. O sector esta a mudar radicalmente o seu modelo comercial, a sua metodologia de 
analise de credito, com o objetivo de aumentar a eficiencia e a rendibilidade, mantendo abertura para 
processes de concentrai;:ao, sempre com foco na produtividade e captai;:ao de sinergias. 

Para ajudar a retoma da economia europeia e controlar a inflai;:ao, o Banco Central Europeu (BCE) 
lani;:ou em 2014 um conjunto de estimulos para canter a descida dos prec;:os e aumentar o 
financiamento a economia. Essas medidas e outras de natureza menos convencional (coma sao as 
operac;oes TL TRO), levaram, em 2015 e 2016, a descida das taxas de juro ea colocai;:ao da taxa de 
dep6sito dos bancos num valor negative. Em marc;:o de 2016 o BCE reduziu a REFI para 0% (o nivel 
rnais baixo de sempre) o que tambern afetou diretamente as taxas de juro da divida e, indiretamente, 
as taxas de juro que os bancos a economia real. Estee urn cenario que pode rnudar radicalmente em 
2017, na exata medida em que o BCE sentirque a inflai;:ao regressa a niveis mais desejaveis. 

0 facto de estar integrado num Grupo financeiro global acarreta evidentes beneficios a area da 
gestao financeira corrente do Banco, e a melhor adequai;;ao de procedimentos, politicas e estrategias 
para essa gestao, contribuindo para a mitigac;:ao dos riscos financeiros inerentes a atividade core do 
Banco. 

Neste contexto, a Gestao Financeira do Banco Santander Consumer Portugal, desenvolvida pela 
Direr;:ao Financeira de acordo com as orientai;:oes do Conselho de Administrac;ao, regeu-se pelos 
seguintes objetivos fundamentais ao longo do ano: 

o Assegurar a liquidez necessaria ao correto desenvolvimento do neg6cio, mantendo uma 
re!ac;:ao equilibrada entre capitais pr6prios e alheios para maximizar a rentabilidade dos 
acionistas, sem prejudicar a solrdez financeira da instituii;:ao; 

o Adotar as rnelhores praticas em termos de gestao de riscos financeiros, quer por via das 
politicas preconizadas de assunc;:ao e mitigac;:ao da exposic;:ao ao risco de liquidez e taxa de 
juro, quer por via das economias de escala proporcionadas pela pertenc;:a ao Grupo 
Santander, com reflexos na sua capacidade competitiva; 

0 Diversificar as fontes de financiamento, por um lado, dirninuindo a dependencia da Tesouraria 
do Grupo Santander, e por outro, encontrar canais alternativos a exposii;:ao ao Mercado de 
Operac;:6es de lntervenc;:ao do Banco Central Europeu, utilizando para o efeito os ativos 
titularizados e potenciando a sua colocac;:ao junto a investidores privados, assegurando o 
financiamento do balanc;:o a prazos mais alargados; 
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o Manter, com o apoio da tesouraria do Grupo Santander, uma politica ativa e dinamica de 
cobertura da exposigao aos riscos financeiros (liquidez e taxa de juro) inerentes ao seu 
neg6cio. 

a) Financiamento do neg6cio 

Os novas contratos de Credito, Leasing e ALO tern, no memento da sua origina9ao, prazos que em 
media se situam acima dos 6 anos, pelo que o financiamento do neg6cio deve ter em conta este 
facto, tendo igualmente em conta que esses mesmos prazos se continuam a dilatar par forga dos 
requisitos de mercado. 

As diferentes necessidades financeiras, subjacentes ao financiamento destes ativos, foram satisfeitas 
atraves de um conjunto equilibrado de capitais de curto e media prazo. Na sequencia das medidas 
adotadas pelo Banco Central Europeu alusivas a operagoes de refinanciamento de prazo alargado 
direcionadas (ORPA direcionadas), o Banco, no anode 2016, seguiu uma estrategia de redugao do 
prazo media das novas opera9oes de liquidez, dado que tambem dispoe de uma operativa de 
mitiga9ao do risco de taxa de juro, atraves da contrata9ao de instrumentos derivados, nomeadamente 
swaps de taxa de juro. 

Assim, mantendo as linhas de orienta9ao de anos anteriores, assentes na garantia da solvabilidade 
da instituigao, na estabilidade da respetiva tesouraria e na obten9ifo de custos de financiamento 
competitivos, negociaram-se os passives adequados, em termos de dura9ao, aos ativos do banco, 
observando-se simultaneamente os requisites prudenciais impastos pelo Banco de Portugal, pelo 
BCE, bem coma os limites impostos corporativamente pelo acionista. 

Emprestimos Obrigacionistas e de Medio e Longo Prazo 

o Banco assenta a sua estrutura de financiamento em operayoes de mercado monetario e opera96es 
contratadas, quer, junto da Tesouraria do Banco Santander Consumer Finance, em Espanha, quer, 
junta de outras instituiyoes de credito. Estas opera96es tern uma durar;;ao media de sensivelmente 2 
anos, para adequayao a correspondente durayao do ativo. 

0 acesso permanente a linhas de liquidez de elevada estabilidade permite ao Banco, dentro de uma 
gestao de elevado rigor, dirigir parte desse esforr;;o e sinergias para o seu core business, beneficiando 
assim de uma importante vantagem competitiva no mercado. 

Ao longo de 2016 e devidamente enquadrado na politica de liquidez prosseguida pelo Grupo 
Santander, o Banco continuou a aceder as operagoes de cedencia e absorc;;ao de liquidez junta do 
Banco Central Europeu por via do desconto de ativos titularizados considerados elegiveis para aquele 
efeito. 

Financiamento dos ativos de curto prazo 

Tai como em anos anteriores, e uma vez que este tipo de credito se destina sobretudo a apoiar as 
aquisic;oes de existencias por parte dos Concessionarios com os quais o Banco tern acordos de 
colaborac;ao, o financiamento desta atividade foi efetuado, quase exc!usivamente, com base nas 
contas correntes bancarias de que o Banco dispoe ou atraves de operac;oes de tomada de fundos de 
curto prazo. 

b) Estrategia de Gestao de Riscos Financeiros 

No anode 2016 o Banco prosseguiu uma gestao conservadora dos riscos financeiros inerentes ~ F] 
seu neg6cio, nomeadamente no que se refere aos riscos de taxa de juro e liquidez. ~ 
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0 acompanhamento, monitorizai;ao dos riscos de mercado e as decorrentes coberturas, negociadas 
para garantir a adequai;ao das maturidades e o pertil de taxa de juro dos ativos e passivos do Banco 
Santander Consumer Portugal, foram implementados em estreita coordenai;ao com a tesouraria do 
Grupo Santander, ficando naturalmente sujeitas as regras e politicas de supervisao nacionais e do 

BCE por via da sua pertern;:a ao Grupo Santander que representa risco sistemico. 

Risco de Taxa de Juro 

O Banco Santander Consumer Portugal, S.A. mede, em base mensal (ou pontualmente, quando 
necessario}, a sensibilidade do valor atualizado do somat6rio dos cash-flows futuros da carteira de 
neg6cio (ativos de natureza comercial e financeira), com os cash-flows do respetivo passive 
associado a uma subida paralela de 1 % na curva de taxas de juro do mercado interbancario. 

Para mitigar o risco de subida das taxas de juro, o Banco Santander Consumer Portugal privilegia a 
utilizai;ao de instrumentos financeiros derivados - swaps de taxa de juro - por montantes e prazos 
que possibilitam a imunizar;:ao dos cash-flows da carteira de taxa fixa (ativo), a movimentos adversos 
na estrutura temporal de taxas de juro no mercado interbancario. A utilizar;:ao dos instrumentos 
derivados permitiu otimizar a liquidez, uma vez que o financiamento da atividade pode ser feito a 
prazos mais reduzidos, facto especialmente relevante atendendo as condii;:oes do nivel do custo dos 
fundos nos mercados financeiros. 

Com referencia a 31 de Dezembro de 2016, o risco de taxa de juro do balanc;o do Banco, medido de 
acordo com a lnstrw;:ao 19/2005 do Banco de Portugal, que assume, entre outros fatores, um 
movimento de 200 pontos basicos paralelo na estrutura de taxas de juro, era de 4.943 milhares de 
euros de impacto negativo nos capitais pr6prios, representando apenas cerca de 4% dos seus fundos 
pr6prios elegiveis. 

Risco de Liquidez 

Em virtude da perteni;a do Banco Santander Consumer Portugal ao Grupo Santander, maior grupo 
financeiro Europeu e um dos dez maiores a nive1 mundial (por capitalizac;:ao bolsista), o risco de 
liquidez encontrava-se completamente mitigado, com linhas de credito aprovadas de 1.050 milhoes 
de euros, lirnites que perfazem a quase totalidade do valor do ativo, assegurando a plenitude da 
atividade desenvolvida ao longo exercicio. 

No decorrer do exerdcio de 2016, e independentemente da sua privilegiada situa,;:ao em termos de 
liquidez, o Banco manteve, entre as suas fontes de financiamento, a operac;:ao de titularizac;:ao de 
creditos, onde atua coma cedente e gestor dos creditos concedidos, denominada Silk Finance N°4. 

Com a manutenc;ao desta operai;;ao de titularizac;:ao de creditos, o Banco continuou a deter ativos 
elegiveis pelo Banco Central Europeu possibilitando, dessa forma, a sua continua participai;;ao nas 
operac;:oes de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas). 

No final de 2016, o valor nominal das obrigac;:oes correspondentes a operac;ao de titularizac;ao de 
creditos totalizavam 614,6 milhoes de euros. Esta operac;:ao e constituida por creditos do segmento 
autom6vel (novas e usados} e cuja estrutura de passivo pode ser analisada da seguinte forma: 
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Denomina~ao (mll noes de eurns] 

da posi~ao 
titularizada Ratings 

Classe DBRS S&P Original Current Remunera~ao 
A A A 509,4 509,4 1,20% 
B 101,5 101,5 2,40% 
C 3,7 3,7 

VFN 0,0 0,0 

TOTAL 614,6 614,6 

Para efeitos prudenciais, a operac;;ao de titularizac;;ao Silk Finance n°4 nao configura uma 
transferencia significativa dos riscos envolvidos, nomeadamente ao nivel do risco de credito, estando 
os creditos objeto da operac;;ao registados na rubrica de Ativos Titularizados nao Desreconhecidos e 
os fundos recebidos registados na rubrica Passivos por Ativos nao Desreconhecidos em Operac;;oes 
de Titularizw;:ao. 

c) Gestao dos Recursos Proprios 

Para desenvolvimento da sua estrategia de crescimento e expansao, o Banco avalia de forma 
permanente a sua politica de adequac;;ao de capital por forma a: 

i) Garantir o crescimento sustentado da atividade crediticia pela gestao prudente da sua 
solvabilidade, decorrente do exercicio dos objetivos estrategicos; 

ii) Cumprir os requisitos impostos pelas entidades de supervisao; 

iii) Assegurar uma gestao criteriosa dos capitais alheios, com o objetivo ultimo da 
maximizagao do valor do Banco para os seus acionistas; 

Em termos prudenciais e nesta materia, o Banco encontra-se sujeito ao Regulamento (LIE) n.0 

575/2013. 

0 Banco as abordagens definidas no passado para a determinac;ao da alocac;ao de fundos pr6prios, a 
metodologia do Metodo Padrao na componente de Risco de Credito e, na componente de Risco 
Operacional, continua a guiar-se pelo Metodo do lndicador Basico. 

No final de 2016, os requisitos de fundos pr6prios consolidados ascendiam a 93 milh6es de euros, o 
que significou um crescimento de 5% sobre o valor registado no final do anode 2015 de 88 milh6es 
de euros. Em Fevereiro de 2016, os fundos pr6prios forarn incrementados em cerca de 2 milhoes de 
euros pela aprovagao dos resultados do exercicio de 2015 deduzida da distribuic;ao de dividendos ao 
acionista. No final de 2016 os fundos pr6prios ascendiam a 133,6 milhoes de euros, comparando com 
132,7 milhoes de euros no final de 2015. 



Adequai;ao de Capitais Pr6prios 
(milh5es de euros; %) 

12,0% 

133-----

2015 2016 

- Fundos Pr6prios -e- Racio de Adequar;:ao 

Em materia de solvabilidade, no final de 2016, o racio de adequa9ao de fundos pr6prios e o racio de 
adequa9ao dos fundos pr6prios de base (core Tier I) calculados em base consolidada, cifravam-se 
ambos em 11,47%. No final de 2015, os mesmos racios cifravarn-se ambos em 12,00%. 

Relativamente ao racio de fundos pr6prios principais de nivel 1 (CET1) em base consolidada, 
conforme definido no Regulamento (LIE) n.0 575/2013 (Basileia Ill), o Banco atingiu os 11,47%, acima 
dos patarnares minimos (9,75% em 2016) impastos pela European Banking Authority (EBA). 
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1.9 GESTAO DE RISCO DE CREDITO 

No decorrer do ano de 2016 nao se registaram significativas alterar;oes no modelo de neg6cio do 
BSCP, antes uma consolidar;ao do neg6cio originado nas redes das marcas PSA, dando continuidade 
ao sucedido no decorrer do segundo semestre do ano anterior. Apesar de tudo, a perda da parceria 
Media Markt nao deixou de causar algum impacto ao nivel dos volumes de neg6cio nao auto. 

Em termos das politicas de admissao, as mesmas foram mantidas, confirmando-se a tendencia, que 
se vem registando nos ultimos anos, de aumento da taxa de aprovar;:ao global, com manutenc;:ao do 
perfil de risco medio-baixo. 

Ap6s a migragao da carteira do Banque PSA, com impacto no incremento dos niveis de risco de 
credito do Banco em 2015, o presente ano fica igualmente marcado peto decrescimo da percentagem 
de delinquencia, alcanr;:ando-se niveis inclusivamente inferiores aos verificados em fase anterior a da 
referida migrar;ao de carteira. 

Os niveis de risco de credito sao permanentemente medidos e acompanhados, de acordo com 
metodologias corporativas, das quais se destacam a monitorizar;:ao da Variar;:ao da Mora sob Gestao 
(VMG), os niveis de delinquencia simples (¾NPL - Non Performing Loans), a analise de carteiras 
com igual periodo de originai;:ao (vintages), a monitorizar;:ao permanente dos modelos de decisao 
automaticos e a monitorizai;:ao da perda esperada do novo neg6cio angariado. 

Em relayao ao neg6cio de nao retalho, caracterizado por risco individual por empresa com valor 
superior a 150 mil Euros, mantiveram-se as visitas a concessionarios, por parte do bin6mio gestor / 
analista. Esta atuar,:ao permite um maior conhecimento e abrangencia na informar;:ao obtida, gerando 
uma melhor qualidade na elaborar;ao do rating da empresa. 



1.10 RECUPERACAO DE CREDITO 

Em 2016, foram mantidas globalmente as politicas e estrategias de recupera9ao, com principal 
enfoque na eficiencia do processo, apesar da instabilidade ainda vivida, reflexo da migrac;:ao da 
carteira PSA. 

Em setembro foi assegurada a migrac;ao da restante carteira em contencioso, que correspondeu no 
seu total ao valor de 20ME; 15ME em WO+ 5,0ME no estado de Contencioso. 

Em termos de Recupera<;ao T elef6nica, registou-se um crescimento de 13,9% da carteira sob gestao, 
com um crescimento dos racios de recuperac;:ao, quando comparado com o pedodo hom6Iogo: 
"cobrado I entradas" + 6,9%; 
"cobrado I total da carteira" de+ 3,4%; 

Em termos absolutos houve um crescimento de 18% dos "valores cobrados"; 25,6ME (2016) vs 21,7 
ME (2015). 

No que se refere ao processo de Recuperar;:ao Presencial, vulgo Recuperai;:ao Externa em regime 
outsourcing, releva-se um crescimento de 21,7% da carteira sob gestao (so valor em mora), corn um 
crescimento do racio de recuperai;:ao quando cornparado com o periodo hom6logo: 
"cobrado I total da carteira" de+ 2,3%; 

Em terrnos absolutos houve um crescimento de 25% dos "valores cobrados"; 5,5ME (2016) vs 4,4 ME 
(2015) 

A carteira de sob gestao de Contencioso - muito impactada pela 2° migra9ao de contratos com origern 
PSA ocorrida em 25S et' 16, a que correspondeu a integrac;:ao de responsabilidades no valor de 20ME 
-apresenta um crescimento de 23,5%. 

Quanta ao racio de recuperac;:ao, sofre uma redui;:ao de 1,6% quando comparado com periodo 
hom6Iogo de 2015, apesar do crescimento de 22% em termos absolutes; 2016 com um valor cobrado 
de 14,4ME e 2015 com 11,8ME de valor cobrado. 

As vendas de carteira de WO previstas para 2016, forarn adiadas para o 1°Trimestre de 2017 e 
4°Trimestre de 2017, respetivamente 15ME + 1 0ME. 

De relevar ainda, o facto de ter sido retomado o processo de constituigao mensal de WO's, ao abrigo 
do nova entendimento fiscal em conformidade com a ficha doutrinaria de 12/05/2016, emanada pela 
AT. 



1.11 TECNOLOGIA & OPERACOES 

• Opera!,oes 

No que se refere as areas de Operac;:oes, mais concretamente a de processamento e a de gestao de 
clientes, mantivemos em 2016 coma designio estrategico, a procura sistematica da eficiencia e da 
eficacia, tanto na estrutura interna como na estrutura subcontratada em regime de outsourcing . 

A influencia da integrac;:ao da carteira e atividades do ban co PSA, ocorrida em 2015, manteve-se mas 
com niveis de servic;:o e de processos claramente mais controlados. 

Visando a analise e otimizac;:ao de processes considerados criticos no nosso workflow global, foi 
solicitado o apoio de uma consultora externa para analise a identificac;:ao de potenciais melhorias aos 
processos de captac;:ao de propostas, validac;:ao de contratos e de recramac;:5es. 

Para cada um destes processes foram identificados pontos de melhoria, que T&O tern vindo a 
implementar com alterac;:ao de circuitos e mais concretamente no que se refere a gestao de 
reclamac;:oes, com a criac;:ao da area de provedoria do cliente. 

• Tecnologia 

A area de Tecnologia e Controlo Operacional manteve em 2016 o seguimento do Plano de Sistemas 
concordado com as diferentes direc;:oes, assegurando o acompanhamento de todas as atividades e a 
gestao dos projetos do banco de forma eficiente e eficaz. 

Ainda no decurso de 2016, foi elaborado o Plano Estrategico de Sistemas de lnformac;:ao, com o 
apoio de uma consultora externa, tendo sido identificada uma arquitetura de referenda e um roadmap 
possivel para a respetiva implementac;:ao. 

• Controlo Operacional 

Em materia de Controlo Operacional, para alem de termos participado na implementayao do conceito 
das 3 linhas de defesa de risco operacional, mantivemos a nossa estrategia sustentada num modelo 
que visa a obtenr;ao da maior eficiencia possivel, com processos controlados . 

Modelo de Controlo de Headcount 

Em parceria permanente com a Dire9ao de Recursos Humanos, foi garantido o acompanhamento da 
evolur;ao do headcount da direc;:ao e a sua adequar;ao ao or9amentado. 

Modelo de Gestao de Custos 

Neste mode!o enquadramos todos os controlos que visam a gestao integrada de todos os custos da 
direc;:ao, visando a garantia do cumprimento do orr;amento em todas as suas linhas. 

0 acompanhamento minucioso e regular das diversas rubricas de custos, motivou alertas 
permanentes com respetiva justificar;ao, para inesperados incrementos de custos, mas com 
apresentar;ao simultanea de so!w;oes de poupanc;:a responsaveis. 

Modelo de Risco Operacional e T ecnol6gico 

Na sequencia de um novo modelo de gestao assumido pelo Grupo Santander, T&O passou a gara~ 1r1 
a 1 a linha de defesa dos riscos operacionais nesta direr;ao. \ ~ 
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Com um conjunto diversificado e exaustivo de controlos, esta area garante que as opera9oes sao 
executadas na forma adequada e dentro dos niveis de servi90 estabelecidos. 

Modelo de Acompanhamento Quantitative 

A medi9ao constante de todas as atividades da dire9ae, em diferentes perspetivas e com 
periodicidades adequadas, tern permitido uma interven9ao imediata dos gestores de equipas para 
qualquer ajustamento de estruturas e uma afeta9tfo adequada dos recursos, tendo em conta as 
respetivas cempetencias. 

Modelo de Acompanhamento Qualitative 

Este modelo incorpora um conjunto de atividades de controlo dos nlveis de servi90 e de ocorrencias 
excecionais (positivas e negativas). e a analise da sua adequabilidade aos principios definidos para 
os produtos e processes que visam o suporte ao neg6cio. 
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1.12 LEGAL E COMPLIANCE 

A Dire9ao de Legal e Compliance e cornposta pela area de Legal e Compliance que apresentam 
importantes sinergias. 

O Legal assessora as diferentes Direi;:6es e areas nos diferentes projetos, processos e atividades 
diarias ou ad-hoc. 

0 Compliance promove a aderencia a regulamentac,:ao, requisitos dos supervisores, principios de boa 
conduta e aos valores corporativos, Simples, Pr6ximo e Justo. 0 seu objetivo e gerir e mitigar o risco 
do Banco incorrer em coimas ou danos reputacionais, aumentando a confian9a dos seus 
colaboradores, clientes, acionista e de toda a comunidade. 

A func;ao de Compliance abrange todas as materias regulamentares incluindo, prevem;:ao de 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, aplicai;:ao do regime de san96es 
internacionais, produtos, servi90s, conduta perante os clientes e sua protei;:ao, risco reputacional, 
bem como qualquer outra que coloque o Banco em risco de cumprimento. 

Compliance enquanto segunda linha de defesa trabalha as diferentes materias em estreita articulac,:ao 
com as demais areas funcionais, alias de acordo com o modelo corporativo estas constituem a 
primeira linha de defesa, procurando assegurar a conformidade das estrategias, sistemas, processos, 
po!iticas e procedimentos com a legisla9ao e regulamentai;:ao em vigor. 

Em 2016 foi consolidada a metodo!ogia de Auto- Avaliai;:ao que contribui para o maior controlo, 
monitorizai;:ao e mensurai;:ao do risco de Compliance e sua manuteni;:ao em niveis de tolerancia 
adequados. 

De facto, e com base nos referidos Projetos, o Banco consolidou a sua abordagem preventiva na 
gestao do risco de compliance em 2016. 



1.13 CONTROLO INTERNO 

0 Banco tern vindo a orientar o desenvolvimento da sua atividade numa 6tica de continua 
acompanhamento e avaliac;:ao da eficacia das po!iticas e procedimentos internos, com vista a garantir 
um desempenho eficiente e rentavel da atividade a media e longo prazo, em linha com as orientar;:oes 
estrategicas e com os objetivos estabelecidos. 

A nfvel organizacional, desde 2016, o Controlo lnterno encontra-se integrado na Direr;:ao de Risco e 
Recuperar;:ao de Credito do Banco, em consonancia e na sequencia reestruturar;:ao organizativa da 
Direcci6n General de Riesgos do Grupo Santander, que viu amp!iado o seu perimetro de 
responsabilidades em materia de controlo de riscos, De facto, o ambiente de controlo, cuja avalia9ao 
esta sob a responsabilidade do Controlo lntemo, constitui um elemento essencial para a adequada 
mitigac;:ao de todos os riscos. 

No que respeita a estrategia de contro!o, foi dada continuidade a ate entao conduzida, de fortalecer o 
Sistema de Controlo lnterno do Banco, assegurando a sua permanente adequayao e eficacia, bem 
coma a apropriada gestao dos riscos inerentes as atividades desenvolvidas. 

Tenda presente os desafios inerentes a um contexto de reforc;:o das praticas a adotar pelo sector 
financeiro, a linha de atuac;:ao do Controlo lnterno tern vindo a privilegiar o aperfeic;:oamento dos 
mecanismos que garantem a prossecur;:ao de uma estrategia de neg6cio sustentavel, assegurando a 
sua robustez e permitindo que se alcance um retorno dos capitais, em linha com expectativas dos 
seus acionistas, numa 6tica de media e longo prazo. 

Assim, no decorrer de 2016, o Controlo lnterno conduziu a sua atividade de forma a monitorizar de 
forma integrada a adequac;:ao e eficacia dos processes, politicas e procedimentos, das diferentes 
componentes do Sistema de Gestao de Riscos, e a assegurar, de forma aut6noma e independente, a 
sua aderencia e efetividade, tendo par referencia as boas praticas internacionais, bem como as 
orientafoes estrategicas definidas a nivel corporativo. 

b 
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1.14 RECURSOS HUMANOS 

A Dire9ao de Recurses Humanos (DRH) assume uma intervenc;:ao transversal e multidisciplinar, em 
concreto junto das varias dire9oes e areas do Banco Santander Consumer Portugal (BSCP). A DRH 
manteve em 2016 uma abordagem global as iniciativas e ar;:oes de Recursos Humanos e de 
Patrim6nio e Servic;:os Gerais. 

O ano de 2016 foi um ano particularmente desafiante em processos de gestao de mudanr.;:a, com 
especial destaque para o novo drive cultural com o lam;amento em Portugal do Santander Way. 
Assente na Missao do Grupo Santander em contribuir para o progresso das pessoas e das 
empresas e no objetivo de sermos o melhor Banco para os nossos Colaboradores, Clientes, 
Acionista e Comunidade onde nos integramos {o nosso Circulo Virtuoso), foram definidos 8 
novos comportamentos criticos a seguir par todos os colaboradores enquanto motor para esta 
transformac;:ao cultural e para sermos cada vez mais num banco Simples, Proximo e Justo. 

Outro aspeto a salientar deste ano, prende-se com a renovac;:ao do quadro de pessoal da empresa, 
com o objetivo de tornar o BSCP um Banco mais agil, dinamico e preparado para o futuro. Nao 
obstante o peso deste eixo central de atua<_;:ao, a Direc;:ao de Recurses Humanos nao deixou de 
intervir ativamente noutros eixos estrategicos para a organizai;:ao, nomeadamente ao nivel da 
formac;:ao e desenvolvimento dos colaboradores, da preocupai;:ao com equilibria da vida pessoal e 
profissional, bem como da comunicai;:ao interna. 

Gestao de Pessoas 

No sentido de reforc;:ar competencias criticas do neg6cio, e por forma a posicionarmo-nos de forma 
competitiva no mercado, o BSCP procedeu a algumas altera96es ao seu quadro de pessoal, atraves 
de urn processo de rescisoes de contratos de trabalho por mutuo acordo e da admissao de 15 novas 
colaboradores. Deste modo, a 31 de Dezembro de 2016 o Banco apresentava o seguinte quadro de 
colaboradores: 

2CO 

195 

190 

185 

180 

li5 

170 

165 

160 

155 

150 

197 
195 

Numero de Colaboradores 

• Ano 2015 

, Ano 2016 

---~---~-~~-··--·-·--·------------------~ 

Ao nivel da Politica de Forma9ao e Desenvolvimento, o Banco continuou a promover ai;:oes no 'r""\ 
sentido de contribuir para o crescimento e evolui;:ao dos seus colaboradores. Tenda coma referen~ia 
a identificac;:ao das necessidades de aprendizagem junto das suas equipas, em 2016 a formac;:ao 
ministrada, num total de 3 600 horas, assumiu a seguinte caracterizac;:ao: //. 
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• CapacidadesComerc,a.se 
Produtos 

• Com prom 1sso e Va'ore s 
Empresa,ia's 

f:nanceirae Risco 

Juridica e Normativa 

• T ecno~o,gias e Processos 

O BSCP obteve um crescimento de 116% de horas de forma9ao com parativamente a 2015. 

Face ao atual contexto do setor financeiro portugues e europeu, destaque para as a9oes de forma9ao 
em Preven9ao de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorisrno (PBC/FT), enquanto 
pilares ao desenvolvimento sustentavel do neg6cio. lgualmente no ambito do RiskPro foram 
desenvolvidas forma96es em Cultura de Riscos e em Risco e Operacional, ambas disponibilizadas 
pelo Grupo, sensibilizando para a responsabilidade de todos os colaboradores na identifica9ao e 
compreensao dos riscos com cada um se depara no dia a dia. 

Como aposta no desenvolvimento continuado dos seus profissionais, e igualmente como forma de 
reconhecimento, foi atribuida uma Balsa Universitaria na area de Gestao de Projetos. 

Em 2016 realizou-se mais uma ediyao do programa corporative Mundo Santander, que consiste no 
intercambio de profissionais do Grupo entre os varios pafses, par um periodo de 3 meses. Desta 
forma, permitiu-se que mais colaboradores do Grupo, incluindo do Santander Consumer Portugal, 
tivessem a oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos e ampliar o seu nivel de experiencia 
em contexto internacional e multicultural. 

A Gestao de Desempenho e um dos pilares da politica de recurses humanos que visa, par um lado o 
alinhamento dos colaboradores corn a estrategia e objetivos do Grupo e do Banco, por outro o 
reconhecimento da performance e contributos individuais para o sucesso dos resultados obtidos. A 
evidencia da gestao por rnerito esta no recebimento de rernunera9ao variavel por parte da 
generalidade dos colaboradores. Este e um instrumento que permite igualmente a obtenfao de 
inforrna9ao essencial as politicas de formac;:ao, gestao de carreiras, entre outras. 

Neste arnbito e como aposta no desenvolvimento das competencias do banco, 10 colaboradores 
tiverarn a oportunidade de rnudar de func;:ao tendo sido assim um efetivo reconhecimento do seu 
desempenho e trabalho desenvolvido. 

Enquadrado nos objetivos de Conciliac;:ao Familiar, foi lanc;:ado o Programa de Flexiworking, com o 
objetivo de potenciar uma forma de traba!ho mais Simples, Pr6xima e Justa e que favorec;:a a 
conciliac;:ao trabalho-vida pessoal. Nesse sentido, forarn lanc;:adas uma serie de medidas como o 
Horario F!ex ou a Flex Friday, sendo que cerca de 40% dos colaboradores ja usufruem destas 
medidas. 



Com o objetivo de reforc;:ar a importancia das familias no equilibria da vida profissional, a Direc;:ao de 
Recursos Humanos continuou a desenvo\ver iniciativas que promovam um maior envolvimento com a 
organizac;:ao. Desta forma, em 2016 manteve-se a realizac;:ao da "Semana Santander Juniortt, uma 
semana de ocupac;:ao de tempos livres, composta por iniciativas J(Jdico - pedag6gicas para os filhos 
dos colaboradores. 
E porque as crianc;:as sao o Futuro do Mundo e sabendo a importancia dos lac;:os familiares para o 
bem estar dos seus colaboradores, o Banco realizou a 2a edic;:ao do concurso infantil "Santander 
Pinta" destinado aos filhos de colaboradores. Assim, as crianc;:as entre os 4 e os 12 anos foram 
desafiadas para, atraves da sua criatividade e espirito natalicio, fazer um desenho que representasse 
o Natal. Um evento cheio de cor e alegria, bem ao estilo dos rnais pequenos. 
Ainda na esfera da Conciliac;:ao Familiar e Beneficios Santander Consumer Portugal, foi possivel 
manter a atribuigao da Comparticipac;:ao do Passe Social aos seus colaboradores, tendo esta 
iniciativa uma adesao de 60% dos colaboradores elegiveis. 

Conforme referido no inicio o anode 2016 foi fortemente marcado pela transformac;:ao da cultura do 
Grupo, atraves da divulgac;:ao e dinamizac;:ao do Santander Way, assente em 8 Comportamentos 
Corporativos: Demonstro Respeito, Escuto com Atenc;:ao, Falo Claramente, Cumpro as Promessas, 
Trabalho com Paixao, Promovo a Colaborar,-:ao, Apoio as Pessoas e Promovo a Mudanc;:a. Foram 
lanc;:ados varies desafios aos colaboradores, por forma a melhor enraizar estes comportamentos nas 
ai;:oes e atitudes do dia-a-dia. 

A cultura reflete-se na atuai;:ao diaria de cada um dos profissionais, com impacto nos resultados 
obtidos. Com vista a medir o alinhamento da cultura organizacional com a missao e visao do Grupo 
Santander, o Banco disponibilizou de novo junto de cada colaborador a possibilidade de responder ao 
"Questionario Global de Compromisso 2016". Uma ferramenta corporativa, lam;;ada em todas as 
Unidades do Grupo, que pretende aferir a evolui;:ao das varias tematicas consideradas criticas nesta 
transformac;:ao cultural, que vao desde os Processos, Foco no Cliente, Lideranc;;a, entre outros. 
Localmente, a iniciativa contou com uma taxa de participac;;ao de 93% e todas as Direr;:oes estao 
empenhadas em desenvolver pianos de ar;:ao concretos para, em conjunto, conseguirmos ser um 
cada vez mais Banco Simples, Pr6ximo e Justo. 

Promover uma cultura de maior comunica4,;:ao e reconhecimento foi igualmente uma das 
preocupac;oes de 2016, visive! atraves do lan,;:amento da nova newsletter do banco, a JNSide. 
Pretende-se partilhar entre todos os colaboradores os acontecimentos e informac;:ao de maior relevo, 
saber mais sabre os nossos colaboradores e dar as boas vindas aos que de novo se juntam a equipa 
do banco, entre outras. Foi uma iniciativa de sucesso e muito valorizada! Quisemos igualmente 
assinalar os 10 anos da marca Santander Consumer em Portugal, fato que aconteceu no final do ano 
no evento de Natal que reuniu todos os colaboradores num ambiente de festa. Foram tambem 
reconhecidos os colaboradores com mais de 25 anos de antiguidade. 

Em termos de Responsabilidade Social, o Banco associou-se a Associac;;ao Boa Vizinhanga, uma 
associac;:ao da Junta de Freguesia de Santo Antonio, a qual o Banco pertence, promovendo junta dos 
Colaboradores do BSCP uma ac;ao de divulgac;;ao e sensibilizac;;ao para a mesma. Paralelamente, o 
BSCP patrocinou o evento anual da associa9ao que tern como objetivo angariar fundos para apoio 
aos residentes e associac;:oes da junta de freguesia que se encontrem em dificuldades financeiras. 

Patrim6nio e Servir;:os Gerais 

A area de Patrim6nio e Servii;:os Gerais (PSG) manteve a sua atuac;ao focada nas diferentes areas de 
intervenc;ao, em concrete: 

- Gestao e manutenyao das instalac;:oes; 
- Seguranya de pessoas e bens; 



- Servii;:os gerais, no que se refere a condui;:ao e acompanhamento de varios servii;:os de suporte ao 
neg6cio e atividade do Banco, como seja arquivo, correio, economato, limpeza e a frota de viaturas 
do Banco. 

Destaca-se o desenvolvimento de uma plataforma de suporte a gestao da atividade de PSG, em 
concreto na gestao da frota autom6vel e a gestao de servii;:os m6veis e telecomunica96es, 
possibilitando uma gestao mais celere e eficiente destes servi90s. 

Em relai;:ao aos servii;:os de arquivo de digitalizai;:ao, e com o objetivo de integrar a gestao 
documental do BSCP e do ex-BPSA, foi realizado um concurso para prestai;:ao de servii;:os de arquivo 
e digitalizai;:ao. Foi possivel integrar toda a operai;:ao num unico prestador de servigos, com maior 
eficiencia ao nivel dos custos e mais valias logisticas significativas. 

Juntas Somos Santander! 
Contamos com uma Equipa de Profissionais de excelencia que contribuem cada dia para um Banco 
mais Simples, Pr6ximo e Justo. 
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1.15CORPORATE E SUCURSAIS 

Em 2015, com a entrada das marcas do grupo PSA verificou-se um crescimento bastante acentuado, 
do financiamento autom6vel a empresas, pela importancia que este segmento de neg6cio tern para 
estas marcas. 

A Dire<;ao de Corporate e Sucursais foi criada com o objetivo de efetuar o seguimento das operai;;oes 
retalho das Sucursais PSA (Lisboa e Setubal) e dinamizar o neg6cio empresas. 

Esta direi;;ao efetua o seguimento, acompanhamento e gestao dos processes, envolvendo entidades 
relacionadas com o negocio empresas (B2B), desde o momenta inicial da negociai;;ao, preparai;;ao de 
documentm;:ao para analise e decisao do processo ao nivel do risco e a posterior gestao e 
seguimento do cliente. Em complemento, analisa e prop6e novas produtos a implementar para esta 
tipologia de clientes. 

O objetivo de 2017 e de crescimento nesta area, com a criai;;ao de novos servii;;os e metodologias, 
que nos permitirao um crescimento sustentado, na vertente de neg6cio num segmento tao importante 
do mercado autom6vel nacional. 



1.16 PROPOSTA DE APLICACAO DE RESULTADOS 

0 Banco Santander Consumer Portugal encerrou o exercicio de 2016 com um Resultado Uquido 

positivo (individual) de Euros 24 388 242, sendo o Resultado Liquido apurado em base conso!idada 

positivo de Euros 24 450 944. 

Considerando as disposii;:6es legais e estatuarias, o Conselho de Administragao prop6e que seja feita 

a seguinte Aplicai;:ao dos Resultados: 

Reserva Legal (10% do Resultado liquido individual): 

Distribuigao de Dividendos; 

Resultados a transitar em base individual: 

Resultados a transitar em base consolidada: 

Euros 2 438 824; 

Euros 9 750 ooo; 

Euros 12199 418; 

Euros 12 262 120. 
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2. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

Ali'oo 
All\10 Nola, Bruto 

Ciila e ~spo~ij~i!des em eanr:as Cenlra~ 10023200 
OiSl,'O!lil:iilades em ool!as insiliiloes de cridlo 15637244 
Alilus lraiceiros deaoos para ~ia~a 
Crroloacl~ntes 1429 936 962 
Alilus nae wreiiles dE!iibs para ihidl &18494 
lrnesimlflllli em iT~s, associa:las e empr. oo~. 10 &i3388 
Olimlli'AI~ 11 12514297 
Alms inlangi.\lis II 12410006 
Alillls pq i~poslos =~es 12 821351); 
Aliltls pq i~poslos d~dos 11 7 314115 
Oulros;i10S 13 20517!'1J9 

ToialdoA!YJ 1518 3!9~1 

BANCO SAIITANDER CONSUMERPORl\JGAL. SA 

BA\Al/9) COIISOLIDADO EM 31 OE DEZEMBRO DE2016 E 2015 

~lootanles ex~sso, en Eurlli) 

2016 
ArncnZJ~, 

pr~isoeie AJrn 
e im10rifade liqJido 21ll5 PASSr,10 E CAPITAL PROPRXJ 

10 023 200 15 OIi 9W ~u~os de Baocos Cemras 
156)7244 13 832 207 Rocu~os de o~ insliwi1oes de i:redia 

- 111,:u~os de clierues e outros emprisimos 
{B4 85066lj 1335146 2l9 I 215 488 ~ Passr.os inancarus detilos ~ negoci~o 

{3031~) 5,'.)5:lJ8 401381 Dtn11dos de ccbedura 
853~ 2187184 P~llel 

(5613659) 6 910 637 7 057737 Passr.o& 11(1 imposlos ~lei 
~348271] 30617:-1 I 563 280 Pmr.os pa irnposlos lfltlidos 

8213&,6 • O~rllSplSSr/JS 

7314125 10 669 013 Tollld:IPassilO 
~63575l) 12942246 5~1184 

C.~lal 
OillraS!!SINS 

Resultooos lran!ilaillG 
Resullado consalidido do m,·c~io 

TIii~ da Gapial Pro¢o 
(117761509) 1400621742 12a1 3-«l aie Tolll oo PassilO e do Cap!JI Ptiiprll 

O Ari110 ~z paile ~l1granie deslas demi:rl,tra¢es irianceiras. 

Not.s 1016 1015 -------

14 405000000 40i 009000 
14 139 765 387 632105 490 
15 7613456 3623791 
7 

33010 149138 
16 5~!29 I 9J4 713 
11 10]9673 
12 26528 81567 
II 81413 934 70 913000 

1239431444 11?8 596411 ------
18 E,559:1947 66 592947 
19 5214646-t 43m662 
19 1$004943 11333416 

24~941 18425329 
16l1952i 151741354 
"iHiiiiTsiW3is 
== 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL S.A. 

DEMONSTRAQ.AO DOS RESULTADOS EDE OUTRO REND!MENTO INTEGRAL CONSOLIDADOS 

PARA OS EXERC[CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

(Montantes expresses em Euros) 

Notas 2016 

Juras e rendimentos similares 22 54 487 896 
Juros e encargos similares 22 (8 556 713) 

MARGEM FINANCEIRA 45 931 183 

Rendimentos de ser,,i90s e comissoes 23 20 534 292 
Encargos com ser½!,OS e comissoes 23 (6 226 014) 
Rendimentos de instrumentos de capital 24 1 788 761 
Resultados em opera9oes financeiras 25 (18 849) 
Outros resultados de explora9ao 26 5 990 019 
Resuttados de empresas associadas 27 (1222325) 

PRODUTO BANC.ARIO 66 777 067 

Cuslos com pessoal 28 (10 742 850) 
Gastos gerais administrati-.os 29 (14 459 129) 
Deprecia9oes e amortiza96es 11 (988 174) 
Provisoes liquidas de re-.ersoes e recupera!,oes 16 (3 187 537) 
lmparidade de credito liquida de reversoes e recuperayoes 16 1 135 618 
lmparidade de outros acti\os liquida de re\ersoes e recupera96es 16 (1 002 068) 

RESUL TADO ANTES DE IMPOSTOS 37 532 928 

lmpostos correntes 12 (9 792 124) 
lmpostos diferidos 12 (3 289 860) 

RESULTADO LiQUIDO DO EXERCiCIO 24 450 944 

RENDIMENTO RECONHECIDO DIRECTAMENTE NO CAPITAL PROPRIO 

RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCiCIO 24 450 944 

Numero de ac9oes em circula9ao no exercicio 18 66 592 947 
Res ullados por ac9ao 34 0,37 

0 Anexo faz parte integrante destas demonstra96es financeiras. 

u_j_\ \.... ----~ --------£1/& 
~Pe~ 

2015 

54 939118 
(12 218 889) 

42 720 229 

18 875 778 
(3 541 609) 

(43 008) 
4 143 630 

99182 

62 254 202 

(9 390 758) 
(14 738 560) 

(1054457) 
(1 958 592) 
(3 469 786) 
(2 947 201) 

28 694 847 

(20 230 299) 
9 960 781 

18 425 329 

18 425 329 

66 592 947 
0,28 
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Saldos em 31 de Oell!mbro de 1014 

.lj)I ica¢o do resultado: 
• Transrerencia para res er.as e resullados vansiiaclos 
Dis ribui,ao de resull!dos transilados 
Resultado consolidado do exercloo 

SalilOs em 31 de Oeiem bro de 2015 

/>j>lka,ao do res ullado: 
• Transferfncia para reser.as e resullados ransilados 
Oislribul¢o de rasultat!os lransitados 
Resullado oonsolidado do e)!!/Cldo 

Saldos em 31 de Oezem bro de 2016 

BA~CO~f.lNOER C~SUMER PORTUGAL SA 

DE~IJNSTRAr;,l,O DAS .11.TER.11;0£S NOCA!'IT.11. PR0PRIOCONSOLIDADO 

PPRAOS E)J:RCICIOS FINOOS EM 31 DE DEZEMERO DE 2016 E 2015 

Notas 

18/19 
18119 
18119 

18/19 
18119 
18119 

(l>bnl.a nles e ~res sos em Euros) 

Ouvas resel'¥os e res ultados rans itados 
Premiode ReseM CAJras Resullados 

~ Emiss!o ~~ ransita<jos ~ 

66592~7 12790664 13631404 21970594 18381840 66774502 

951 576 951 576 

66 592 W 12 790 664 13 631 404 11910 594 19 333 4 \6 67 726 078 

3 753802 1467\ 527 18 425 329 
116000000) (16000000) 

66592947 12790664 17315206 21910594 1S004943 70151401 
=== 

O Anem faz pa rte inlfg ra ire deslas ~emons ra~es !nanoouas. 

,~Ll~~ 
-----·-· 

Resullado l~uido 
do e>!!rdcio Total 

9515 n6 142883225 

(95l 5761 
{S 564 200) (8 564 200 I 
1S 425 329 • 18 425 329 

18 425 32e 152 744 354 

(tB 425 329) 
(16 000 000) 

24 450 944 24 450 944 

24450944 l61195298 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 

PARA OS EXERCiCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

(Monlantes expressos em Euros) 

Nota 2016 

F!uxos operacionais antes das variar;:oes nos acti-..os e passi"°s 
Juros, comissoes e outros pro-.eitos equiparados recebidos 63 919 795 
Juros, comissoes e outros custos equiparados pagos (14 690 047) 
Recupera9ao de emprestimos previarnente abatidos 5 011 435 
Pagamentos a fornecedores e empregados (26 209 098) 
Outros resultados 417 671 

28 449 756 

(Aumentos) diminuic;:oes nos acli\Os operacionais: 
Credito a clientes (103 115 402} 
Aquisi~ao Ati\OS Banque PSA - Sucursal em Portugal (8 315 800} 
Outros acli\Os e passi\Os (8 580 431) 
Aquisic;:ao de participac;:ao no Santander Consumer Sel'\1ces 

Aumentos (diminuic;:oes) nos passi\Os operacionais: 
Recurses de Bancos Centrais e outras instiluic;:oes de credilo 108 201 372 
Recursos de clientes e outros emprestimos 3 999 665 

(7 810 596) 

lmpostos sabre os lucros (17 323 707} 

FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 3 315 453 

Pagamentos relati-.os a imobilizar;:oes (2 347 897) 
Di.idendos recebidos do Santander Consumer Sel'\1ces 1 788 761 

FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (559136} 

Dividendos pagos (16 000 000} 
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (16 000 000) 

Aumento (diminuic;:ao) !iquido de caixa e seus equiwlentes (13 243 683) 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 38 904 127 
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 5,6 25 660 444 

0 Anexo faz parte integrante destas demonstra9oes financeiras. 

----··· £//id{ 
~ 

2015 

74 052 127 
(17 558 403} 

7 289 721 
(24 129 317) 

4100 622 

43 754 750 

645 781 115 
(253 226 944) 

(26 683 617) 
2 088 702 

(384 573 775) 
(2 123 703} 

(18 738 222) 

(10 667 732} 

14 348 796 

(2 707 034) 

(2 707 034} 

(8 564 200} 
(8 564 200} 

3 077 562 

35 826 565 
38 904127 
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3. ANEXO As DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

Vide Anexo as Demonstrai;:5es Financeiras Consolidadas de 2016 



1. ANEXO As DEMONSTRACOES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

1. INFORMACAO GERAL 

0 Banco Santander Consumer Portugal, SA (adiante designado por "BSCP" ou "Bancott), 
anteriormente denominado lnterbanco, S.A., e uma sociedade an6nima com sede social em 
Lisboa, tendo iniciado a sua atividade em 31 de dezembro de 1996 e sendo detido na sua 
totalidade pelo Santander Consumer. 

0 Banco desenvolve as suas atividades em conformidade com o legalmente consentido as 
instituii;:oes de credito. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a atividade do BSCP encontra-se 
segmentada, essencialmente, nas vertentes de Credito ao Consumo, Locac;:ao Financeira 
Mobiliaria, Atuguer de Longa Durac;:ao (ALD) e "Factoringtt. 

A operac;:ao de titularizac;:ao Silk Finance No.3 Limited, iniciada em 2009, teve o seu termino ao 
ser sujeita a uma amortizai;:ao antecipada a 15 de julho de 2015. 

Em 16 de novembro de 2015, o Banco realizou uma nova operai;:ao de titularizai;:ao de creditos 
denominada Silk Finance No.4. Esta operai;:ao e consolidada pelo Banco pelo metodo integral, 
uma vez que o Banco detem a totalidade dos riscos e beneficios das suas atividades pelo facto 
de deter a totalidade dos titulos emitidos pela Tagus - Sociedade de Titularizac;:ao de Creditos, 
S.A.. Par outro lado, as referidas operai;:oes de credito foram alienadas ao seu valor nominal a 
esta sociedade de titularizac;:ao de creditos. 

Aquisiqao da atividade da sucursal do Banque PSA em Portugal 

Em 1 de agosto de 2015, o Banco adquiriu, no ambito do acordo de parceria pan-europeu 
estabelecido entre o Grupo Banco Santander e o Grupo P SA Peugeot-Citroen em 1 O de jul ho de 
2014, os ativos da sucursal do Banco BPF, S.A. em Portugal. Este acordo de parceria tern um 
prazo inicial de 10 anos, podendo ser renovado por acordo entre os contraentes. A transmissao 
dos ativos entre o Banco e a sucursal do BPF foi formalizado atraves de um contrato de 
"transmissao de estabelecimento". 

Ainda no ambito do acordo de parceria entre o Grupo Banco Santander e o Grupo PSA, o Banco 
adquiriu 20% da empresa Santander Consumer Services, S.A. (anteriormente designada "PSA 
Gestao S.A.") (Nota 10), que desenvolve a sua atividade no Aluguer Operacional de Viaturas 
("Renting") e na consignac;:ao e venda de viaturas. Os restantes 80% foram adquiridos pelo 
Santander Consumer Finance, S.A.. 

0 Banco pagou, em 3 de agosto de 2015, 253.226.944 euros e em 23 de setembro de 2016 
depois de realizada a "due diligence", o valor de 8.315.800 euros relativos ao valor dos ativos e 
passives da sucursal do Banco BPF em Portugal. 

A parceria em Portugal esta assente e num acordo de "Marca Branca - White Label Agreement", 
onde o Banco assegura o financiamento da atividade de distribui9ao das viaturas das marcas 
Peugeot, Citroen e DS, bem como o apoio de financiamento de stock aos concessionarios de 
pec;:as e automoveis abrangidos pelo protocolo de cooperai;:ao. Este acordo preve a distribuic;:ao 
igualitaria dos riscos e beneficios associados a atividade de financiamento a concessionarios e a 
cliente final, relativos as marcas do Grupo PSA, em Portugal. 

As demonstrai;:oes financeiras consolidadas agora apresentadas foram aprovadas pelo Conselho ~ 
de Administrac;ao em 22 de fevereiro de 2017. 1 
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2. BASES DE APRESENTACAO E PRINCIPAIS POLiTICAS CONTABILiSTICAS 

2.1 . Bases de apresentacao 

As demonstragfies financeiras consolidadas foram preparadas com base nos registos 
contabilisticos do Banco e das suas filiais, mantidos em conformidade com as Normas 
lnternacionais de Relato Financeiro, ta! coma adotadas na Uniao Europeia (IAS/IFRS}, 
efetivas a data de 1 de janeiro de 2016. 

As demonstragfies financeiras do Banco relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro de 
2016 estao pendentes de aprovagao pela correspondente Assembleia Geral de Acionistas. 
No entanto, o Conselho de Administragao admite que venharn a ser aprovadas sern 
alteragoes significativas. 

2.2 lnformacao comoarativa 

- Provisoes 

O Banco procedeu a alteragao de comparatives de 2015 do balan90 e da demonstragao dos 
resultados e de outro rendirnento integral, em consequencia da decisao do Conselho de 
Administragao do Banco de reclassificar provisoes constituidas e registadas em Outros 
ativos e Outros passives para provisoes no Passive. Esta reclassifica9ao nao teve qualquer 
impacto no resultado liquido e capital pr6prio do exercicio de 2015 e e imaterial, pelo que o 
Banco nao teve que reexpressar comparatives. 

As notas anexas alteradas pela reclassifica9ao referida acima encontram-se devidamente 
identificadas. As alterm;:oes efetuadas nos comparatives encontram-se detalhadas nos 
mapas abaixo: 

Balan~o 

Ativo 
Outros ativos 

fmn12 
Provisoes 
Outros passivos 

lmpacto de 
Notas Saldo divulgado redassifica~o 

13 

16 
17 

31/12/2015 provisoes 

4 510 832 

{72 160 761) 

557 052 

(1804 723) 

1247 671 

Demonstra~o dos result ados e de outro rendlmento integral 

Saldo corrigido 
31/12/2015 

5 067 884 

(1804 723) 

(70 913 090) 

lmpactode 

Notas Saldo divulgado reclassifica~o 
31/12/2015 provisiies 

Saide corrigido 
31/12/2015 

Encargos com servi~os e comissoes 23 

Provisiies lfquidas de reversiies e recupera~oes 16 
lmparidade de outros ativos liquida de reversiies e recupera~i5es 16 

5 339 514 

3107 889 

(1797905) 
1958 592 

(160 688) 

3 541609 
1958 592 
2 947 201 

2.3 Adocao de normas (novas au revistas} emitidas pelo "International Accounting Standards 
Board" (IASB} e interpretacoes emilidas pelo "International Financial Reporting Interpretation 
Committee" (IFRICl, conforme adotadas pela Uniao Europeia 

Adocao de normas e interpretacoes novas. emendadas ou revistas 

As seguintes normas, interpretai:;oes, emendas e revis6es adotadas ("endorsed") pela 
Uniao Europeia tern ap!icagao obrigat6ria pela primeira vez no exercicio findo em 31 de 
dezembro de 2016: 
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- Emenda a norma IAS 1 - Apresentai;:ao de demonstra96es financeiras - "Disclosure 
lniciative" - Esta emenda vem clarificar alguns aspetos relacionados com a iniciativa de 
divulga<;oes, designadamente: (i) a entidade nao devera dificultar a inteligibilidade das 
demonstragoes financeiras atraves da agregagao de itens materiais com itens imateriais 
ou atraves da agregagao de itens materiais com naturezas distintas; (ii) as divulgai;:oes 
especificamente requeridas pelas IFRS apenas tern de ser dadas se a informa<;ao em 
causa for material; (iii) as linhas das demonstrac;:oes financeiras especificadas pela IAS 
1 podem ser agregadas ou desagregadas, conforme tal for mais relevante para os 
objetivos do relato financeiro; (iv) a parte do outro rendimento integral resultante da 
aplicac;:ao do metodo da equivalencia patrimonial em associadas e acordos conjuntos 
deve ser apresentada separadamente dos restantes elementos do outro rendimento 
integral segregando igualmente os itens que poderao vir a ser reclassificados para 
resultados dos que nao serao reclassificados; (v) a estrutura das notas deve ser flexivel, 
devendo estas respeitar a seguinte ordem: 

• uma declaragao de cumprimento com as IFRS na primeira secc;:ao das notas; 
• uma descric;:ao das politicas contabilisticas relevantes na segunda secgao: 
• informac;:ao de suporte aos itens da face das demonstra96es financeiras na terceira 

secc;:ao;e 
• outra informai;:ao na quarta secc;:ao. 

- Emenda a IAS 16 -Ativos fixos tangiveis e IAS 38 -Ativos intangiveis - Metodos de 
deprecia9ao aceitaveis - Esta emenda estabelece a presuni;:ao (que pode ser refutada) 
de que o redito nao e uma base apropriada para amortizar um ativo intangivel e proibe 
o uso do redito coma base de amortizai;:ao de ativos fixos tanglveis. A presunyao 
estabelecida para amortiza<;ao de ativos intangiveis s6 podera ser refutada quanta o 
ativo intangivel e expresso em funi;;ao do rendimento gerado ou quando a utiliza9ao 
dos beneffcios econ6micos esta altamente correlacionada com a receita gerada. 

- Emenda a JAS 16 - Ativos fixos tangiveis e IAS 41 - Agricultura - Plantas de produi;:ao 
- Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros cornponentes 
destinados a colheita e/ou remo9ao do ambito de ap lica9ao da IAS 41, passando as 
mesmas a estar abrangidas pela IAS 16. 

- Emenda a IAS 19 - Beneficios dos empregados - Contribuic;:oes de empregados -
Clarifica em que circunstancias as contribui96es dos empregados para pianos de 
beneficios p6s-emprego constituem uma redui;:ao do custo com beneficios de curto 
prazo. 

- Emenda a IAS 27 - Aplica9ao do metodo de equivalencia patrimonial nas 
demonstra96es financeiras separadas - Esta emenda vem introduzir a possibilidade de 
mensurai;:ao dos interesses em subsidiarias, acordos conjuntos e associadas em 
demonstra<;oes financeiras separadas pelo metodo da equivalencia patrimonial, para 
alem dos rnetodos de mensurar;ao atualmente existentes. Esta alterai;:ao aplica-se 
retrospetivamente. 

- Emenda a IFRS 10 - Demonstrar;oes financeiras consolidadas, IFRS 12 - Divulga<;oes 
sabre participai;:oes noutras entidades e IAS 28 - lnvestimentos em associadas e 
entidades conjuntamente controladas - Estas emendas contemplam a clarificac;:ao de 
diversos aspetos relacionados com a aplica9ao da exce9ao de consolidac;:ao por parte 
de entidades de investimento. Adicionalmente, vem eliminar um conflito existente entre 
as referidas normas, relacionado com a venda ou com a contribuic;:ao de ativos entre o 
investidor ea associada ou entre o investidor e o empreendimento conjunto. 

- Emenda a IFRS 11 -Acordos conjuntos - Contabilizai;:ao de aquisi9oes de interesses 
em acordos conjuntos - Esta emenda esta relacionada com a aquisii;:ao de interesses 
em opera<;oes conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade de aplicai;:ao da IFRS 3 quando 
a operai;;ao conjunta adquirida constituir uma atividade empresarial de acordo com a 
IFRS 3. Quando a operac;:ao conjunta em questao nao constituir uma atividade 
empresarial, devera a transai;;ao ser registada como uma aquisii;;ao de ativos. Esta 
alteragao tern aplicai;:ao prospetiva para novas aquisii;;oes de interesses. 
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- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2010-2012)
Estas melhorias envolvem a clarifica9ao de alguns aspetos relacionados com: IFRS 2-
Pagamentos com base em a9oes: defini~o de vesting condition; IFRS 3 -
Concentra9ao de atividades empresariais: contabiliza9ao de pagamentos contingentes; 
I FRS 8 - Segmentos operacionais: divulga9oes relacionadas com o julgamento 
aplicado em relai;ao a agrega9ao de segmentos e clarificagao sobre a necessidade de 
reconcilia9ao do total de ativos por segmento com o valor de ativos nas demonstra9oes 
financeiras; IAS 16 - Ativos fixos tangiveis e IAS 38 - Ativos intangiveis: necessidade 
de reavalia9ao proporcional de amortizagoes acumuladas no caso de reavaliagao de 
ativos fixos; e IAS 24 - Divu!ga9oes de partes relacionadas: define que uma entidade 
que preste servi90s de gestao a Empresa ou a sua empresa-mae e considerada uma 
parte relacionada; e IFRS 13- Justo valor; clarifica9oes relativas a mensuragao de 
contas a receber ou a pagar de curto prazo. 

- Melhoramentos das normas internacionais de relate financeiro (cic!o 2012-2014) -
Estas melhorias envolvem a clarificagao de alguns aspetos relacionados com: IFRS 5 -
Ativos nao correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas: 
introduz orienta96es de como proceder no case de altera9oes quanta ao metodo 
expectavel de realizagao (venda ou distribui9ao aos acionistas); IFRS 7 - lnstrumentos 
financeiros: divulga96es: clarifica os impactos de contratos de acompanhamento de 
ativos no ambito das divulga9oes associadas a envolvimento continuado de ativos 
desreconhecidos, e isenta as demonstra96es frnanceiras intercalares das divulga96es 
exigidas relativamente a compensa9ao de ativos e passives financeiros; IAS 19 -
Beneficios dos empregados: define que a taxa a utilizar para efeitos de desconto de 
beneficios definidos devera ser determinada com referencia as obrigai;:oes de alta 
qualidade de empresas que tenham sido emitidas na moeda em que os beneficios 
serao liquidados; e IAS 34 - Relate financeiro intercalar: clarificai;ao sabre os 
procedimentos a adotar quando a informa9ao esta disponivel em outros documentos 
emitidos em conjunto com as demonstra9oes financeiras intercalares. 

Nao foram produzidos efeitos significativos nas demonstra96es financeiras do Banco no 
exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, decorrente da ado9ao das normas e 
interpreta96es acima referidas. 



Normas. interpretacoes. emendas e revisoes que irao entrar em vigor em exercicios 
futuros 

As seguintes normas, interpreta,;:oes, emendas e revisoes, com ap!ica,;:ao obrigat6ria em 
exercfcios econ6micos futuros, foram, ate a data de aprovac;ao destas demonstrar;:oes 
financeiras, adotadas ("endorsed") pela Uniao Europeia: 

Norma/ lnterpreta,;:ao 

IFRS 9 - lnstrumentos 
financeiros (2009) e emendas 
posterior es 

IFRS 15 - Redito de contratos 
com clientes 

Aplicavel na 
Uniao Europeia 
nos exercicios 

iniciados em ou 
a 6s 

1-Jan-17 

1-Jan-17 

Esta norma insere-se no projeto de revisao da 
IAS 39 e estabelece os novas requisitos 
relativamente a classificar;:ao e mensura,;:ao de 
ativos e passives financeiros, a metodologia 
de calculo de imparidade e para a aplicac;ao 
das regras de contabilidade de cobertura. Esta 
norma e de aplica,;:ao obrigat6ria para os 
exercicios iniciados em ou ap6s 1 de janeiro 
de 2018; 
Esta norma vem introduzir uma estrutura de 
reconhecimento do redito baseada em 
principios e assente num modelo a aplicar a 
todos os contratos celebrados com clientes, 
substituindo as normas IAS 18 - Redito, IAS 
11 - Contratos de constru,;:ao; I FRIC 13 -
Programas de fidelizac;ao; IFRIC 15 - Acordos 
para a construr;:ao de im6veis; IFRIC 18-
Transferencias de Ativos Provenientes de 
Clientes e SIC 31 - Redito - Transa,;:oes de 
troca direta envolvendo servir;:os de 
publicidade. Esta norma e de aplica9ao 
obrigat6ria para os exercfcios iniciados em ou 
ap6s 1 de janeiro de 2018; 

No ambito da implementa<,;:ao da IFRS9. encontra~se em curso um projeto para a 
implementai;:ao da mesma que teve inicio no decorrer do exercfcio de 2016 . A data da 
divulga,;:ao destas demonstrar;:oes financeiras ainda nao se encontravam apurados os 
impactos decorrentes da referida implementai;:ao. 

Normas, interpretacoes, emendas e revisoes ainda nao adotadas pela Uniao Europeia 

As seguintes normas, interpreta96es 1 emendas e revis6es, com aplicar;:ao obrigat6ria em 
exercicios econ6micos futuros, nao forarn, ate a data de aprovai;:ao destas demonstra,;:oes 
financeiras, adotadas ("endorsed") pela Uniao Europeia: 

Norma / lnterpretayao 

Emenda a IAS 7 - Revisao as 
divulga96es 

Emenda a IAS 12 - Impasto 

Esta alterai;:ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta altera,;:ao introduz 
uma divulga9ao adiciona! sabre as varia96es dos 
passivos de financiamento, desagregados entre as 
transar;:oes que deram origem a movimentos de caixa e 
as que nao, ea forma como esta informai;:ao concilia 
com os fluxes de caixa das atividades de financiamento 
da Demonstrar;:ao do Fluxo de Caixa. 

Reconhedmento de impostos diferidos ativos sobce p 
5 



sabre o rendimento 

Emenda a IAS 40 -
Transferencia de 
propriedades de investimento 

Emenda a IFRS 2-
Classificai;:ao e mensurai;:ao 
de transa96es de pagamentos 
baseados em ai;:oes 

Emenda a IFRS 4- Contratos 
de seguro (aplicai;:ao da IFRS 
4 com a IFRS 9) 

Emenda a IFRS 15- Redito 
de contratos com clientes 

IFRS 16 - Locai;:oes 

perdas potenciais. Esta alterac;ao ainda esta sujeita ao 
processo de endosso pela Uniao Europeia. Esta 
alterac;ao clarifica a forma de contabilizar impastos 
diferidos ativos relacionados com ativos mensurados ao 
justo valor, como estimar os lucros tributaveis futuros 
quando existem diferern;as ternporarias dedutiveis e 
coma avaliar a recuperabilidade dos impastos diferidos 
ativos quando existem restri96es na lei fiscal. 

Esta alterai;:ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta alterai;:ao clarifica 
que os ativos s6 podem ser transferidos de e para a 
categoria de propriedades de investimentos quando 
exista evidencia da alterai;:ao de uso. Apenas a alterac;ao 
da inteni;:ao da gestao nao e suficiente para efetuar a 
transferencia. Esta norma e de aplica9ao obrigat6ria para 
os exercicios iniciados em ou ap6s 1 de janeiro de 2018; 

Esta alterac;:ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta alterac;:ao clarifrca a 
base de mensurai;:ao para as transai;:oes de pagamentos 
baseados em ai;:oes liquidadas financeiramente ("cash
settled") e a contabilizai;:ao de modificai;:oes a um piano 
de pagamentos baseado em a9oes, que alterarn a sua 
classificai;:ao de liquidado financeiramente ("Cash
settled") para liquidado com capital pr6prio ("equity
settled"). Para alern disso, introduz uma excei;:ao aos 
principios da IFRS 2, que passa a exigir que urn piano de 
pagamentos baseado em ai;:oes seja tratado corno se 
fosse totalmente liquidado com capital pr6prio ("equity
settled"), quando o empregador seja obrigado a reter um 
montante de impasto ao funcionario e pagar essa 
quantia a autoridade fiscal. Esta norma e de aplicai;:ao 
obrigat6ria para os exercicios iniciados em ou ap6s 1 de 
janeiro de 2018; 

Esta altera9ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta altera9ao atribui as 
entidades que negoceiam contratos de seguro a opgao 
de reconhecer no Outro rendimento integral, em vez de 
reconhecer na Dernonstra9ao dos resultados, a 
volatilidade que pode resultar da aplicai;:ao da IFRS 9 
antes da nova norrna sobre contratos de seguro ser 
publicada. Adicionalmente e dada uma isen9ao 
temporaria a aplica9ao da IFRS 9 ate 2021 as entidades 
cuja atividade predominante seja a de seguradora. Esta 
isen9ao e opcional e nao se aplica as demonstragoes 
financeiras consolidadas que incluam uma entidade 
seguradora. Esta norma e de aplicai;:ao obrigat6ria para 
os exercicios iniciados em ou ap6s 1 de janeiro de 2018. 

Estas alteragoes ainda estao sujeitas ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Estas alterai;:oes referem
se as indicagoes adicionais a seguir para determinar as 
obrigai;:oes de desempenho de um contrato, ao momenta 
do reconhecimento do redito de uma liceni;:a de 
propriedade intelectual, a revisao dos indicadores para a 
classificai;:ao da relai;:ao principal versus agente, e aos 
novas regimes previstos para simplificar a transigao. 
Esta norma e de aplica9ao obrigat6ria para os exercicios 
iniciados em ou ap6s 1 de janeiro de 2018. 

Esta norma ainda esta sujeita ao processo de endosso 
pela Uniao Europeia. Esta nova norma substitui o IAS j/ 

~615 
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Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 

17, com um impacto significativo na contabilizac;ao pelos 
locatarios que sao agora obrigados a reconhecer um 
passive de locac;ao refletindo futuros pagamentos da 
locac;ao e um ativo de "direito de uso" para todos os 
contratos de locac;ao, exceto certas Jocac;6es de curto 
prazo e de ativos de baixo valor. A defrnic;ao de um 
contrato locac;:ao tambem foi alterada, sendo baseada no 
"direito de controlar o uso de um ativo identificado". Esta 
norma e de aplicac;ao obrigat6ria para os exercfcios 
iniciados em ou ap6s 1 de janeiro de 2019. 

Este ciclo de melhorias ainda esta sujeito ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Este ciclo de melhorias 
afeta os seguintes normativos: JFRS 1, IFRS 12 e IAS 
28. 

Estas normas nao foram ainda adotadas (uendorsed") pela Uniao Europeia e, como tar, nao 
foram aplicadas pelo Banco no exercfcio findo em 31 de dezembro de 2016. 

2.3. Resumo das principais politicas contabilfsticas 

As politicas contabilisticas mais significativas, utilizadas na preparar;:ao das demonstragoes 
financeiras consolidadas do Banco, foram as seguintes: 

a) Consolidacao de empresas filiais e outras entidades estruturadas 
As demonstrai;:oes financeiras consolidadas incluem o Banco, empresas filiais em que 
participa direta ou indiretamente e outras entidades estruturadas relativamente as quais 
o Banco retenha a maioria dos riscos e beneficios inerentes a sua atividade. 

Sao consideradas filiais as entidades nas quais o Banco exerr;:a um controlo efetivo 
sabre as atividades relevantes das entidades filiais e estruturadas estando sujeito ao 
retorno variavel dessas entidades. Por norma, presume-sea existencia de controlo 
sempre que o Banco detenha uma participac;ao efetiva maioritaria do capital social ou 
dos direitos de voto. 

As demonstra96es financeiras das filiais e das entidades estruturadas sao inc!uidas na 
consolidac;ao pelo metodo de integrac;:ao global. De acordo com este metodo, sao 
eliminados os saldos e transac;:oes ocorridos no exercicio entre as empresas objeto de 
consolidac;ao. Sempre que aplicavel, as demonstrac;6es financeiras das filiais e das 
entidades estruturadas sao ajustadas de forma a refletir a aplicac;:ao das politicas 
contabilisticas adotadas pelo Banco. 

0 valor do resultado liqufdo consolidado resulta da agregar;:ao dos resultados 
individuais do Banco e das restantes entidades incluidas no perimetro de consolidac;:ao, 
na propori;:ao da percentagem efetiva detida, adicionado dos efeitos dos ajustamentos 
que se verifiquem necessaries, nomeadamente os que resultem de transar;:oes 
rea!izadas entre as referidas entidades. 

Adicionalmente, o valor correspondente a participac;ao detida por terceiros nos capitais 
pr6prios das entidades consolidadas incluidas no perimetro de conso!idac;ao, quando 
aplicavel, e refletido na rubrica "lnteresses que nao controlam". 

De acordo com a Norma IFRS 10, o Banco inclui nas suas demonstrac;oes financeiras 
consolidadas as entidades estruturadas constituidas no ambito de operar;:6es de 
titularizac;ao, ao estar exposto ou detendo direito sabre os resultados das entidades, e 
ao deter o poder de afetar os resultados das entidades, atraves do controlo que exerce ~ 
sobre estas. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o Banco efetua a consolidar;:ao r , 
integral da entidade Silk Finance No.4. Nao existem outras entidades no perimetro de 

consolida,ilo do Banco (ver nota 34). p . f/ 
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b) lnvestimentos em associadas 

Sao consideradas empresas associadas aquelas em que o Banco exerce, direta ou 
indiretamente, uma influencia significativa sabre a sua gestao e a sua politica financeira 
mas nao detem o controlo da empresa. 0 Banco presume que existe influencia 
significativa quando a participagao no capital e superior a 20%. 

As ernpresas associadas sao contabilizadas pelo metodo da equivalencia patrimonial. 
Segundo este metodo, o valor do investirnento inicialmente reconhecido pelo custo e 
ajustado pela alterai;:ao, posteriormente a aquisir;:ao, do valor dos ativos liquidos da 
empresa associada na propori;:ao detida pelo Banco. 

c) Concentracao de atividades empresariais 

O registo da aquisii;:ao de filiais e efetuado de acordo com o metodo da compra, 
segundo o qual o custo de aquisir;:ao devera corresponder ao justo valor, na data da 
transai;:ao, dos ativos entregues e dos passivos assumidos ou incorridos, adicionado de 
custos diretamente suportados na transagao, em conformidade com os requisitos 
previstos no IFRS 3 - "Concentray6es de atividades empresariais". A diferem;:a entre o 
custo de aquisii;:ao e a proporr;:ao adquirida no justo valor dos ativos, passivos e 
passivos contingentes identificaveis, quando positiva ("goodwill"), e registada coma um 
ativo intangivel. 0 "goodwill" nao e amortizado, sendo sujeito a analises peri6dicas de 
imparidade. As perdas de imparidade reconhecidas nao podem ser revertidas. 

Sempre que o justo valor da participai;:ao adquirida exceder o respetivo custo de 
aquisii;:ao, o diferencial apurado e reconhecido como um proveito do exercicio. 

Ate 1 de janeiro de 2004, de acordo com as politicas contabilisticas definidas pelo 
Banco de Portugal, o "goodwill'' gerado em opera<;:oes de concentrai;:ao de atividades 
empresariais era reconhecido integralmente par contrapartida de capitais pr6prios no 
momenta da aquislgao de filiais. Tal como perrnitido pelo !FRS 1, o Banco nao aplicou 
retrospetivamente os requisites do IFRS 3 em operar;:5es ocorridas ate 1 de janeiro de 
2004 e, consequentemente, o "goodwill" gerado nessas operar;:oes permaneceu 
registado em reservas. 

A concentrar,;ao de atividades que envolvam entidades sob controlo comum e registada 
pelo metodo da comunhao de interesses, sendo mantido o valor contabilistico dos 
ativos e passivos com referencia a data de incorporai;:ao. 

d) lnstrumentos financeiros - Credito e outros valores a receber 

Sao ativos financeiros com pagamentos fixos ou determinaveis, nao cotados num 
mercado ativo. Esta categoria inclui o credito concedido a cHentes, aplicai;:oes em 
instituii;:oes de credito e outros valores a receber registados na rubrica de "Outros 
Ativos". No reconhecimento inicial, estes ativos sao registados pelo seu justo valor, 
acrescido de outros custos e proveitos diretamente atribuiveis a originar,;ao da 
operar,;ao. Subsequentemente, estes ativos sao registados pelo seu custo amortizado, 
deduzido de perdas de imparidade acumuladas. 

i) Credito Concedido 

Locayoes 

O credito concedido a clientes atraves de opera9oes de locar,;ao financeira e 
registado coma uma conta a receber pelo valor liquido do investimento efetuado 
pelo Banco na data de aquisir;:ao do bern locado (custo de aquisii;:ao, deduzido de 
descontos obtidos ou antecipai;:oes de rendas efetuadas pelos clientes). 

A amortiza9ao do credito concedido e calcu!ada usando o criterio da arnortizar,;ao 
financeira. De acordo com este metodo, a amortizar;:ao calcula-se tendo em 
considera9ao a taxa de juro implicita, resultante do capital desembolsado, piano 
de rendas acordado e valor residual dos contratos. 



Opera9oes de "factoring" 

As faturas ou outros documentos cedidos pelos Aderentes para cobrani;:a sao 
registadas no ativo, na rubrica "Credito a clientes - Factoring", a qual e 
movimentada por contrapartida da rubrica de "Outros passivos - credores por 
contratos de factoring" (Nata 18), pelo montante que sera entregue ao Aderente 
ap6s a respetiva data de vencimento da fatura. Os adiantamentos contratuais 
sobre o valor dos creditos tomados nas opera,;;oes de factoring sem recurse sao 
registados a debito da referida rubrica do passivo. 

Opera<;oes de credito ao consumo 

0 credito concedido a clientes para financiamento de aquisi9oes a credito e em 
regime de conta corrente e registado pelo seu custo amortizado. 

ii) Credito e iuros vencidos 

Nesta rubrica sao registados o capital, juros, Impasto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) e outros valores vencidos e nao cobrados, deduzidos dos juros anulados. 
Estes montantes sao registados por classes de atraso, contadas a partir da data 
de inicio do incumprimento. 

As rendas e outros valores vencidos e nao cobrados, relativos a um mesmo 
contrato, sao registados na classe de risco em que se encontram os montantes 
par cobrar ha mais tempo. 

Nesta rubrica sao ainda registados os creditos relativos a operar;:oes de loca9ao 
financeira em que os contratos tenham sido rescindidos mas cujos bens nao 
tenham ainda sido recuperados. Nestas situa9oes, o valor registado em credito e 
juros vencidos inclui o capital vincendo na data de rescisao. 

0 Banco precede ao abate de creditos quando as operac,;oes sao consideradas 
incobraveis. As recupera9oes posteriores de creditos abatidos ao ativo sao 
refletidas na demonstra,;;ao de resultados na rubrica "Outros resultados de 
explora9ao". 

iii) Reconhecimento de proveitos e custos 

Os juros de operat;:5es de credito, bem coma as comissoes pagas e recebidas 
associadas a origem do credito, sao reconhecidos com base no metodo da taxa 
efetiva, durante o periodo de vigencia da operai;:ao. 

As comissoes associadas a tomada de faturas em opera96es de "factoring" sem 
recurso sao integralmente reconhecidas quando recebidas. 0 impacto do 
diferimento destas comissoes nao seria significativo para as demonstrai;:oes 
financeiras consolidadas do Banco. 

iv) Reportes 

Os titulos vendidos com acordo de recompra sao mantidos na carteira onde 
estavam originalmente registados. Os fundos recebidos sao registados, na data de 
liquidac,;ao, em conta pr6pria do passive, sendo periodificado o valor de juros. 

e) lrnparidade de ativos financeiros ao custo amortizado - credito concedido e outros valores 
a receber 

0 Banco efetua com uma periodicidade trimestral analises de imparidade das rubricas 
de UCredito concedido e outros valores a receber". Para este efeito, a carteira de t""\ 
credito encontra-se segmentada da seguinte forma: ! 

Tipo de neg6cio; /~ /( 

~ 1!J 
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Operar;:oes de "factoring"; 
Aluguer de longa durar;:ao (ALD); 
Credito ao consumo; 
Operai;:6es de leasing mobiliario; 
Credito a empresas {apoio de tesouraria e financiamento a aquisir;:ao de 
stocks); 
Credito pessoal; 
Cartoes de credito: 
Credito lntersolu9ao (financiamento autom6vel sob a forma de conta corrente, 
com obrigatoriedade de um pagamento minima mensal por parte do devedor}: 
Credito autom6vel migrado da sucursal do Banque PSA em Portugal; e 
Outros creditos migrados da sucursal do Banque PSA em Portugal (inclui 
Aluguer de longa dura9ao (ALD} e operar;:oes de leasing mobiliario) 

Nivel de risco atribuido aos clientes em fun9ao de criterios definidos internamente. 

Natureza do bern financiado (relativamente aos neg6cios de ALD, credito ao 
consume e leasing mobiliario): 

Aquisi9ao de autom6vel em estado nova; 
Aquisic;:ao de autom6vel em estado usado; e 
Aquisigao de outros hens e servir;:os. 

Tipo de processo de renegociai;;ao, para creditos que tenham sido reestruturados: 
Recondur;:oes (operac;:oes que resultaram da renegociar;:ao de contratos que 
apresentavam atraso inferior a 90 dias}; 
Refinanciamentos (opera96es que resultaram da renegociar;:ao de contratos 
que apresentavam atraso entre 90 e 180 dias); e 
Acordos de pagamento (operar;:6es resultantes da renegociar;:ao de contratos 
que apresentavam atraso superior a 180 dias). 

A metodologia de analise de imparidade adotada pelo Banco preve, nurna primeira 
fase, a identificar;:ao de creditos com indicios de imparidade. Esta identifica9ao e 
efetuada individualrnente para ativos financeiros relativamente aos quais se considere 
que o valor agregado da exposir;:ao e individualmente significativo, e coletivamente para 
grupos homogeneos de ativos de montante individual nao significativo. Dadas as 
caracteristicas da atual carteira de credito do Banco, apenas sao efetuadas analises 
individuais relativamente a Devedores por operar;:oes de factoring, credito concedido a 
empresas para apoio de tesouraria, sendo a restante carteira analisada numa base 
coletiva. 

0 IAS 39 identifica alguns eventos que sao considerados como indicadores de 
existencia de imparidade em ativos financeiros registados ao custo amortizado, 
nomeadamente, o incumprimento das condii;:6es do contrato (evidenciado, por 
exemplo, nos atrasos do pagamento de rendas}, a reestruturai;:ao de creditos ou 
dificuldades financeiras do devedor. Estes indicadores sao considerados pelo Banco no 
ambito desta analise, assim como outros que resultam do conhecimento dos clientes e 
do comportamento hist6rico da carteira no que se refere a incumprimento e nfveis de 
recuperai;:ao. 
No que respeita a ativos analisados individualmente em relai;:ao aos quais sejam 
identificados indicios de imparidade, o Banco estima o respetivo valor de recuperai;:ao. 
A imparidade corresponde ao diferencial entre o valor de balanr;:o destes creditos e o 
valor estimado de realizai;:ao, sempre que este seja inferior ao primeiro. 

Adicionalmente, o Banco calcula perdas par imparidade em funi;:ao da perda esperada 
em caso de incumprimento e das probabilidades de incumprirnento associadas ao 
rating interno do cliente e, quando este nao estiver disponivel, ao rating interno do 
aderente, e regista este montante como perda por irnparidade na parte em que exceda 
o total de perdas de irnparidade que resulta da analise descrita no paragrafo anterior. 

Para ativos analisados coletivamente, os fluxes de caixa futures que se espera receber 
sao estimados com base em informai;:ao hist6rica do comportamento de ativos com 
caracteristicas semelhantes, sendo posteriormente descontados a taxa de juro efetiva 
das operai;:oes. No ambito do rnodelo desenvolvido pelo Banco, foram identificados /)/ 
cri!erios de classificai;:ao das operai;:6es para os segmentos definidos acirna, assim 't[:i 
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como condii;:oes representativas de niveis de risco diferenciados a considerar para 
efeitos da determina9ao de imparidade, os quais se encontram descritos abaixo: 

• Defini9ao do periodo necessario para que o evento de perda, em opera9oes que se 
encontrem em situac;:ao regular na data de analise, seja percecionado pelo Banco, 
o qual foi estimado em tres meses. 

• Classifica9ao das opera9oes em func;:ao do periodo de atraso identificado, 
nomeadamente operac;:oes sem indicios de imparidade (em situa9ao normal), 
operac;:oes com indicios de imparidade (com presta9oes em atraso) e opera9oes 
em incumprimento ("default"). As opera96es sao consideradas em incumprimento 
sempre que o periodo de atraso seja superior a 90 dias. 

• Determinac;:ao de probabilidades de incumprimento, as quais sao fun~o nao s6 da 
posi9ao atual da carteira, mas igualmente do seu comportamento passado. 

• Determinac;:ao dos valores estimados de recuperac;:ao ap6s entrada em default, os 
quais incluem os custos a incorrer no processo de recuperac;:ao. 

Os creditos que sejam objeto de processo de renegociac;:ao sao registados nas 
aplicac;:oes operacionais coma novas creditos, pelo que o Banco introduziu um conjunto 
de pressupostos relacionados com a classifica9ao destes creditos: 

"Reconduc;:oes" - sao classificados no modelo como creditos em situac;:ao normal; 

"Refinanciamentos" - inicialrnente sao classificados no rnodelo como creditos "em 
defaulr, havendo a possibilidade de transitarem para o segmento "regular" caso 
nao apresentem prestac;:oes em atraso durante um periodo determinado em 
fungao do respetivo prazo residual do emprestimo: 

3 meses se o prazo residual for inferior a 24 meses; 
9 meses se o prazo residual for superior ou igual a 24 meses mas inferior a 
60 meses; e 
12 meses se o prazo residual for igual ou superior a 60 meses. 

"Acordos de pagamento" - ficam sempre classificados no modelo coma "em 
default", mesmo que nao voltem a apresentar qualquer prestai;:ao em atraso. 

Face a inexistencia de informac;:ao hist6rica para os segmentos onde se encontram os 
creditos adquiridos a PSA na sequencia da operagao descrita na Nata 1, para efeitos 
de calculo dos fatores de risco destes segmentos, o Banco teve de considerar um 
conjunto de pressupostos e simplificagoes adicionais para estimar as respetivas perdas 
por imparidade de acordo com o IAS 39, as quais tiveram por base essencialmente 
algumas analises comparativas das carateristicas de risco destes segmentos face aos 
segmentos comparaveis de creditos originados no Banco. 

A variac;:ao nos valores de imparidade apurados (diferenva entre o valor de balani;:o do 
ativo e o seu valor estimado de recuperac;:ao) e registada em custos do exercicio na 
rubrica "lmparidade de credito liquida de reversoes e recuperagoes", liquida do valor 
das recuperai;:oes de capital e juros, anteriormente abatidos ao ativo, ocorridas no 
periodo. 

f) Ativos e passives financeiros detidos para negociacao 

Os ativos financeiros detidos para negociac;:ao incluem derivados de negociagao com 
valor liquido a receber (justo valor positivo). Os derivados de negocia9ao com valor 
liquido a pagar (justo valor negative) sao incluidos na rubrica passives financeiros 
detidos para negociac;:ao. 

Os ativos e passivos financeiros detidos para negociac;:ao sao reconhecidos 
inicia!mente ao justo valor. Os ganhos e perdas decorrentes da valorizac;:ao 
subsequente ao justo valor sao reconhecidos na demonstragao dos resultados. 



0 justo valor dos derivados que nao sao transacionados em bolsa e estimado com 
base no montante que seria recebido ou pago para liquidar o contrato na data em 
analise, considerando as condi,;:oes de mercado vigentes, bem como a qualidade 
crediticia das contrapartes. 

g) Passivos financeiros 

Esta categoria inclui essencialmente recursos de Bancos Centrais, de instituic;:oes de 
credito e de clientes, assim como passivos subordinados emitidos pelo Banco, os quais 
sao valorizados ao custo amortizado. lnclui ainda passives incorridos pela prestac;:ao de 
servic;:os ou aquisic;:ao de bens, os quais sao registados na rubrica "Outros passivos". 

h) Contabilidade de cobertura - derivados de cobertura e instrumentos cobertos 

0 Banco designa coma instrumentos de cobertura os derivados contratados para 
cobertura do risco de taxa de juro de conjuntos de opera96es, nomeadamente de 
carteiras de credito - macro-cobertura do justo valor. 

0 Banco dispoe de documentac;:ao formal da relac;:ao de cobertura identificando, 
quando da transa~o inicial, a carteira de operac;:oes que esta a ser coberta, a 
estrategia de cobertura e tipo de risco coberto, os derivados de cobertura e os metodos 
utilizados para demonstrar a eficacia da cobertura. 

Mensalmente o Banco testa a eficacia retrospetiva e prospetiva das coberturas 
comparando a variac;:ao do justo valor dos elementos cobertos, atribuivel ao risco 
coberto, com a variac;:ao do justo valor dos derivados de cobertura, devendo a rela,;:ao 
entre ambos situar-se no intervalo entre 80% e 125%. 

Os instrumentos derivados de cobertura sao registados ao justo valor no ativo ou no 
passivo, em func;:ao de apresentarem valor liquido a receber au a pagar, 
respetivamente, e os ganhos e perdas resultantes da sua reavaliac;:ao sao registados 
em resullados. Os ganhos e perdas na variac;:ao do justo valor de ativos financeiros 
cobertos, correspondentes ao risco coberto, sao tambem reconhecidos em resultados, 
par contrapartida do valor de balan,;:o dos ativos cobertos. 

Um ativo ou passive coberto pode ter apenas uma parte ou uma componente do justo 
valor coberta (risco de taxa de juro, risco de cambio au risco de credito), desde que a 
eficacia da cobertura possa ser avaliada, separadarnente. 

Caso a relac,;ao de cobertura deixe de existir, por a variac;:ao relativa no justo valor dos 
derivados e dos instrumentos cobertos se encontrar fora do intervalo entre 80% e 
125%, os derivados sao reclassificados para negociac;:ao e o valor da reavalia9ao dos 
instrumentos cobertos, em rerac;:ao aos quais foi aplicado o metodo da taxa de juro 
efetiva, atribuivel ao risco coberto e reconhecido em resultados durante o prazo 
remanescente da operac;:ao. 

i) Saldos e transac6es expressos em moeda estrangeira 

T odos os ativos e passivos expressos em rnoeda estrangeira sao convertidos para 
euros, utilizando-se as taxas de cambio em vigor na data do balanc;:o. 

As diferenc;:as de cambio, favoraveis ou desfavoraveis, originadas pelas diferenc;:as entre 
as taxas de cambio em vigor na data das transa,;:oes e as vigentes na data das 
cobranc;:as, pagamentos ou a data do balan90, sao registadas como proveitos ou custos 
na demonstra,;:ao dos resultados do exercicio. 

j) Outros ativos tangiveis 

Os ativos tangiveis sao registados pelo seu custo de aquisic;:ao, deduzido das 
depreciac;:oes e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de repara9ao, 
manutenc;:ao e outras despesas associadas ao seu uso sao reconhecidos em custos do 
exercicio, na rubrica "Gastos gerais administrativos". 



A depreciar;:ao destes ativos e calculada pelo metodo das quotas constantes numa 
base sistematica ao longo das vidas uteis estimadas dos bens, as quais em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 apresentam o seguinte detalhe: 

lm6veis 
Equipamento e mobiliario 
Equipamento informatico 
Outras imobilizac;oes corp6reas 

50 
4-10 
3 -10 
3-10 

k) Ativos intangiveis 

Os ativos intangiveis respeitam essencialmente a software, o qual e amortizado 
segundo o metodo das quotas constantes, durante um periodo de tres anos. 

I) Ativos nao correntes detidos para venda 

m) 

n) 

Os ativos recuperados na sequencia da rescisao de contratos de credito e locai:;:ao 
financeira encontram-se registados na rubrica "Ativos nao correntes detidos para 
venda", pelo menor entre o justo valor dos ativos recebidos em dar;:ao e o valor do 
credito em divida a data da rescisao. 

Em 31 de dezembro 2016 e 2015 esta rubrica inclui essencialmente viaturas recebidas 
em dar;:ao de creditos vencidos. Estes ativos sao objeto de avaliar;:oes peri6dicas, 
sendo o seu justo valor de mercado determinado por recurso as tabelas de referencia 
do sector Autom6vel {Eurotax) e sujeito a um ajustamento em funr;:ao da informar;:ao 
hist6rica sabre o diferencial entre o valor da venda das viaturas e o respetivo valor 
liquido contabilistico a data da venda, para as vendas ocorridas no trimestre anterior. 0 
Banco reconhece perdas por imparidade sempre que o justo valor de mercado destes 
ativos (deduzido de custos a incorrer na venda) seja inferior ao valor pelo qual se 
encontram contabilizados. 

Os ativos recebidos em dai;:ao de credito nao sao sujeitos a depreciai;:ao. 

Comissoes par servicos prestados 

As comiss6es cobradas a clientes par servii;:os prestados sao reconhecidas de acordo 
com os seguintes criterios: 

a. Comissoes por presta9ao de servi90s continuados - estas comiss6es sao 
reconhecidas linearmente ao longo do periodo durante o qual o servii;:o e prestado; 
e 

b. Comiss6es pela realizac;ao de um ato significativo - tratam-se de comissoes 
destinadas a compensar a realizai:;:ao de um ato significativo, sendo registadas no 
momenta em que o servir;:o e prestado. 

As comissoes de seguros recebidas pelo Banco de companhias de seguros respeitam 
a corniss6es relativas a premios de seguro cobrados a clientes no ambito de contratos 
de financiamento. 0 Banco reconhece estas comissoes na demonstra9ao de resultados 
na data de vencimento dos premios de seguro. Em caso de rescisao antecipada do 
credito associado ou caso o cliente decida renunciar a ap61ice de seguro, a parte 
remanescente do premio e devolvida ao cliente e o Banco reconhece na demonstrai;:ao 
de resultados a anulai;:ao da comissao correspondente. De referir que o Banco regista 
anualmente uma estimativa dos custos a incorrer com estas situac;oes. 
Adicionalmente, o Banco recebe uma comissao de qualidade sabre a totalidade da 
carteira, caso a sinistralidade da carteira seja menor do que a sinistralidade esperada. 
A comissao de qualidade e calculada, produto a produto, em fun9ao da respetiva 
contribuii;:ao no resultado global. No caso de o resultado ser negative, este valor 
acumula para exercicios posteriores. 

Especializacao de exerdcios 



o) 

O Banco adota o principio contabilfstico da especializai;ao dos exercicios em relar;:ao a 
generalidade das rubricas das demonstra96es financeiras. Assim, os custos e proveitos 
sao registados a medida que sao gerados, independentemente do momenta do seu 
pagarnento ou recebimento. 

Impastos correntes e diferidos 

0 Banco esta sujeito a tributai;ao em sede de Impasto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) e correspondente Derrama Municipal, cuja taxa agregada nos 
exercicios de 2016 e 2015 foi de 22,5%. 
Adicionalmente, as ernpresas que apresentem lucros mais elevados sao, igualmente, 
sujeitas a Derrama Estadual. 

Desta forma, a tributai;ao dos lucros das empresas ea seguinte: 

Taxa de IRC de 21 % sabre a rnateria coletavel (21% para o exercicio de 
2015); 
Derrama municipal a uma taxa compreendida entre 0% e 1,5% sobre o lucre 
tributavel (igual ao exercicio de 2015); e, 
Derrama estadual a uma taxa variavel sobre o lucro tributavel de acordo com 
os escaloes abaixo indicados (igual ao exercicio de 2015): 

Menor do que 1.500.000 euros - 0%; 
Entre 1.500.000 euros e 7.500.000 euros - 3%; 
Entre 7.500.000 euros e 35.000.000 euros - 5%; 
Maier do que 35.000.000 euros - 7%. 

0 quantitativo da parte do lucro tributavel que exceda (euro) 1 500 000: 

a) Quando superior a (euro) 7 500 000 e ate (euro) 35 000 000, e dividido em duas 
partes: 

- uma, igual a (euro) 6 000 000, a qual se aplica a taxa de 3 %; 
- outra, igual ao lucre tributavel que exceda (euro) 7 500 000, a qual se aplica a 

taxade 5%; 

b) Quando superior a (euro) 35 ODO ooo, e dividido em tres partes: 
- uma, igual a (euro) 6 000 000, a qual se aplica a taxa de 3%; 
- outra, igual a (euro) 27 500 000, a qual se aplica a taxa de 5%, e outra igual ao 

lucre tributavel que exceda (euro) 35 000 000, a qual se aplica a taxa de 7%. 

A taxa de impasto utilizada pelo Banco no apuramento e registo de impastos diferidos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foi de 25,5%. 

Com a publicai;ao da Lei n.0 55 - A/2010, de 31 de dezembro, e subsequentes 
prorrogai;:oes previstas nos Ori;amentos do Estado dos anos seguintes, o Banco 
esteve, nos exercicios de 2015 e 2016, abrangido pelo regime de contribuii;:ao sobre o 
sector bancario. A contribuii;ao sabre o sector bancario incide sabre: 

a) O passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos, deduzido dos fundos 
pr6prios de base (tier 1) e complementares (tier 2) e dos dep6sitos abrangidos 
pelo Fundo de Garantia de Dep6sitos e pelo Fundo de Garantia do Credito 
Agricola Mutua. Ao passivo apurado sao deduzidos: 
- Elementos que segundo as normas de contabilidade aplicaveis, sejam 

reconhecidos como capitais pr6prios; 
- Passives associados ao reconhecimento de responsabilidades por pianos de 

beneffcio definido; 
- Passives por provisoes; 
- Passives resultantes da reavaliai;:ao de instrumentos financeiros derivados; 
- Receitas com rendimento diferido, sem considerai;:ao das referentes a 

operai;oes passivas; e 
- Passivos por ativos nao desreconhecidos em operai;:oes de titularizai;:ao. 

b) O valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do ba!am;o apurado 
pelos sujeitos passives, com excei;:ao dos instrumentos financeiros derivados de J/ 
cobertura ou cuja pos;~ao em rlsoo se compensa mutuamente. ~ c:f!> 
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A publica<;;ao da Portaria n.0 64/2014, veio alterar as taxas aplicaveis as bases de 
incidencia definidas pelas alineas a) e b) anteriores para 0,085% e 0,00030%, 
respetivamente. 

O total dos impostas sabre lucros registados em resultadas englaba os impostos 
correntes, os impastos diferidos ea contribuic;:ao sabre o sector bancario. 

O impasto corrente e determinado em func;:ao do Jucro tributavel do periodo, o qual 
corresponde ao resultado contabilistico ajustado por custos ou proveitos nao relevantes 
para efeitos fiscais. 

Os impastos diferidos ativos e passivos correspondem ao valor do impasto a recuperar 
e a pagar em periodas futuros resultantes de diferenc;:as tempararias entre o valor de 
um ativo ou passivo no balam;:o e a sua base de tributas;ao, sendo registados de acordo 
com a Norma IAS 12 - "Impastos sobre o rendimento" e calculados com base nas 
taxas de impasto que se antecipa venham a estar em vigor no periodo em que se preve 
que seja realizado o respetivo ativo ou liquidado o passivo. 

Os passives por impastos diferidos sao normalmente registados para todas as 
diferen<;;as temporarias tributaveis. 

0 Banco apenas reconhece impastos diferidos ativos quando se estima que estes 
sejam recuperaveis e na medida em que seja provavel a existencia de lucros tributaveis 
futures que permitam assegurar a sua reversao. 

De acordo com a legislac;:ao em vigor, as declarac;:6es fiscais estao sujeitas a revisao e 
correc;:ao pelas autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para 
a Seguranc;:a Social), exceto quanta a exerclcios de utiliza9ao de prejuizos fiscais, em 
que o prazo de caducidade e o do exercicio do direito de reporte (quatro anos para os 
exercicios de 2010 e 2011, cinco anos para os exercicios de 2012 e 2013 e doze anos 
para os exercicios de 2014 e 2015). Deste modo, as declara96es fiscais do Banco dos 
exercicios de 2012 a 2016 poderao vir ainda a ser sujeitas a revisao. 

A deduc;:ao dos prejuizos fiscais nao pode exceder o montante correspondente a 70% 
do respetivo lucro tributavel. 

Dada a natureza das eventuais corre96es que poderao ser efetuadas pelas autoridades 
fiscais, nao e possfvel quantifica-las neste momenta. No entanto, na opiniao do 
Conselho de Administrai;:ao do Banco nao e previsivef que qualquer liquidac;:aa 
adicional, relativamente aos exercicios acima indicados, seja significativa para as 
demonstrac;:6es financeiras anexas. 

p) Provis6es e passives contingentes 

Uma provisao e constituida quando existe uma obrigac;:ao presente (legal ou 
construtiva) resultante de eventos passados que tornem provavel o futuro dispendio de 
recurses, podendo este ser determinado com fiabilidade. 0 montante da provisao 
corresponde a melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a 
responsabilidade na data de balani;:o. 

Caso nao seja provavel o future dispendio de recurses, trata-se de um passive 
contingente, procedendo-se a respetiva divulgac;:ao, em conformidade com os requisitos 
do IAS 37 - "Provisoes, passives contingentes e ativos contingentes". 

As provisoes para outros riscos e encargos destinam-se a fazer face a contingencias 
decorrentes da atividade do Banco, nao sendo, regra geral, aceites coma custo fiscal. 

Adicionalmente, o Banco constitui provis6es para cancelamento de seguros com base 
em 25% do volume de premios (outstanding) e provis6es para riscos operacionais. 
Estas ultimas provisoes estao associadas a processes intentados contra o banco cuja H 
taxa de provisionamento varia entre 0% e 100% conforme a classifica<_;:ao do respetivo ' 1 
risco, nomeadamente, "baixo", "media" e "elevado" e, a furto e fraude de fornecedores {\ 
de neg6cio considerados de risco para o Banco. p ~ // 
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Os impactos de refon;:os e reversoes sao registados na demonstrai;:ao de resurtados 
em "provis6es liquidas de revers6es e recuperagoes". 

q) Justo valor 

Os Ativos e Passivos ao justo valor do Banco sao valorizados de acordo com a seguinte 
hierarquia, de acordo com a IFRS 13 - Justo Valor: 

Valores de cotacao de mercado (nivel 1) 
Nesta categoria sao incluidos as instrumentos financeiros com cotar;:oes disponiveis em 
mercados oficiais e aqueles em que existem entidades que divulgam habitualmente 
prer;:os de transar;:oes para estes instrumentos negociados em mercados liquidos. 
A prioridade nos pre90s utilizados e dada aos observados nos mercados oficiais, nos 
casos em que exista mais do que um mercado oficial a opgao recai sabre o mercado 
principal onde estes instrumentos financeiros sao transacionados. 

0 Banco nao apresenta qualquer instrumento financeiro valorizado atraves de nivel 1 a 
data de referencia do presente relat6rio. 

Metodos de valorizacao com para.metros/ precos observaveis no mercado (nivel 2) 
Nesta categoria sao considerados os instrumentos financeiros valorizados com recurse 
a metodos geralmente aceites, designadamente modelos de fluxes de caixa 
descontados. O Banco utiliza coma inputs nos seus modelos, variaveis observaveis em 
mercados ativos, tais coma as curvas de taxas de juro, spreads de credito, volatilidade e 
indices sabre cotagoes. 

A data de referenda do presente relat6rio encontram-se ativas duas opera96es de 
derivados financeiros (swaps de taxa de juro), emitidas em mercados de balcao (Over
The-Cou nter). 
Os instrumentos financeiros derivados foram contratados com contrapartes com as 
quais o Banco mantem acordos de colateralizagao. Desta forma, nao sao sujeitos a 
ajustamentos para o risco de credito, na medida em que o mesmo se encontra mitigado. 
As taxas de juro de mercado sao apuradas com base em informar;:ao difundida pelos 
fornecedores de conteudos financeiros (Bloomberg, Reuters), e ajustadas em fungao da 
liquidez e do risco de credito. 
As taxas de juro para os prazos especificos dos fluxos de caixa sao determinadas por 
metodos de interpolagao adequados. As mesmas curvas de taxa de juro sao ainda 
utilizadas na projeyao dos fluxes de caixa nao deterministicos coma por exemplo os 
indexantes. 

Metodos de valorizacao com para.metros nao observaveis no mercado (nivel 3) 
Neste nivel incluem-se as valorizagoes determinadas com recurse a utilizagao de 
mode!os internos de valorizar;:ao ou cota96es fomecidas par terceiras entidades mas 
cujos parametros utilizados nao sao observaveis no mercado. As bases e pressupostos 
de calculo do justo valor estao em conformidade com os principios da IFRS 13. 

0 Banco nao apresenta qualquer instrumento financeiro valorizado atraves de nfvel 3 a 
data de referencia do presente relat6rio. 

r) Resultados por acao 

0 resultado por a9ao basico e calculado dividindo o resultado liquido atribuivel aos 
acionistas do Banco pelo numero media ponderado de ar;:oes ordinarias em circular;:ao, 
excluindo o numero media de ar;:5es pr6prias detidas pelo Banco. 
0 resultado diluido por acr;:ao incorpora no seu calculo o efeito dilutivo potencia! sabre o 
resultado por acr;:ao de eventuais instrumentos financeiros existentes, mediante 
ajustamento ao numero media de acg6es e/ou ao resultado liquido. 

s) Distribuicao dividendos 



A distribuic;:ao de dividendos e reconhecida como um passivo nas demonstrac;:oes 
financeiras da Sociedade, no periodo em que os dividendos sao aprovados em 
Assembleia Geral pelo acionista. 

3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E INCERTEZAS ASSOCIADAS A APLICACAO DAS POLiTICAS 
CONTABILiSTICAS 

A preparac;:ao das demonstrar;:oes financeiras requer a elaborar;:ao de estimativas e a ador;:ao de 
pressupostos por parte do Conselho de Administrac;:ao do Banco. Estas estimativas resultam da 
amrnse efetuada a melhor informa,;:ao disponivel na data do seu registo. Consequentemente, os 
valores futures efetivamente realizados poderao diferir do valor das estimativas registadas, 
nomeadamente nas seguintes areas: 

Jmpostos sobre /ucros 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os impastos sobre lucros foram determinados com base na 
legislac;:ao fiscal em vigor para as empresas incluidas no perimetro de consolidac;:ao do Banco, 
ou em legislar;:ao ja publicada para aplicar;:ao futura. Diferentes interpretac;:6es da legislac;:ao fiscal 
podem influenciar o valor dos impastos sabre lucres. Em consequencia, os valores registados, os 
quais resultam do melhor entendimento dos 6rgaos de gestao do Banco e das restantes 
empresas do perimetro de consolidai;:ao, poderao encontrar-se sujeitos a alterai;:oes com base 
em diferentes interpretai;:6es por parte das Autoridades fiscais. 

lmparidade do credito e outros valores a receber 

A determinai;:ao de perdas por imparidade em credito e outros valores a receber e efetuada de 
acordo com os criterios descritos na Neta 2.3.e). As estimativas efetuadas pelo Banco no que 
respeila ao risco de reafiza9ao das carteiras de credito e outros valores a receber resultam da 
aplica9ao de pressupostos determinados com base em analises hist6ricas, nomeadamente no 
que respeita a segmenta9ao da carteira, a probabilidades de incumprimento, taxas, perfodos e 
custos de recuperayao, assim como da avalia9ao da informac;:ao disponfvel relativamente ao 
devedor. 

Caso o Banco utilizasse criterios e pressupostos distintos na determinagao das perdas por 
imparidade em credito e outros valores a receber, os valores apurados seriam diferentes dos 
atualmente refletidos nas demonstra96es financeiras consofidadas. No entanto, o Banco 
considera que a atual metodologia utilizada e aquela que reflete de forma mais adequada o risco 
de incumprimento associado a estes ativos. 

Face a inexistencia de informar;:ao hist6rica para os segmentos onde se encontram os creditos 
adquiridos a PSA na sequencia da opera<;:ao descrita na Nata 1, para efeitos de calculo dos 
fatores de risco destes segmentos, o Banco teve de considerar um conjunto de pressupostos e 
simplificai;:oes adicionais para estimar as respetivas perdas por imparidade de acordo com o IAS 
39, as quais tiveram por base essencialmente algumas analises comparativas das caraterfsticas 
de risco destes segmentos face aos segmentos comparaveis de creditos originados no Banco. 

Tenda em considerai;;ao que se tratam de creditos que foram adquiridos em agosto de 2015, nao 
foi ainda possiver beneficiar da experiencia acumulada de aplicac;:ao dos fatores de risco ao 
longo de um periodo alargado de tempo e dos resultados da execui;ao de exercicios de 
backtesting, bem coma do contributo desses resultados para a analise e eventual adaptai;:ao dos 
principais pressupostos e simplifica96es considerados na determina,;:ao dos fatores de risco 
aplicados a estes segmentos, face as caracteristicas e realidade comportamental dos creditos 
que os compoem. 

Aquisigao da atividade da sucursa/ do Banque PSA em Portugal (Nota 1) 

No ambito da aquisii;ao dos ativos da sucursal do Banque PSA em Portugal, o Banco considerou 
que nao existem diferengas materiais entre o valor da transagao e o justo valor dos ativos e 
passivos adquiridos, o qua! no entender do Conselho de Administrai;:ao do Banco nao difere do {'\_ 
respetivo valor contabilistico. \ '€.::: 
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4. EMPRESAS DO GRUPO E TRANSAC6ES OCORRIDAS NO PERiODO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as empresas inc!uidas no perimetro de consolida9ao ea 
associada Santander Consumer Services apresentam os seguintes dados financeiros retirados 
das suas contas estatutarias nas referidas datas: 

2016 2015 

Sector de Ac tMdade 
Particlpat;.la Siluai;::ao Resuuado Pa.,icipa~~ Situa~:io Reso1tado 

Enlidade Sodo EfotMl Liquida Liquido Efoliva Liqtiid<J Liquido 

i:=uncio Silk fil'laru::e no.3 Portugal F~ de litulatiza~o de i:::reditos 0% n.a. n.a. n.a. 

Silk Finance no.3 Limited lrlanda SPE 0% 0% 5W 20.125.370 

TAGUS. 5.11. STC - Soll<~ Portugal Sociedade de ti h . .darizai;:~ de: credilos 0% O¾ n.~. 

S3 rrtander Coosume-r s~Ncos. S.A. Portug~ Co~rcio e aluguor de i.elcuros 20%, 4.266.939 3.570.820 20¾ 10.514.348 

Nos exercicios de 2016 e 2015, as principais opera90es ocorridas com empresas incluidas no 
perimetro de consolidar,:ao foram as seguintes: 

Fundo Silk Finance No.3 e Silk Finance No.3 Limited 

(8.729.4741 

495.912 

A operagao Silk No.3 iniciada em 4 de agosto de 2009 foi sujeita a uma amortizai;:ao antecipada 
a 15 de julho de 2015. 

Neste ambito, o Fundo Silk 3 foi liquidado com referencia a data acima referida, nos termos do 
Regime Juridico da Titularizai;:ao de Creditos {Decreto-Lei n° 453/99, de 5 de novembro) e do 
artigo 17° do Regulamento de Gestao do Fundo. 0 reembolso antecipado foi aprovado em 
Assembleia Geral de obrigacionistas realizada no dia 14 de julho de 2015 e o Banco, i'.mico 
detentor das unidades de participa9ao, confirmou o seu interesse em que o Fundo fosse 
antecipadamente liquidado e partilhado em carta enviada a Sociedade Gestora datada de 15 de 
julho de 2015. 

Ap6s a data de liquidai;:ao antecipada da operagao Silk 3 deu-se inicio aos procedimentos de 
liquidai;:ao e encerramento da empresa Silk Finance No.3 Ltd, sedeada na lrlanda, uma vez que 
deixou de ter atividade. Esta empresa foi formalmente dissolvida a 29 de Dezembro de 2016 
(data efetiva de dissolui;:ao). 

Operacao de titularizacao SILK 4 

Em 16 de novembro de 2015, o Banco realizou uma nova operagao de titulariza,;;:ao de creditos 
denominada Silk Finance No.4, no ambito da qual alienou uma carteira de creditos constituida 
por operac;oes de vendas a credito e locac;ao financeira mobiliaria. Estas operagoes foram 
alienadas a sociedade de titularizai;:ao de creditos TAGUS S.T.C., S.A. (Nota 34). 

Tai como referido na Nata 2.3 a) o Banco inclui no perimetro de conso!idar,:ao, veiculos e fundos 
criados no ambito de opera¢es de titularizagao, quando exerce sobre os mesmos um controlo 
financeiro e operacional efetivo e detem a maioria dos riscos e beneficios associados a respetiva 
atividade. 

Assim, para efeitos de preparagao das demonstra96es financeiras consolidadas em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 a operai;;ao de titularizagao denominada de Silk Finance No.4 foi 
incluida no perimetro de consolidayao, dado que o Banco detem a totalidade dos riscos e 
beneficios associados a atividade destas entidades {Nota 34). Nesse sentido, os creditos 
relativos a opera9ao de titularizai;:ao Silk No.4 permanecem registados no balam;o consolidado, e 
as obriga9oes emitidas pelo veiculo de titulariza9ao, cujos riscos e beneficios associados sao 
detidos integralmente pelo Banco atraves da subscrigao direta ou de operai;;oes de venda com 
acordo de recompra, foram anuladas no processo de consolidac;;ao. 

5. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composigao: 



Caixa 
Dep6sitos a ordem em Bancos Centrais 

22.647 
10.000.553 

10.023.200 
:::::::::===:::::::=: 

21.504 
15.050.416 

15.071.920 

Os dep6sitos a ordem no Banco de Portugal visam satisfazer as exigencias legais de 
constitui<;ao de reservas minimas de acordo com os requisitos do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais (SEBC). Em 31 de dezembro de 2015, estes dep6sitos correspondem a mais de 60% 
do total de saidas liquidas a serem realizadas nos pr6ximos 30 dias - racio "Liquidity Coverage 
Ratio ("LCRtt). Em 31 de dezembro de 2016, estes dep6sitos correspondem a mais de 70% do 
total de saidas liquidas a serem realizadas nos pr6ximos 30 dias - racio "Liquidity Coverage 
Ratio ("LCR"). 

6. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUICOES DE CREDITO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composic,:ao: 

Dep6sitos a ordem 
No pals 

Valores a cobrar 
15.602.735 

34.509 
23.819.466 

12.741 

15.637.244 23.832.207 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Valores a cobrar" respeita essencialmente a 
cheques sabre clientes de outras instituii;oes de credito enviados para compensai;ao, os quais 
foram regularizados nos primeiros dias do exercicio seguinte. 

7. JNSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

As rubricas de ativos financeiros detidos para negociac,:ao e de derivados de cobertura tern a 
seguinte composic,:ao: 

2016 2015 
Valor de balan,;o Valor de balan,o Valor 

nocional Athos Passh.os 
Valor 

nocional Ati~s Passhos 
Contratos sob re taic a de juro 

Swaps de negocla~/lo 

Swaps de cobertura 11.500.000 

11.500.000 

33.010 

33.010 

44.000.000 

44.000.000 
249.138 

249.138 

Em 31 de dezernbro de 2016 e 2015, o Banco tern registado no seu passivo o justo valor dos 
swaps contratados no ambito da cobertura de risco de taxa de juro de posi9oes de natureza 
estrutural (credito a clientes a taxa fixa). 

A negociai;:ao de derivados baseia-se num contrato bilateral standard, que engloba o conjunto 
das opera96es sobre derivados existentes entre o Banco e a contraparte. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a contraparte apresentava um rating A" (apurado atraves 
dos ratings da divida senior de medio e longo prazo atribuidos pelas agencias Moody's, 
Standard & Poor's e Fitch vigentes nas datas de referencia. A escolha do rating a considerar 
para a contraparte segue a regra acons elhada pelo Comite de Basileia (quando ha ratings 
divergentes escolher o segundo melhor) . 

Neste tipo de contratos, preve-se a compensac,:ao de responsabilidades em caso de 
incumprimento (cornpensac,:ao essa, cuja abrangencia esta prevista no pr6prio contrato e e 
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regulada na lei portuguesa e, para contratos com contrapartes estrangeiras ou feitos sob lei 
estrangeira, nas jurisdi96es relevantes). 

Os derivados sao tambem registados em contas extrapatrimoniais pelo seu valor te6rico (valor 
nocional). 0 valor nocional e o valor de referencia para efeitos de calculo dos fluxos de 
pagamentos e recebimentos originados pela operar;:ao. 

0 valor de mercado {fair value) corresponde ao valor que os derivados teriam se fossern 
transacionados no mercado na data de referencia. A evolur;:ao do valor de mercado dos 
derivados e reconhecida nas contas relevantes do balanr;:o e tern impacto imediato em 
resultados. 

Na Nota 32 sao apresentadas em detalhe as metodologias de determinac;:ao do justo valor de 
instrumentos financeiros derivados. 

A perda potencial de um conjunto de opera96es derivadas num dado momenta e dada pelo seu 
valor de exposii;:ao nesse momenta. Nas operai;:oes derivadas a media e longo prazos, os 
contratos que enquadram as operai;:oes preveem em geral a compensai;:ao entre saldos 
devedores e credores com a mesma contraparte, o que elimina ou reduz o risco de credito. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a reparti9ao do valor nocional por maturidades residuais e 
a seguinte: 

> 3 meses 
<-= 3 mesas <: 6 meses 

Conlratos sobre laxa de Jure 
Swaps de negocia,ao 
Swaps de coberlura 5.500.000 4.500.000 

5.500.000 4.500,000 

> .3 mB'S&S 

<-= 3meses <= 6 meses 
Con!ratos sobre taxa d& juro 

Swar,s de negoola~ao 
Swaps de cobertura 9,500.000 9,000.000 

9.500.000 9.000.000 

8. CREDITO A CUENTES 

2016 
> 6meses 
<"" 1 ano 

1.500.000 
1.500.000 

2015 
> 6 meses 
<= 1 ano 

14.000,000 
14.000.000 

> 1 ano 
<= 5 a nos 

> 1 ano 
<= 5 anos 

11,500,000 
11.500.000 

> 5 anos 

> 5 anos 

Total 

11.500.000 
11.500.000 

Total 

44.000.000 
44.000.000 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica apresenta a seguinte composii;:ao: 

Credito Vincendo 
Vendas a credito (inclui creditos 
com garantia hipotecaria) 
Factoring 
Aluguer de longa duragao 
Loca9ao financeira mobiliaria 
Creditos em conta corrente 
Cartoes de credito 
Outros 

Credito e juros vencidos 
Juras a receber 
Encargos diferidos com comiss6es associadas ao 

custo amortizado, liquidos de receitas diferidas 
Correi;:oes de valor de elementos cobertos 

843.453.309 
262.712.313 

96.703.328 
56.740.050 
30.487.279 

8.587.766 
36 

1.298.684.081 
77.775 .708 

2.796.344 

50.712.927 
27.902 

1.429.996.962 

773.201.362 
207.391.980 
133.375.471 
63.394.846 
13.179.202 
9.901.489 

36 

1.200.444.386 
83.830.909 

2.500.977 

36.072.218 
247.130 

1.323.095.620 



lrnparidade para Credito (Nata 16) ( 94.850.663 ) 

1.335.146.299 

(107.607.111) 

1.215.488.509 

0 movimento na lmparidade para Credito nos exercicios de 2016 e 2015 e apresentado na Nota 
16. Em 2016 o Banco desrecconheceu do seu credito a clientes o montante de Eur 10.930.907, o 
qual se encontrava em perdas por imparidade na sua totalidade. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o credito concedido a clientes por sector de atividade, 
excluindo credito e juros vencidos, apresentava a seguinte composi9ao: 

Particulares 

Cornercio por grosso e a retalho; reparai;:ao de .eiculos autom6.eis e motociclos 
Industrias transformadoras 
Acti-.idades administrativas e dos ser,,;1,;os de apoio 
Construi;:ao 
Transportes e armazenagem 
Acti\idades de consultoria, cientfficas, tecnicas e similares 
Acti-.idades de saude humana e apoio social 
Alojamento, restaurai;:M e similares 
Outras Acti\idades de Servi<;o 
Acti\idades imobiliarias 
Educai;:iio 

Acti\idades de informa9ao e de comunica,;:ao 

Actilidades artlsticas, de espectaculos, desportivas e recreativas 
Acti-.idades financeiras e de seguros 

Captai;:ao, tratamento e dishibuiQiio de agua; saneamento, gestao de residues e 
despoluii;:ao 

Agricultura, produ,;:ao animal, cai;:a, floresta e pesca 

Electricidade, gas, vapor, agua quente e fiia ear fiio 
Industrias extractivas 

Administrai;:i'io Pliblica e Defesa; Seguran,;:a Social Obrigat6ria 
Outras 

31-dez-16 

888.765.730 
324.743.273 

14.092.713 
10.855.326 
10.495.280 
7.246.630 
6.176.590 
5.281.939 
4.049.572 
3.227.940 
2.087.213 
1.816.515 
1.751.821 

919.079 
863.739 

186.064 
86.800 
41.912 
29.622 
20.777 

15.945.545 
1.298.684.081 

31-dez-15 

830.046.588 
244.196.252 

12,087.738 
44.495.398 

7.690.317 
6.342.076 
5.209.386 
5.042.173 
3.013.553 
3.377.892 
1.719.736 
1.434.121 
1.795.401 

629.434 
767.460 

213.773 
136.701 
50.897 
38.068 
39.799 

32.117.623 
1.200.444.386 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o credito a clientes apresentava a seguinte decornposi9ao, por 
garantia: 

31-dez-16 31-dez-15 
Credito com 

Credito sem Credito com 
Creditosem Garantias 

Garantia Total Garantias 
Garantia Total 

Reais Reais 
Credito 161.956.868 1.214.502.922 1.376.459. 789 135.391.874 1.148.883.415 1.284.275.289 
Vincendo 161.944.428 1.136. 739.653 1.298.684.081 130.166.987 1.070.277,398 1.200.444.385 
Vencido 12.440 n.763.268 77.775.708 5.224.887 78.606.017 83.830.904 

lmparidade 288.201 94.562.462 94.850.663 4.631.080 102.976.031 107.607.111 

Cobertura Real do 
credito vencido 2317% 122% 122% 89% 131% 128% 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o credito vincendo apresentava a seguinte estrutura por tipo de 
credito e maturidade: 



31-<lez-16 
Ven~ei Loeai;:~ A.luguerdo Cmdiros om conta Cmt&s do OUl.ros 
e~~o linance!,a mobili~a Factmi~ looga ciurar;ao corrente Credito credtos Totel 

At<., 1 ano 180. 768.350 18,490.354 262.112.313 30.436.095 30.467.279 6.587.766 36 531.482.193 
De1 e5a.nos. 485.373.868 35.504.606 58.190.598 579,069.272 
Aml;liis de 5 anos. 177'.l11.09t 2.744.890 8,076.635 188.132.616 

843.453.309 56.740.050 262.712313 96.700.326 J0.487.279 6.587.766 36 1.298.684.081,26 

31-d.,-15 
venc1as.a Locat;ao Alu9uerde Gted1tos Ol"l'I conto1 Gartocs do Outrois 

i:.l'Qdilo ft"nan~m mobililiria foo1orir1g lonqa du~i;J,o corroolo Credito c.reditos Toi.al 

Al61 amo 24.974,627 4.936.290 207.391.980 41.657.439 13.179.202 9.901.469 36 302,Q!;1,06J 

Co 1 a Sanos 35!l.663.2l3 46.403.654 68.6:lJ.344 474.700.241 

An,,ai!.&5arios Jllll.563.502 12.1)!;4.692 23.074.68S 423.693.082 

773.201.362 63.394.846 207.3n9BO 133.375.471 13.179.202 9.901.489 36 1.200.444.366 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o credito e juros vencidos apresentavam a seguinte estrutura, 
por antiguidade de saldos e par tipo de credito: 

2016 
Vendas a Locayao Aluguerde 

cartoes de Quiros 

credito 
financeira Factoring 

I onga durayao credito creditos 
Total 

mobiH~ria 

All'! 3 meses 1.164.914 106.468 98.297 153.006 82.236 7.278 1,612.196 

De 3 a 6 meses 1.669.298 129.735 90.979 98.563 96.462 4.319 2.089.356 

De 6 a 12 meses 3.125.760 218.691 218.856 153.496 201.259 7.969 3.926.031 

De 1 a 3 anos 17.226.078 940.949 1.052.854 932.995 524.227 498.824 21.175.927 

Superior a 3 a nos 27.317.405 2.572.160 5.794.422 3.545.630 7.726.834 2.013.745 48.972.196 

50.503.455 3.968.002 7.255.408 4.883.690 8.633.018 2.532.134 77.775.708 

2015 

Vendas a Loca~ao Factoring 
Aluguerde Cartoes de outros 

Total 
credito financelra longa dura~Ao cri\dito creditos 

Ate 3 meses 2.719.043 239.958 190.551 227.880 12.640 67.546 3.457.618 

De 3a 6 meses 1.319.926 229.504 132.081 155.371 34.828 233.640 2.105.350 

De 6 a 12 meses 6.068.194 190.310 228.058 197.566 100.313 989.700 9.774.141 

De 1 a 3anos 17.501.492 1.592.000 1.422.103 1.277.751 405.121 1.539.192 23.737.659 

Superior a 3 anos 27.482.050 4.143.041 4.506.:l01 2.431.592 6.093.576 99.581 44.756.141 

57.090.705 6.394.813 6.479.094 4.290.160 6.646.478 2.929.659 83.630.909 

Aquisi9ao da atividade da sucursal do Banque PSA em Portugal (Nata 1) 

Em 1 de agosto de 2015, o Banco adquiriu, no ambito do acordo de parceria pan-europeu 
estabelecido entre o Grupo Banco Santander e o Grupo PSA Peugeot~Citroen em 10 de julho de 
2014, as ativos da sucursal do Banco BPF, S.A. em Portugal. A data desta aquisii;:ao, o valor de 
Credito a C!ientes representava 291.573.672 euros e o valor de imparidade para credito representava 
36.185.333 euros (Nota 16}. 

9. ATIVOS NAO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os montantes registados nesta rubrica correspondem 
essencialmente a veiculos recebidos em da~ao em pagamento de credito. 0 movimento no 
valor bruto destes ativos nestes exercicios apresenta o seguinte detalhe: 



Saldo em 31 de dezembro de 2014 

Recupera9oes 
Atienai;oes 

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2015 

lmparidade 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 

Recupera9oes 
Aliena9fies 

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2016 

lmparidade 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 

717.468 

2.292.276 
(2.357.631) 

652.113 

(249.731) 

402.382 

2.997.279 
(2.840.897) 

808.494 

(303.156) 

505.338 

======== 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Banco tinha registado imparidade para estes ativos no 
montante de 303.156 euros e 249.731 euros, respetivamente (Nata 16). 

10. INVESTIMENTOS EM FILIA1S, ASSOCJADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS 

Os investimentos em empresas associadas, reavaliadas pelo metodo da equivalencia patrimonial 
correspondem a: 

Particlpal'ao eletiva Valor de Balanyo 
Entidade 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Santander Consumer Seices, S.A. (antenormente deslgnada por "PSA Gestao·) 20% 20% 853.38B 2.187.884 

Durante o exercicio de 2016 o Banco recebeu dividendos da empresa associada no montante de 
1. 788.760 euros. 
A Santander Consumer Services, S.A. tern como atividades principais a aquisir;ao de viaturas 
novas das marcas Peugeot e Citroen e o Aluguer Operacional de Viaturas ("Renting'). A 
aquisir;ao da Santander Consumer Services, SA ocorreu no ambito da operai;ao descrita na 
Nota 1 relacionado com o acordo estabelecido entre o Grupo Banco Santander e o Grupo PSA 
Peugeot - Citroen. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 os principais dados retirados das 
demonstrai;;oes financeiras da Santander Consumer Services, S.A. eram os seguintes: 

2016 2015 
Total do Ati\/0 Liquido: 200.003.993 157.841.832 
Total do Passi110: 195.737.055 147.327.483 

Total do Capital Pr6prio: 4.266.939 10.514.348 

Resultado do Exerclcio: 3.578.820 495.912 

A 31 de dezembro de 2016 a empresa era detida a 80% pelo Santander Consumer Finance, S.A. 
{Espanha) ea 20% pelo Banco. 

11. OUTROS ATIVOS TANG[VEIS E ATIVOS INT ANGiVEIS 

Os movimentos ocorridos nas rubricas "Outros ativos tangfveis" e "Ativos intang[veis~ durante os {\_ ~ 
exercicios de 2016 e 2015 foram os seguintes: p , 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o saldo das imobiliza9oes em curso de ativos intangiveis 
referem-se a projetos em curso de software informatico, nomeadamente de desenvolvimento de 
novo software. Em 2016 em 2015, no ambito das politicas do Grupo Santander, os 
desenvolvimentos efetuados a software ja existente sao reconhecidos como custo do exercicio. 

12. ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENTES E DIFERIDOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os saldos de ativos e passives por impostos correntes e 
diferidos apresentam a seguinte composi9ao: 

Ativos por impastos correntes 
Impasto do exercicio a recuperar 

Passivos por impastos correntes 
Impasto do exercicio a pagar 

Ativos por impastos diferidos 
Passivos por impastos diferidos 

8.213.506 

(14.209.673 ) 

8.213.506 (14.209.673} 

7.324 .125 10.669 .023 
( 26.528) ( 81.567) 

7.297.597 10.587.456 
======== ====== 

Em 31 de dezembro de 2016 o Banco nao apresenta passivos por impastos correntes porque os 
pagamentos fracionados de impasto excederam o montante de impasto corrente estimado. 



Nos exercicios de 2016 e 2015, o custo com impastos sobre lucros reconhecidos em resultados, 
bem como a carga fiscal, medida pela relac;:ao entre a dotac;:ao para impostos e o lucro do 
exercicio antes de impostos, podem ser resumidos como se segue: 

lmpostos correntes 
Do exercicio 
Acerto de estimativa do exercicio anterior 

Impastos correntes 
Contribui<;fio para o sector bancario 

lmpostos diferidos - dota96es, liquidas de reversfies 
Do exercicio 

. Correc;:oes a exercicios anteriores 

Total de impostos registados em resultados 

Resultados antes de impastos 

Carga fiscal 

2016 

9.110.199 

5.838 
676.087 

9.792.124 

3.289.860 

3.289.860 

13.081.984 
----------------

37.532.928 

34,85% 

2015 

19.622.339 

200.816 
407.144 

------------
20.230.299 

( 9.960. 781 ) 

{ 9,960.781 ) 
-------------

10.269.518 
=====;::::;::::;::: 

28.694.847 
-----------

35,79% 

p~ 
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A reconcilia~ao entre a taxa nominal ea taxa efetiva de imposto para os exercicios de 2016 e 
2015, pode ser detalhada como se segue: 

2016 2015 
Tax a de Tax a de 
irrposlo m,osto irrposlo ITposlo 

Resultado antes de irfl>oslos 37.532.928 28.694.847 

inllosto apurado com base na taxa nomnal de l"l)osto 22,50% 8.444.909 22,50% 6.456.341 

Dlferen,as perrmnentes 
COntribui.ao do sector bancario 1t80°/o 676,087 1,42% 407.144 

Contralos de assoca,ao nao relevantes para efettos fiscals 1,10% 412,051 0,78% 223.620 

L'.Senoao de Derrarm Estadual ate 1,5 rrilhOes de euros de rucro tnbutavel ·0,12% (45.000) -0,16% (45.000) 

Ac rescirm da Den-arm Es la dual 3,90% 1.463,674 14,07% 4,037.235 

TributayAo aul6noma 0,49% 182,490 0,39% 111.773 

Oulras dfferen,a s perrranenles 5,17% 1.939,410 0,33% 95,878 

Efe~o de allera,ao da taxa utiizada para calculo de irrposlo dierido Ot00% 0,00% 

aetto da anula,ao do lrrposlo llferido Passlvo 0,01% 2.525 -4,25% (1,218.290) 

"l)Osto sabre o lucre do exerclclo 34,84% 13,076.146 35,09% 10.068, 702 

,isuficiimcla I (excesso) de estmativa de "'l'Osto de exerci:10$ anlerlores 

hpos to corrente 0,02% 5.838 0,70% 200.a16 

ht>oslo dif erido 0,00% 0,00% 

Corre~oes de rrpostos relativas a exercicios anlerlores. liquidas de irrpostos dfferidos 0.02% 5.838 0,70% 200.816 

h'pos tos sabre os lucres em resultados 34,a5% 13.081.984 35,79% 10,269,518 

Conforme referido na Nata 2.3 o), o Banco, enquanto entidade sujeita a supervisao do Banco de 
Portugal e que esta obrigada a etaborar as suas demonstrac;oes financeiras individuais em 
conformidade com as Normas lnternacionais de Relato Financeiro, efetua o apuramento do lucro 
tributavel de acordo com as referidas normas. 

Com a publicac;ao da Lei n.0 55 - A/2010, de 31 de dezembro, o Banco passou a estar abrangido 
pelo regime de contribuic;ao sobre o sector bancario. A base de incidencia e taxas aplicaveis 
relativamente a contribuic;ao sobre o sector bancario encontram-se descritas na Nota 2.3 o). 

0 movimento nos ativos e passives por impostos diferidos nos exercicios findos em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 foi o seguinte: 



2016 
Sa/dos em Realiza,;:Oes I 
31-12-2015 Refon,os anula<;:iies 

Ativos por Im postos dlferldos 
Provisoes terrporariarrenle nao acefos corm custo fiscal: 

lrrpa rid ade 7.824.821 339.737 (2,345.758) 
Provisi'les 2.844.202 ( 1.338.877) 

10.669.023 339.737 (3.684.635) 

Passives por impostos direridos 

Resultado nao Dstribuido do SILK Finance no 3 United (81.567) 55.039 
Total de Passivos por lrrpostos rneridos (81.567) 55.039 

Saldo Liquido 10.587.456 339.737 (3.629.596) 

2015 
Saldosem Realizai;oes I 

31-12-2014 Relori;os anula,;:oes 

Ativos por Im pestos diferidos 
Provisiies terrporariamente niio acettes corm custo fiscal: 

lrrpa ridad e 5.534.174 5.537.536 (3.193.053) 
Provisoes 1.996.146 1.370.558 (519.724) 

7.530.320 6.908.094 (3.712.777) 

Passivos por impastos direrldos 

Rasultado nao Dislribuido do SILK Finance no 3 United (6,903.644) (81.567) 6.903.644 
Total de Passivos por lrrpostos Diferidos (6.903.644) (81.567) 6.903.644 

Saldo Liquide 626.676 6.826.527 3.190.867 

13. OUTROS ATIVOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tern a seguinte composiyao: 

Outros ativos 
Impasto a recuperar 
Devedores diversos 

Rendimentos a receber 
Comissoes e outros valores a receber 

Despesas com encargos diferidos 
Valores diversos a regularizar 

lmparidade (Nota 16) 
Impastos a recuperar 
Outros saldos a receber 

2016 

6.014.774 
2.724.117 

8.738.891 

4.939.326 
1.4 71.998 
5.427.783 

20.577.999 

( 5.957. 722 ) 
( 1.678.031 ) 

( 7.635.753) 
-------------

12.942.246 
=======;::: 

Altera,;:ao Saldos em 
de taxas 31-12-2016 

5.818.800 
1.505.325 

7.324.125 

(26.528) 
(26.528) 

7.297.597 

Altera~iio Sa/dos em 
de taxas 31-12-2015 

(53,836) 7.824.821 
(2.778) 2.844.202 

(56,614) 10.669.023 

(81.567) 
(61.567) 

(56.614) 10.587.456 

2015 

5.976.716 
2.466.791 

8.443.507 

2.934.079 
1.278.836 
3.287.584 

15.944.006 

( 5.914.356 ) 
( 4.961.765) 

(10,876.122) 

5.067.884 
======== 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica ulmposto a recuperar" corresponde a 
reembolsos pedidos e reclamac;oes efetuadas em sede de Impasto sobre o Valor 
Acrescentado. Nestas datas, o valor de imparidade constituida para os referidos ativos 



ascende a 5.957.722 euros em 2016 e 5.914.356 euros em 2015 e reflete a expetativa do 
Banco quanto ao correspondente valor de realizac;:ao. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Outros ativos - devedores diversos", inclui 
88.018 euros e 53.732 euros, respetivamente, relativos a valores a receber dos clientes ap6s a 
alienac;:ao de viaturas, os quais nao tinham ainda sido reclassificados para rubricas de Credito 
vencido. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Valores diversos a regularizar", inclui 1.155.091 
euros e 1.161.679 euros, respetivamente, relatives a rendas de cartoes de credito que se 
encontram para cobranc;:a. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Despesas corn encargo diferido", inclui 730.547 
euros e 539.438 euros, relativos a encargos relacionados com seguros e 442.877 euros e 
594.410 euros, referentes a comissoes relacionadas com a operac;:ao de securitizac;:ao. 

0 movimento na imparidade e provisoes das rubricas de "Outros ativos" nos exercicios de 2016 e 
2015 e apresentado na Nata 16. 

14. RECURSOS DE BANCOS CENTRAi$ EDE OUTRAS INSTITUICOES DE CREDITO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tern a seguinte composic;:ao: 

15. 

Recurses de Bancos Centrais 2016 2015 

Capital 405.000.000 405.000.000 

Juras a pagar 9.000 

405.000.000 405.009.000 

Recurses de outras institui!;:6es de credito 

Descobertos em dep6sitos a ordem 

Banco Santander Totta, S.A. 21.716.319 25.016.805 

Juros a pagar 7.854 4.445 

Dep6sitos e outros recurses 

Banco Santander Consumer Finance, S.A. 515.000.000 403.000.000 

Banco Santander Totta, S.A. 200.000.000 200.000.000 

Juros a pagar 3.041.214 4.684.241 

739. 765.387 632.705.491 

RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRESTIMOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tern a seguinte composic;:ao: 

Dep6sitos a ordem 

Cheques e Ordens a pagar 

2016 2015 

3.994.712 

3.628.744 

7.623.456 

631.132 

2.992.659 

3.623.791 

Nos terrnos da Portaria n° 180/94, de 15 de dezembro, foi constituido o Fundo de Garantia de 
Dep6s;tos, cuja flnatidade i, a garantia de reembolso de dep6sfos consmuidos nas lnstituiooes de ' 

~ /A 



16, 

Credito. Os criterios a que obedecem os calculos das conlribuii;:oes anuais para o referido Fundo 
estao fixados no Aviso n.0 12/2014 de 15 de dezembro, do Banco de Portugal. 
o BSCP procede em conformidade corn a lnstrui;:ao 3/2009 que regulamenta o Sistema de 
Compensac;:ao lnterbancaria (SICOI). Neste sistema sao processados e compensados os 
pagamentos de retalho efetuados com cheques, efeitos comerciais, debitos diretos, 
transferencias a credito e cartoes bancarios. 

MOVIMENTO EM PROVISOES E IMPARIDADE 

Nos exercicios de 2016 e 2015 os rnovimentos ocorridos nas provisoes e imparidades forarn os 
seguintes: 

201a 
Outros 

S.aldosem Raposil;il5es e rNVirroolOs o Saldcs em 
31·12·2015 D:>t.acOes anutacoos U..Z~Oe)ii !ransfe~ncil's 31·12·2016 

Provisoos; 
. h~iclacte ri:i.r.a 0-edilo I l'tita S) 107.607.114 25.641.849 (.2&.777..467} (10.99.5.595) 1625.238) 94,S50.66J 

107.607.114 25.641.849 (26. 717 -467) (1O.ll9S.59S) 1625238) 94.SS0.663 

tti,.aridad& & Pl"avisllE,, 

- l'TfxJ$'lQ8.recuperarjNlt.112) 5.914.:156 43.366 5.'957.721 
• OJttosAIN'M[r«ILa13) .Al.9S1,766 1.811.SSS (905.277) {532,531) 13,656<82) 1.678.031 
_ Alivos n~ c:omioles do lidos par.-!I v1:tnda (t-bts 9) 249.731 2.718.166 (2.66<.740) (625238) 625.238 303.156 
, R'i:w~OO$ j/lkA.a 18) 1.80t,72J 4.768.302 (1.5St,1325) 13.088.612} 3.656.482 5560.12" 

12.930.516 9.342.«6 (5.152.843) 1424-.382) 625.238 13.499,0Ja 

120.537 .690 34.984.296 131.930.310) ('t5'.241.977) (0) 10S.349.70t 

2015 

Sallo<om R,po,~~ l"""'I OtJttos 
Sal:looom:!1-12-

31-12-2014 Cbtai,6Bs 
einulat;Oos u.nzacoes &il:JosMgr.o~~ rrovi~kl,e 

i<l15 - 1r11nsfo10neia, 

~ridt:ldo para crl9c1Co {r-ola 8) 72.019..B06 11.fiB9,5i1 166.419.725) 13.100.06") 35,165,333 1967.740) 107.607.111 

np-,ldade: 
. hl>OO,!o a reeuporar {r.b!.a 12) 5.ll14.3S6 5.914.356 
• 0JlrosAWcsl~13) 1.445.501 3.965.484 (1.000.3E<l) (10,893) 592.034 4.961.1'"6<3 
• AWo, nae 00f1"4;1n1M detdo, pare, van& [N:11.a 9) 237.6.53 2.G4Ei.7~ (2.6l4.676) (311.749) :Ht,750 249.731 
_ FmvisOe!i (Noca 16) 332AOO 2.745.900 1787.307) (SSO.234) 83,964 1.81)4.7:r.) 

7.92!1,910 9.3S8.1J7 (4.4~.343) {672.6761 967.748 12.930.576 

79.9411.716 fl.t.247.648 I 12.812.0661 13.972.942) ::U..185.333 120.537.687 

Durante o exercicio de 2016, o Banco procedeu ao abate ao ativo de creditos de operai;:oes 
consideradas incobraveis au cuja exposir;:ao se encontrava totalmente provisionada pelos 
criterios de provisionamento do Banco de Portugal (Nata 2.3 d)) para consequente alienar;:ao dos 
mesmos. 

A rubrica de provis6es incorpora provisoes para cancelamento de seguros e provisoes para 
riscos operacionais. 

Re,:uper.a~~adEI 
c:10d1to & juros 

Yencdos 
(N:ila.~, 

(5.0 11.435) 

(5.011 .• 35) 

(5011.435) 

Racuperai;bo de 
i:,oditoi:tjuf'<l5 

.,.encoo:I 

l"''"i6) 

(7.2B9.121) 

(7,269.721) 

17. OUTROS PASSIVOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composigao: 

Va!ores a pagar ao Estado: 
Impasto sabre o Valor Acrescentado 
Impasto do Sela 
Retenr;:ao de impastos na fonte 
Contribuii;:oes para a Segurani;:a Social 

Credo res: 
Caui;:oes recebidas - contratos de ALO 
Canta "Netting" 
Fornecedores, conta Corrente 
Credores par contratos de factoring 
Caur;:oes recebidas - contratos de Factoring 
Outros credores 

2016 

499.182 
769.200 
162.557 
194.600 

1.625.540 

18.537.601 

5.413 .754 
8.880.233 

24.878.244 
8.574.864 

2015 

1.151.556 
564.713 
172.086 
193.855 

2.082 .210 
------------

(\~ 17.954.098 
7.475.993 
7.217.240 P, , 4.364.699 

549 .598 :ii 5.224.954 
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Opera9oes passivas a regularizar 

Encargos a pagar: 
Gastos gerais administrativos 
Acrescimo de custos para ferias e subsidio de ferias 
Acordos de participa9ao 
Bonus a distribuir aos colaboradores 

66,284.696 

6.677.438 

2.817.926 
1.095.857 
1.919.147 
1.003.331 _____ ..... ___ 
6.836.260 

81.423.934 
---------

42.786.582 

18.640.745 

3,794.110 
1.534.565 
1.181.185 

893.695 
-----------
7.403.555 

70.913.090 
---------

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Caur;:oes recebidas- contratos de ALO", respeita 
ao diferencial entre o valor entregue pelos clientes no inicio das opera96es de aluguer de longa 
dura9ao e o valor residual dos respetivos contratos. Na rubrica de credito concedido encontra-se 
refletido o valor liquido do financiamento efetivamente concedido pelo Banco aos clientes, o qual 
corresponde ao valor de aquisiryao do bem, deduzido dos pagamentos que efetuaram 
antecipadamente. 

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica "Conta Netting" consiste numa conta corrente existente 
entre o Banco Santander Consumer Portugal e os concessionarios associados ao acordo de 
parceria com o Grupo PSA (Peugeot-Citroen), par onde passam todos os fluxes financeiros de 
pagamentos, recebimentos e refor90s. No decorrer do ano 2016 esta rubrica foi reclassificada 
para a rubrica de cau9oes e credito concedido, conforme a natureza do saldo da "Conta Netting" 
com os concessionarios. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Credores par contratos de factoring" representa 
as responsabilidades para com os Aderentes relativas ao valor da faturagao de operagoes sem 
recurse em processo de cobranya, lfquidas de adiantamentos efetuados e notas de credito 
emitidas. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Fornecedores- conta corrente" inclui 777.536 
euros e 1 .481.467 euros, respetivamente, relativos a valores a pagar a companhias de seguros 
(Nota 35). 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Outros Credores" inclui 3.567.988 euros e 
2.550.039 euros relatives a valores a pagar de comissoes de rappel, bem como 1.791.802 euros 
e 934.189 euros em 2016 e em 2015 referentes a fornecimentos e servi90s de terceiros a pagar. 

A rubrica "Encargos a pagar- Acordos de participac;:ao" respeita a participa9ao nos resultados 
em operac;:6es de financiamento autom6vel decorrentes do estabelecimento de acordos de 
associa9ao em participac;:ao realizados entre o Banco e sociedades de importac;:ao e distribuic;:ao 
autom6vel. No ambito destas operac;:6es, o Banco partilha com as referidas sociedades os 
resultados obtidos num determinado conjunto de opera96es de financiamento, em fun9ao das 
condi96es previamente acordadas entre as partes. 

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica "Operac;:oes Passivas a Regularizar'', corresponde, 
essencialmente, ao valor de 8.420.980 euros respeitante ao montante a regularizar referente a 
aquisi9ao da sucursal do Banco SPF (Notas 1 e 3). Este valor foi regularizado no decorrer do 
ano 2016. 

Esta rubrica engloba ainda um saldo de 4.844.502 euros em 31 de dezembro de 2015 e 387.701 
euros em 31 de dezembro de 2016 a qual corresponde a recebimentos por conta da Santander 
Consumer Services referente a cobram;as de produtos de consigna9ao e renting (Peugeot
Citroen). Estes valores em 2016 diminuiram significativamente devido ao facto de se realizarem 
transferencias bancarias mensais destes montantes, o que nao se verificava em 2015. 

18. CAPITAL SUBSCRITO 



Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o capital social do Banco encontrava-se totalmente 
subscrito e realizado e estava representado por 66.592.947 ac;oes, cada uma com valor nominal 
igual a 1 Euro, com a seguinte composic;:ao: 

Santander Consumer Finance, S.A. 
Santander Consumer Establecimiento Financiero 
de Credito, SA 

19. OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 

Numero de Percentagem 
acoes de participacao 

53.331.647 

13.261.300 

66.592,947 

80,086% 

19,914% 

100,00% 
======= 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as Outras Reservas e Resultados Transitados tern a 
seguinte composiyao: 

Premio de Emissao 
Reserva Legal 
Outras Reservas 
Resultados Transitados 

12.790.664 
17.385.206 
21.970.594 
18.004.943 

12.790.664 
13.631.404 
21.970.594 
19.333.416 

70.151.407 67.726.078 

Os premios de emissao tiveram origem no aumento de capital social do Banco efetuado em 
janeiro de 2007. Nos termos da Portaria n.0 408/99, de 4 de junho, publicada no Diario da 
Republica - I Serie, n.0 129, os premios de emissao nao podem ser utilizados para a atribuir;:ao 
de dividendos nem para a aquisir;:ao de ar;:oes pr6prias. 

No dia 29 de Fevereiro de 2016 foi aprovado em Assembleia Geral a distribuir;:ao aos acionistas 
de dividendos no montante de 16.000.000 euros. No dia 4 de Maio de 2015 foi aprovado em 
Assemb!eia Geral a distribuigao aos acionistas de dividendos retirados de resultados transitados 
no montante de 8.564.198 euros. 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n° 298/92, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto
Lei n° 201/2002, de 26 de setembro, o Banco devera constituir um fundo de reserva legal ate a 
concorrencia do seu capital social ou do sornat6rio das reservas livres constituidas e dos 
resultados transitados, se superior. Para tal, foi anualmente transferido para esta reserva uma 
frar;:ao nao inferior a 10% dos lucros liquidos apurados em cada exercicio, ate perfazer o referido 
montante. Esta reserva s6 pode ser utilizada para a cobertura de prejuizos acumulados ou para 
aurnentar o capital. O Banco nao constituiu reservas legais devido ao somat6rio das Outras 
Reservas e Resultados Transitados ser superior ao capital social. 

20. RENDIMENTO INTEGRAL E RESULTADO LiQUIDO CONSOLIDADO 

Nos exercicios de 2016 e 2015, o resultado consolidado do Banco foi determinado da seguinte 
forma: 

Contributo de cada uma das entidades 
inclufdas no perimetro de consolidac;ao para 
o rendimento integral e resultado Hquido consolidado: 

Banco Santander Consumer Portugal 
Silk Finance No.3 Limited 

24.388.242 37,538.021 
9,982.825 



Silk Finance No.4 

Ajustamentos de consolida9ao: 
lmpostos diferidos passivo sabre os rendimentos do 
Silk Finance No.3 Limited 
lmparidade da carteira do No. Silk 4 
Impastos diferidos passivos sabre os rendimentos do 
Silk Finance No.4 

21. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS 

3.775.355 (8.729.474) 

28.163.597 38.791.372 

6.903.645 
(3.691.191) (27.264.621) 

( 21.462) (5.067) 

24.450.944 18.425.329 
=======::::: ======== 

Nos exercicios de 2016 e 2015, os passivos contingentes e compromissos apresentam o 
seguinte detalhe: 

Garantias prestadas 
Compromissos perante terceiros 
Valor dos ativos dados em garantia para operac;:oes do 
Eurosistema 

Valor nocional dos derivados 

Compromissos de terceiros 

10.380.167 
63.020.933 

2.149.558 
58.092.293 

509.400.000 509.400.000 

11.500.000 44.000.000 

243. 307 .527 1.017 .142.643 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Compromissos perante terceiros" respeita 
essencialmente a linhas de credito revogaveis associadas a operac;:oes de concessao de credito 
a clientes atraves de cartoes. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os compromissos de terceiros referem-se a limites de 
financiamento nao utilizado concedidos pelo Grupo. 

Passivos contingentes originados pelo Fundo de Resolucao 

No ambito da sua responsabilidade enquanto autoridade de supervisao e resoluc;:ao do sector 
financeiro portugues, o Banco de Portugal em 3 de agosto de 2014 decidiu aplicar ao Banco 
Espirito Santo, S.A. ("BES") uma medida de resolu9ao, ao abrigo do n°5 do artigo 145°-G do 
Regime Geral das lnstitui95es de Credito e Sociedades Financeiras ("RGICSFn), que consistiu na 
transferencia da generalidade da sua atividade para um banco de transi9ao, denominado Novo 
Banco, S.A. ("Novo Banco"), criado especialmente para o efeito. De acordo com o normativo 
comunitario, a capitalizai:;:ao do Novo Banco foi assegurada pelo Fundo de Resolui:;:ao, criado 
pelo Decreto-Lei n° 31-N2012, de 10 de fevereiro. 

Para realiza9ao do capital social do Novo Banco, o Fundo de Resolur;:ao disponibilizou Euros 
4.900 milhoes. Desse montante Euros 377 milhoes correspondem a recursos financeiros 
pr6prios do Fundo de Resolui:;:ao. Foi ainda concedido um emprestimo por um sindicato bancario 
ao Fundo de Resoluc;:ao de Euros 700 milhoes, sendo a participac;:ao de cada institui<;:ao de 
credito ponderada em func;:ao de diversos fatores, incluindo a respetiva dimensao. 0 restante 
montante (Euros 3.823 milhoes) teve origem num emprestimo concedido pelo Estado Portugues, 
o qual sera reembolsado e remunerado pelo Fundo de Resolu9ao. Os fundos que possam vir a 
ser gerados com a venda do Novo Banco serao integralmente afetos ao Fundo de Resolu9ao. 

Em 29 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal determinou retransmitir para o BES a 
responsabilidade pelas obrigai:;:oes nao subordinadas por este emitidas, de montante nominal 
aproximadarnente Euros 2 mil milh5es, e que foram destinadas a investidores institucionais, e 
procedeu a um ajustamento final do perimetro de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e 
ativos sob gestao transferidos para o Novo Banco. 



Ainda durante o mes de dezembro de 2015, as autoridades nacionais decidiram vender a maior 
parte dos ativos e passivos associados a atividade do Banif - Banco Internacional do Funchal, 
S.A. ("Banif') ao Banco Santander Totta, por 150 milhoes de euros, no quadro da aplica9ao de 
uma medida de resolu9ao. Esta opera9ao envolveu um apoio publico estimado de Euros 2.255 
milhoes que visou cobrir contingencias futuras, financiado em Euros 489 milhoes pelo Fundo de 
Resoluyao e em Euros 1. 766 rnilh6es diretamente pelo Esta do Portugues, em resultado das 
op96es acordadas entre as autoridades portuguesas, as instancias europeias e o Banco 
Santander Totta, para a delimita9ao do perimetro dos ativos e passivos a alienar. No contexto 
desta rnedida de resolui;:ao, os ativos do Banif identificados coma problernaticos foram 
transferidos para um veiculo de gestao de ativos, criado para o efeito - Oitante, S.A., sendo o 
Fundo de Resolugao o detentor (mico do seu capital social, atraves da emissao de obrigai:;:6es 
representativas de divida desse veiculo, no valor de Euros 746 rnilhoes de euros, com garantia 
do Fundo de Resolui:;:ao e contragarantia do Estado Portugues. No Banif, que sera alvo de futura 
liquida9ao, permanecerao um conjunto restrito de ativos, bem coma as posi96es acionistas, dos 
credores subordinados e de partes relacionadas. 

Conforme previsto no Decreto-Lei n° 31-N2012, os recurses do Fundo de Resolui;:ao sao 
provenientes do pagamento das contribuh;oes devidas pelas institui,;:oes participantes no Fundo 
e da contribui,;:ao sabre o setor bancario. Adicionalmente, esta tambem previsto que sempre que 
esses recursos se mostrem insuficientes para o cumprimento das suas obrigag6es podem ser 
utilizados outros meios de financiamento, nomeadamente: (i) contribui,;:oes especiais das 
institui,;:oes de credito; e (ii) importancias provenientes de emprestimos. 

Decorrente das delibera,;:oes referidas acima, o risco de litigancia envolvendo o Fundo de 
Resolu<;:ao e significativo, bem como o risco de uma eventual insuficiencia de recursos para 
assegurar o cumprimento das responsabilidades, em particular o reembolso a curto prazo dos 
financiamentos contraidos. 

E neste enquadramento que, no segundo sernestre de 2016, o Governo Portugues chegou a 
acordo com a Comissao Europeia no sentido de serem alteradas as condi96es dos 
financiamentos concedidos pelo Estado Portuguese pelos bancos participantes ao Fundo de 
Resolugao por forma a preservar a estabilidade financeira, por via da promo,;:ao das condi96es 
que conferem previsibilidade e estabilidade ao esforgo contributive para o Fundo de Resolu,;:ao. 
Para o efeito, foi recentemente formalizado urn aditamento aos contratos de emprestimo ao 
Fundo de Resolugao, que introduz um conjun1o de alteragoes sabre os pianos de reembolso, as 
taxas de remunera9ao e outros termos e condi,;:oes associados a esses emprestimos por forma a 
que os mesrnos se ajustem a capacidade do Fundo de Resolu9ao para cumprir integralmente as 
suas obriga96es com base nas suas receitas regulares, isto e, sem necessidade de serem 
cobradas, aos bancos participantes no Fundo de Resolu,;:ao, contribui,;:oes especiais ou qualquer 
outro tipo de contribuigao extraordinaria. 

Neste contexto, tendo por base a informa9ao atualmente disponivel, e entendimento do 
Conselho de Adrninistra9ao, que sao reduzidos os riscos de que possarn resultar encargos 
adicionais para o Banco a respeito do conjunto de responsabilidades acima explicitadas e que 
recaem sabre o Fundo de Resolugao. 

22. MARGEM FINANCEIRA 

Nos exercicios de 2016 e 2015, a Margem Financeira tern a seguinte composii;:ao: 

Juros e proveitos similares 
Juros de financiamento de vendas a credito e 

financiamento em conta corrente 
Juras de credito em locai:;:ao 
Comissoes associadas ao custo amortizado 

. De intermediai;:ao 

. Rappel 

. Apoio fixo 

. Outros 

58.926.980 
8.594.594 

51.299.873 
9.646.724 

( 12.414.215) ( 8.861.009) 
( 7.701.669) ( 4.669.640) 
( 1.300.155) ( 976.347 ) 

( 237.231 ) 
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Juros de swaps de negociai;:ao 
Comissoes de abertura de contrato 
Juros de adiantamentos de "factoring" 
Juras de financiamento atraves de cartao de credito 
Juras de swaps de cobertura 
Outros juros e proveitos 

Juros e custos similares 
Juras de recursos de instituic;:oes de credito 
Juras de derivados de negociac;:ao 
Juros de derivados de cobertura 
Juros de emprestimos subordinados 
Juros de operac;:6es de factoring 

Margem Financeira 

23. RENDIMENTOS E ENCARGOS DE SERVICOS E COMISSOES 

2.898.374 
4.548,809 

703.749 

231.430 

3,327.054 
1.900.199 
2,755.651 

712.804 

41.039 

54.487,896 54,939.118 

8.340.422 

216.291 

8.242.893 
3.362.446 

459.290 
154.084 

176 

8.556.713 12.218.889 

45.931.183 42.720.229 
------------------ ===::::::=== 

Nos exercicios de 2016 e 2015, os Rendimentos e Encargos de servic;:os e comissoes tern a 
seguinte composi9ao: 

Rendimentos de servic;:os e comissoes 
Comiss6es de colocac;:ao de seguros 
Despesas de cobrani;:a de rendas 
Comissoes por prestac;:ao de servii;:os 
Operai;:6es de ~factoring" 
Garantias prestadas 
Outros proveitos de comissoes 

Encargos com servii;:os e cornissoes 
Comissoes de colocai;:ao de seguros 
Comiss6es de Acordos de Participai;:ao 
Par servic;:os bancarios de terceiros 
Outros custos com comissoes 

2016 

10.834.048 
3.392.586 
1.706,328 
2.918.631 

107.978 
1.574.721 

20,534.292 

1.718.947 
1.892.588 

493,077 
2.121.402 

6.226.014 

14.308.278 
========= 

2015 

11.032.429 
2.892.638 
1.568.967 
1,024.344 

10.082 
2.347.317 
-------------
18.875.778 
-------------

1,566,517 
1.250.239 

396.908 
327.945 

3.541.609 

15.334.169 
======== 

Nos exercicios de 2016 e 2015, a rubrica "Rendimentos de servic;:os e comiss6es- Comissoes 
de coloca9ao de seguros" respeita a comissoes recebidas pelo Banco de companhias de 
seguros relativamente a premios de seguro cobrados a clientes no ambito de contratos de 
financiamento. Na rubrica "Encargos com servii;:os e comissoes - Comiss6es de colocai;:ao de 
seguros" encontra-se refletida a comissao paga pelo Banco a concessionarios pela angaria9ao 
de contratos de financiamento relativamente aos quais o cliente subscreveu simultaneamente o 
respetivo seguro de prote9ao de credito. Os proveitos e encargos relativos a comissoes 
recebidas das companhias de seguros e pagas a angariadores sao reconhecidos no exercfcio 
em que sao concretizadas as operai;:oes de credito respetivas. O Banco considera que se tratam 
de comissoes destinadas a compensar a reali2a9ao de um ato significativo, na medida em que 
nao retem qualquer envolvimento relacionado com o risco segurado ou com a gestao da ap61ice 
de seguro contratada. 



24. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Esta rubrica tern a seguinte composii;;ao: 

Santander Consumer Services, S.A. 1.788.761 
========= =====::::= 

No anode 2016, por delibera<;ao unanime do Conselho de Administrac;:ao do Santander 
Consumer Services, procedeu-se a distribuii;:ao de dividendos, tendo o Banco recebido o 
montante de 1. 788. 761 euros. 

25. RESULTADOS EM OPERACOES FINANCEIRAS 

No exercicio de 2016 e 2015, os valores registados nesta rubrica apresentam o seguinte detalhe: 

Variai;:ao de justo valor dos swaps de cobertura (Nata 32) 
Varia9ao de justo valor dos elementos cobertos (Nata 32) 

26. OUTROS RESULTADOS DE EXPLORACAO 

2016 

( 219.228) 
200,379 

( 18.849) 
-----

Nos exercicios de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composii;:ao: 

Outros proveitos de explora9ao: 
Recupera96es de credito e juros vencidos (Nota 16) 
Contrato de prestai;:ao de servi90s 
Mais-valias em bens de locai;:ao financeira 
Prestai;:ao de servii;:os 
Outros 

Outros custos de explora<_;;ao: 
Menos-valias em bens de locac;:ao financeira 
Fundo Onico de Resolui;:ao 
Fundo de Resolui;:ao Nacional 
Taxa de Supervisao BCE 
Outros custos de explorai;:ao 
Outros impastos indiretos 

2016 

5.011.435 
560.912 
340.884 

14.452 
3.715.488 

9.643.171 

327.953 
401.876 
145.421 
25.483 

589.677 
2.162.743 

3.653.152 
-------------
5,990.019 
======;:;:;;;:::; 

2015 

( 408.941 ) 
365,933 

( 43.008) 
-----

2015 

7.289,721 
366,870 
365.538 

11.003 
24.914 

----------
8.058.046 

606.050 
264.897 

84.665 

482.558 
2.476.247 

3.914.417 

4.143,630 
======= 

No exercfcio de 2016 e 2015, o montante registado na rubrica "Outros proveitos de explorai;:ao -
Contrato de Presta9ao de Servi<_;;os" corresponde ao contrato de presta<;ao de servi90s de apoio 
e suporte, estabelecido entre o Banco e a Santander Consumer Services, S.A. Adicionalmente 
encontra-se registado em "Outros" o montante de 3.402.741 euros relativos a juros 
indernnizat6rios da DGCI. 

A rubrica de impastos indiretos engloba essencialmente o custo relacionado com o IVA nao 
dedutivel o qual representa 2.097.344 euros em 2016 e 2.389.216 euros em 2015. 

p~ 
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27. RESUL TADOS DE EMPRESAS ASSOCIADAS 

Esta rubrica tern a seguinte composii;:ao: 

Santander Consumer Services, S.A. ( 1.222.325) 99.182 
======== ======= 

0 gasto verificado nesta rubrica no exercicio de 2016 e consequencia da redui,:ao de capital da 
associada Santander Consumer Services, S.A., de acordo com o metodo de equivalencia 
patrimonial, que decorreu da distribuii,:ao de dividendos referida na nota 24. 

28. CUSTOS COM PESSOAL 

Nos exercicios de 2016 e 2015 esta rubrica tern a seguinte composii;:ao: 

Salarios e vencirnentos: 
Remunerai;:oes dos 6rgaos sociais 

. Remunerai,:oes dos empregados 

Encargos sociais: 
Seguran9a Social 

. Outros encargos 

Outros custos com o pessoal: 
Bonus aos colaboradores e Conselho de Administra9ao 
lndernnizai;:oes contratuais 
Comparticipa9ao de juros de credito a habita9ao 
Outros 

2016 

258.621 
6.692.664 

6.951.285 

1.646.128 
227.204 

1.873.332 

874.842 
924.345 

119.047 

1.918.233 

10.742.850 
----------------

2015 

230.555 
5.884.280 

6.114.835 

1.393.760 
215.418 

1.609.178 

851.701 
681.741 

133.302 

1.666.744 

9.390.758 
======= 

0 Banco nao assumiu quaisquer encargos com pensoes de reforma, para alem das 
contribuii;:oes para a Segurani;:a Social. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o numero de efetivos ao servii;:o do Banco era o seguinte: 

2016 2015 

Direi;:ao 10 10 
Quadros superiores 35 36 
Quadros tecnicos 121 120 
Administrativos 29 31 

195 197 
--- ---



29. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS 

Nos exercicios de 2016 e 2015 esta rubrica tern a seguinte composic;ao: 

Servic;os especializados: 
Informatica 
Subcontratai,:ao de pessoal e outros servic;os de 

outsourcing 
Recuperac;ao de valores e viaturas 
Advocacia 
Assistencia e software 
Segurarn;a e vigilancia 
Outros servic;os especializados 

Comunicai,:ao 
Seguros, servic;os judiciais e contencioso 
Publicidade 
Rendas e alugueres 
Avenc;as e honorarios 
Agua, energia e combustiveis 
Deslocac;oes, estadas e representai;:oes 
Conservai;:ao e repara,;:ao 
Material de consumo corrente 
Encargos com formai;:ao 
Outros fornecimentos e servi,;:os 

3.638.294 

1.974.056 
697.735 
930,998 
703.844 
128.008 

2.260.520 
1.002.159 

704.023 
756,829 
459.211 
353.587 
232.752 
237.679 
142.096 
157.813 
51.150 
28,376 

4.205.550 

1.840.594 
770.945 
859.796 
224.161 
131.382 

2.014.534 
1.356.879 

835.184 
822.454 
455.216 
308.456 
267.316 
232.503 
129.014 
181.144 
80.631 
22.800 

14.459.129 14.738.560 
====~~== =====~== 

A rubrica de outros servii;:os especializados inclui em dezembro de 2016 e 2015, 484.364 euros e 
377.792 euros referente a servii;:os de legalizai;:ao de viaturas e 659.052 euros e 396.774 euros 
relativos a consultores e auditores externos. 

Os honorarios totais faturados pelo Revisor Oficial de Contas relativos aos exercicios findos em 
31 de dezembro de 2016 e 2015, apresentam o seguinte detalhe, por tipo de servii;:o prestado: 

Re\.isao legal de contas 
Outros ser.ic;os de garantia de fiabilidade 
Consulloria fiscal 

2016 
123.344 
133.761 

257.105 

2015 (*) 
155.500 
95.896 
80.235 

331.631 

(*)- No exercicio findo em 31 de dezembro de 2015, os honorarios foram faturados pelo anterior 
Revisor Oficial de Contas (Deloitte & Associados, SROC, SA). 

Em 2016, na rubrica de Quiros servii:;;os de garantia de fiabilidade estao incluidos os honorarios 
relacionados com a revisao do Sistema de controlo interno da Sociedade, coma requerido pelo 
Aviso n° 5/2008 do Banco de Portugal, com a revisao do sistema de controlo interno especifico 
para a prevem;:ao do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, como requerido 
pelo Aviso n° 9/2012 do Banco de Portugal, com a revisao da imparidade da carteira de credito, 
coma requerido pela lnstruc;ao n° 5/2013 do Banco de Portugal e com verificai;;ao da 
conformidade dos dados incluidos nos reportes de 2015 respeitantes as operai:;;oes de 
refinanciamento de prazo alargado direcionadas ("TL TRO"), de acordo com o Regulamento 
BCE/2013/33 e a Decisao BCE/2014/34 

30. RELATO POR SEGMENTOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a atividade desenvolvida pelo Banco encontra-se 
organizada de acordo com os seguintes segmentos de neg6cio: 



Banca de retalho: lnclui a atividade do Banco desenvolvida no ambito da concessao de 
credito nos segmentos de Locagao financeira, Aluguer de Longa Duragao e Credito ao 
consumo, assim como os dep6sitos captados junto de clientes. 

Banca comercial: lnclui a atividade do Banco desenvolvida nas vertentes de concessao de 
credito a empresas para apoio de tesouraria, financiarnento a aquisigao de stocks e 
"Factoring". 

Outros: Compreende todos os segmentos de atividade nao considerados nas linhas de 
neg6cio anteriores. 

A distribuigao dos resultados por linhas de neg6cio nos exercicios de 2016 e 2015, foi a 
seguinte: 

2016 2015 

B.incai de Banca Banca de 8,::inca 

Ret.alho Corren::-ial Out,os. Total Rel&ll1o CO,,,,,clal Ouuoo 

.lJJos e reridirTEntos siriaros 49.723.218 4.764.677 54.487.896 52.119.137 2.819.981 

.)Jros e encsrgos sirt-.are:!i (8,817.673) 260.960 (e.556.713) (12.236.3181 17,429 

Psm:lirmntos de serviljos e corris,6es 17.615.661 2.918.631 20.534.292 17.167.784 1.707.994 

Enc:a,gos com servil;os e cofriss6e5 (6.226.014) (6.226.014 J (5,339.514) 

~s uttados em operay3es flr1anceras (18.849) (18,849) (43.008) 

Outros res ult~dos dl!!l i!!x.plorayao 5,990.019 5.990.019 4,242,812 

Produlc d11 Activld~e Banc;hia 58.2li6.:lol 7.944.26B 66.210.631 55.910.893 4.545.40-4 

Outrcs CIJ$tOS e pravetos. 141.759.6871 

Resul1ado L'qP.Jfdodo &e,clcio 24,450.944 

O~d•o • cioln .. (valo< liqv oo) 1.053.002.475 282. 14 3. 824 1.335.146,299 1.rot. 528.366 210.960.143 

ActiYo liqtmo total 1.115.948.918 282. 143.824 1.398.092.742 1.069.823.631 210.980.143 

Racursos de Qistrti.S lr\Stlul¢es de crMito 902.852.959 241.912.429 1.144. 765.387 859.784.949 177.929.541 

Recurses de c lie,ntss a outros elTl)res tirn:Js 7.623.456 7.623.456 3.623.791 

Nos exercicios de 2016 e 2015, a atividade do Banco foi integralmente desenvolvida em 
Portugal. 

31. ENTlDADES RELACIONADAS 

Tot11l 

54.939.118 

(12.218.889) 

18.875.778 

(;.339.514) 

(43.008) 

4.242.812 

60.456.297 

(42.030.968) 

18.425.329 

1.215.488.509 

1.280.783.774 

1.037.714.490 

3.623.791 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os saldos registados no balango consolidado e na 
demonstra9ao dos resultados consolidados do Banco que tern origem em opera9oes realizadas 
com partes relacionadas tern a seguinte composi9ao: 

Entidades do Grupo Santander: 

ACTIVOS 
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Os montantes incluidos nos quadros acima na rubrica Ativos intangiveis e outros ativos tangiveis 
correspondem essencialmente a montantes pagos pelo Banco a outras entidades do Grupo 
durante o ano relatives a projetos de desenvolvimento nas aplicac;:oes informaticas. 

Membros do Conselho de Administracao 

Nenhum dos membros do Conselho de Administrac;:ao contraiu creditos junto das entidades do 
Banco nem adquiriu titulos representativos do respetivo capital social. 

32. GEST AO DE RISCO 

Politicas de qestao de risco 

As politicas de gestao de risco implementadas pelo Banco no ambito da sua atividade encontram
se descritas em maior detalhe no ambito da secr;:ao "Risco de Credito" do Relatorio do Conselho 
de Administrac;:ao. 

Pofitica de gestao de risco de credito 

Durante o ultimo ano nao existiram alterar;:oes significativas na estrutura organica do Banco. 

Em termos das politicas de admissao, as mesmas foram mantidas, registando-se um ligeiro 
aumento na taxa de aprovar;:ao global, mantendo-se o perfil de risco medio-baixo. 

Com a incorporar;:ao da carteira do Banque PSA em 2015, verifrcou-se um aumento dos niveis 
de risco de credito. mas durante o ultimo ano, com uma gestao de recuperac;:ao que apesar de 
nao poder estar ainda nos niveis desejaveis, ja permite assegurar uma gestao mais otirnizada, 
gerando como efeito que o nivel de delinquencia da carteira do Banco comece a reduzir 
significativamente 

Os niveis de risco de credito sao permanentemente medidos e acompanhados, de acordo com 
metodologias corporativas, das quais se destacam a monitorizar;:ao da Variai;:ao da Mora sob 
Gestao (VMG), os niveis de delinquencia simples (%NPL), a analise de carteiras com igual 
periodo de originac;:ao (vintages), a monitorizai;:ao permanente dos modelos de decisao 
automaticos e a monitorizac;:ao da perda esperada do nova neg6cio angariado. 

Em relar;:ao ao neg6cio de nao retalho (risco individual par empresa com valor superior a 150 mil 
euros) mantiveram-se as visitas a concessionarios, com periodicidade minima anual, por parte 
do bin6mio gestor/analista. Esta atuac;:ao permite um maior conhecimento e abrangencia na 
informac;:ao obtida, gerando uma melhor qualidade na elaborac;:ao do rating da empresa. 



0 Banco disp6e de politicas e procedimentos que permitem identificar, avaliar, acompanhar e 
controlar a exposic;ao ao risco de concentrac;ao de credito. No processo de analise e gestao ao 
risco de concentrac;ao de credito da instituic;ao estao diretamente envolvidos, a Direc;ao de Risco 
e Recupera9ao, Controlo lnterno ea Dire9ao Financeira e os membros do 6rgao de Dire9ao. 

De referir que a atividade do Banco prende-se essencialmente com a realizac;ao de opera96es 
de financiamento ao consumo, sendo caracteristica deste tipo de opera,;;:6es a dispersao dos 
financiamentos efetuados por um elevado numero de clientes, pelo que a exposic;ao ao risco de 
concentrac;ao de credito e reduzida. A politica de credito e definida tendo em linha de conta o 
grau de exposi9ao ao risco, as probabilidades de incumprimento, a concentrac;ao e correlac;ao 
das posic;oes em risco, a perda dado o incumprimento e grau de cobertura das tecnicas de 
reduc;ao de risco. Os limites de concentrac;ao de risco perante uma contraparte financeira ou um 
grupo de contrapartes financeiras ligadas entre si sao determinados em func:;:ao da politica de 
credito em vigor, formalizada no Regulamento de Credito. 

O Banco controla o risco de concentrac;ao de credito da sua carteira, pela analise consolidada 
das maiores exposic;oes existentes, no decurso do tempo, perante uma contraparte individual ou 
de um grupo de contrapartes relacionadas, bem como, as concentra96es de exposic;ao por 
sector de atividade e area geografica. Este processo permite efetuar um acompanhamento 
sistematico da carteira e determinar preventivamente exposir;:oes potenciais sobre o risco de 
contraparte. No que respeita a Banca Comercial, o Banco avalia e monitoriza individualmente 
cada posi9ao em risco. Para o efeito, a Direr;:ao de Risco e Recuperac;ao realiza o seguimento 
mensal das 20 maiores exposi96es de clientes, fazendo um acompanhamento pormenorizado 
das suas caracteristicas e implementando ac;:6es mitigadoras caso estas revelem indicios de 
incumprimento. 

Como principio geral, o Banco evita concentrar;:6es excessivas sobre uma entidade ou grupo de 
entidades relacionadas entre si, tomando como referencia para a definir;:ao de concentrai;:ao de 
risco o montante correspondente a 10% dos Fundos Pr6prios. 

No que respeita a grupos de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento 
resulta de fatores subjacentes comuns, designadamente o sector econ6mico em que operam ea 
regiao geografica em que estao inseridos, sao efetuadas analises peri6dicas a fim de assegurar 
a manutenc;ao de niveis de concentra9ao de risco adequados. 

Pofitica de write-off de creditos 

A politica de Write-Off de creditos ate 2014 era baseada no Write-Off de credito efetuado pela 
totalidade do saldo em divida, quando esta era considerada irrecuperavel e as respetivas 
provisoes regulamentares estivessem constituidas a 100%. Nos termos da politica corporativa do 
Grupo Santander, em vigor no Banco, os prazos de passagem a Write-Off, sucintamente 
caracterizavam-se por ser de 24 meses ap6s default para creditos da tipologia de neg6cio 
Credito Autom6vel e 12 meses ap6s default para creditos da tipologia de neg6cio Credito 
Pessoa! e Credito ao Consume. Durante o anode 2016 nao foram efetuados Write-Off de 
creditos de forma peri6dica, tendo no entanto sido levados a perdas numa operac;ao pontual um 
lote de contratos, no ambito da estruturac;ao de uma venda programada de carteira. 

Politica de reversao de imparidades 

A politica de reversao de imparidade define que podera existir reversao de provisoes sempre que 
a atualizar;:ao do calculo das perdas por imparidade, em virtude da redur;:ao da perda esperada ou 
da reduc;ao do capital vencido, apure uma quantia recuperave!, que apesar de ser inferior a 
quantia escriturada seja simultaneamente superior a quantia recuperavel apurada em memento 
anterior. 

Descricao das medidas de reestruturacao aplicadas ao credito vencido, mecanismos de controlo 
e monitorizacao: 

As medidas de reestruturac;ao de divida aplicadas a contratos de credito do Banco sao baseadas 
na celebrayao de um nova acordo formal com o Cliente relative a contratos que registem 
incumprimento ou mora ou contratos que nao registem qualquer divida, mas para os quais haja 
razoavel expectativa de que venham a entrar em incumprimento, com o objetivo de fazer 
regressar o Cliente ao pontual cumprimento, em linha com a sua real capacidade de pagamento /} / 
e, sempre que possivel, melhorando as garantias da operar;:ao. ~ 

Jjo~ 



0 seguimento dos contratos de credito reestruturados e realizado atraves de varios mecanismos 
de monitoriza<;:ao, atraves da analise de curas ou agravamentos de situa96es de incumprimentos 
destes contratos e pelo calculo especifico de provisoes por imparidade para esta tipologia de 
contratos que garante uma segmenta9ao dos fatores de risco independentes dos outros 
segmentos de credito. 

Descricao do processo de avaliacao e de gestao de colaterais: 

Ao nivel dos produtos cujo colateral em garantia seja hipotecario, o Banco precede as avalia96es 
dos im6veis respetivos com periodicidade maxima anual, atraves de empresas externas 
especializadas que colaboram com o Grupo Santander. 

No que respeita a Garantias Bancarias (GB) como colateral, existe uma rela9ao de afeta9ao 
direta do registo das mesmas associadas aos produtos/linhas aprovadas, com total especificac:;:ao 
da GB (numero, banco, datas, etc.). Assim, garante-se que toda a gestao e posteriormente 
efetuada ao nivel do sistema central do Banco. 

Natureza dos principais julgamentos. estimativas e hip6teses utilizados na determinacao da 
imparidade: 

A determina9ao da imparidade baseia-se nos pressupostos de que existe a probabilidade de 
qualquer contrato vir a entrar em incumprimento no futuro e consequentemente uma hip6tese de 
perda futura. Estas probabilidades sao calculadas atraves de um hist6rico recente (5 anos) de 
contratos com as rnesmas caracteristicas de forma a prever os acontecirnentos futures com a 
maior antecedencia. Para alem da informa,;ao hist6rica e utilizada informa~ao externa (como por 
exernplo a informayao da CRC do Banco de Portugal) para incorporar incumprimentos externos 
nas previsoes do Banco. 

Descricao das metodologias de calculo da imparidade: 

0 ca.Jculo da imparidade esta dividido entre duas metodologias, uma de analise coletiva e outra 
de analise individual. Na metodologia de analise coletiva, o processo de segmentagao permite 
classificar os contratos da carteira de credito de acordo com as suas caracteristicas comuns, 
associa-las em determinado segmento e calcurar fatores de risco (Pl, PD e LGD) de acordo com 
o hist6rico de contratos com essas mesmas caracteristicas. Desse modo o calculo e realizado de 
acordo com a tipologia de neg6cio (Auto, Consumo), financiamento (Credito, ALD, Leasing), 
estado do bem (Novo, Usado) e origina9ao do contrato (PSA, Ficres). Caso os contratos tenham 
sido alvo de reestruturagao tambem sao segmentados de acordo com a tipologia de 
reestrutura9ao. Para alem desta segmenta9ao, os contratos tambem sao segmentados de acordo 
com o seu comportamento atual e o seu comportamento hist6rico. 

0 Banco calcula as perdas por imparidade em fun9ao da perda esperada em caso de 
incumprimento (LGD) e das probabilidades de incumprimento (PD) e considera que um ativo esta 
em imparidade quando a sua quantia recuperavel e inferior a quantia escriturada. 
As opera96es sao classificadas em fun9ao do periodo de atraso identificado, nomeadamente em 
operac:;:oes sem indicios de imparidade (situayao normal), opera<;:Bes com indicios de imparidade 
(com presta9oes em atraso) e operaryoes em incumprimento (default). 

Na metodologia de analise individual, o calculo das provisoes e efetuado de forma individualizada 
por cliente sendo a PD definida pelo rating interno associado ao cliente. 

lndicios de imparidade por segmentos de credito: 

A evidencia de imparidade refere-se a dados observaveis que chegam a aten9ao do Banco sabre 
os seguintes indicios de perda: 

• Dificuldades financeiras significativas do cliente; 
• lncumprimento contratual (falta de pagamento de capital ou juros); 
• Concessao por parte do Banco de condi,;:6es favoraveis, devido as dificuldades rt 

financeiras (reestruturayao de divida); e \ 
• Probabilidade de entrada em falencia do cliente. p-

Analise individual: & · 
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A analise individual e efectuada para todos clientes do neg6cio de Stock Finance. 

Politica refativa aos graus de risco infernos 

A politica relativa a graus de risco internos e adotada apenas para os clientes carterizados (com 
envo!vimento superior a 150 mil euros) e tern coma base um modelo construido com o objetivo de 
acompanhar e conhecer a qualquer momenta a posi9ao, garantias e validades das diferentes 
linhas de apoio que se encontrarn ativas no Banco. Desta forma, existe rnelhor conhecimento dos 
clientes, sendo possivel igualmente a recolha e tratamento dos novos elementos contabilisticos, 
bem como a atualiza9ao do nivel de rating atribuido,com vista a renova9ao atempada dessas 
linhas. A FEVE (firrnas em vigilancia especial) e tratada segundo estabelecido por Marco 
Corporative do Grupo Santander. E atualizada em base mensal, encontrando-se classificados 
clientes que necessitam de acompanhamento especial. Os varies nlveis de FEVE sao: Extinguir, 
Reforc;:ar Garantias, Reduzir e Acompanhar. 

Calculo do valor actual dos fluxos de caixas futures no apuramento das perdas de imparidade 
avaliadas individual e co!ectivamente: 

Os fluxos de caixa futures sao calculados por contrato com base na estrutura de rendas futuras 
adaptadas as probabilidades de incumprimentos, de default e de perda ap6s default desse 
contrato. Os fluxos de caixa futures que se espera receber sao estimados com base em 
informac;:ao hist6rica do comportamento de ativos com caracteristicas semelhantes, sendo 
posteriormente descontados a taxa de juro efetiva das opera96es. 

Descric;:ao do periodo emergente utilizado Qara os diferentes segmentos: 

O periodo de emergencia e definido como 3 meses para todos os segmentos da analise coletiva 
sendo esse o periodo media desde um determinado indicio de incumprimento ea respetiva 
confirma9ao baseado no hist6rico do Banco. 

Risco de credito 

O risco de credito corresponde ao risco de incumprimento das contrapartes com as quais o Banco 
mantem posi96es abertas em instrumentos financeiros, enquanto entidade credora. 

Custa associado ao risco de credito: 

Com referencia a dezembro de 2016, o total de provisoes por risco de credito foi de 113,4 rnilhoes 
de euros, sendo as Pl (acumuladas a 3 meses - periodo de emergencia definido pelo Banco) dos 
contratos Sem lndicios de incumprimento do neg6cio de Financiamento Autom6vel de 1,3% e as 
do neg6cio de Credito ao Consume de 0,7%, as PD (acumuladas a maturidade media de cada 
contrato) dos contratos Com lndicios de incumprimento do neg6cio de Financiamento Autom6vel 
de 47,8% e as do neg6cio de Credito ao Consumo de 51,3%. Por fim, as LGD dos contratos Sem 
lndicios de incumprimento do neg6cio de Financiamento Autom6vel sac cerca de 47,3% e as do 
neg6cio de Credito ao Consume de 72,6%. 

Ainda em conformidade com a Carta Circular n° 2/2014-DSP do Banco de Portugal, apresentamos 
as seguintes divu!gagoes quantitativas relativamente a carteira de credito do Banco corn referenda 
a 31 de dezembro de 2016 e 2015: 

a) Detalhe das exposi96es e irnparidade constituida: 

WI ~f'e&fki Total 31.ll,2016 DilllmpflJJd.Klc l<Mal :U.11-101.IS 

Ctidital!m0,,1mpfim1mta Ct~ditatmi~nto C"!ditDcmeumot1~nLo C,~d.tci,,pr,,ijn,rul"ll£1J11ml!nto 

CO,p0tJ1t,p 

can~u~i,,pC/IIE ....... 
Tot.ol 

ti:~i;So DiudC!nruo<JO pa,de.1tru0 tus .deatr.iiO lmp.Micbck Ciudc,1,tl"l-$0 l):.H.dlCEn!.O L'.:lludea.binO Oind11~~ 

IJUUOUi ---=---=--'-'-'-- _____:•;:,::•,O:.:,dl::."-------"'>OO,:::dlc,:.H __ ..:;T•'='-"'-'-'"°"'12.°"ZC""-l6 <lO l!Nrt-»90 ,c.r90dlll$ >90dl.H Scmlndldos C:o,n,lnd!d~, :SubTotil 

:IOO.BEI.H6? 
141.073..:zM 

L061.S1'-.W 

U76..(.9.l.7'89 

,.,__"" 
12,1.80.W-

947.112..Soll 
---

1.2~.951.m 

...u;,g.U7 lfi,.llJ.,UI 

-4ll$13 "-""-"" 
'6.)4S.S3i 9'll.9l8.De6 

U.'99 .614 l.2!»..6SJ.307 

0 7.,S0.21] 11.ra.m 11..3,u11 '1.67S 1.JIQS..J,41 

0 1,'9.4l7 L471.lil:,6 1ll.Q2§1 t.108 l.lSL.S..2!il 
67.5,81'-763 ,.s..6SL.l54 !Olll.4-47 2..MJ."121 61.."'4.ffl 

7UOl142J. 9,USl1'63 21.&3S.2S7 2..9H.2UI -------:c'.ltl-:-"'1.-1=<7 



()lt-~,lotot:i,n.u10'IS ba1Mf.lllt4lldtTotll]l.12.2(115 
c,eit,co-11:m o.rm!!f rMPto- Cri~loem,i~rime-nto C~dif(l,i:n'l(\l'f'IE!!!l'flll!nto- Cn!crilo em lmumelitnl!l\to 

t~i,w~ Di)'ld~.atruo<JO Oi~d'c-:.trHO Di~dl!~r.1111] lmparid.ldc- Oi;Kdtatrno t:i..:isdc•tr.u~ Diadenuo Oh11di:a1r.aJC> 
Se-i!!!~nti, fi>t,P)Z.ll.201~ .SC-tnlndldo\ COn)lndid1;1$. S...blc:11,1 <:::c9Dd:l,U ~diu fotilll 31.12.2015 "" ~nlteJiHlO <~di,1$ ,.goclju 

corpar.11te uun.290 21!llJClaJ5, 68t.l18 :w,.'91"-921 • 7.SU.lS7 1un.1n 9.133.!ISl 71.906 6.511.2~ 
C0~tr1,1(io-11!CRE" 10-1!117.'60 'J.O"IS..W 323.007 9 . .36&.2!1 1.4-49.66Q .__,,. 118-890 ,,. ... u.u.sr,o 
R"1.111ho 1-046.02Q055 9.U.H6 . .3ll ll.9-1§.?06 ""'""-""' 79.118..QUi "''''""' 14..43).ll)l 3.136.26-9 l'L-Wl.007 

To1i11 1.2M.27'5,29S 1.l(iQ.6U.otll 34.~&lt 1.195.Sl&.ZAJ 11S.7J.Q05:Z 107.f,Cl-7.lU 2.4.2!16.141 3.436.W ~38A.141 

f:icl)C:01~0 CrC:ditoir:m 
fxl!;2s.l~o3L12.20l6 

Ooqt1o1l Doqu.al Credito em t}g(11,1al [m_paridildr: 
lm(!ilridade 31.12.2016 

CrC::ditoem Cr~dlto~m 
s~s;ml!!nto Tclal cvmprimentu curado re ~s.truturado lntum,:irlmrnto r~t!:s.ttuturado Total c:um~rimentu lnc:umprlm(!nto 

Corpo«1te l00.~9.657 293.119.414 ·64!."lffi 1.327.137 7,750-i:ll li.7l5.8l3 11.420.486 
Conilru~~o I! CR.E 14.073.28.4 12.603.BSB ,«;4.SSS 2.927 MW.427 32.20'! 1.473.666 112.137 l.3SI.S29 
Retillhc 1.061.516.848 993.928.086 56.740.l>S 6,192.49-'! 67.SS6.763 580.llG 74.651.164 13.006.873 61.644,291 

Total l.376.4S9.7lla l.299.651.367 56.562.304 7.722.563 J6.!I08.42l 612.;24 94.850.6-3 24.549.496 62.995.826 

Ueo5itiJD 31.12.2015 lmearJd.1dt: 31.12.201S 
Expo,l~o creditoern Oaqu.il Coquaf c,1:dlto em Do quail lrnpairid;tdl! Credito l!ffl Cr~ditoe-m 

seame-nto Total cumpn·ment0 curado ree-stnl't\l rado rnc:um primento ree~troturado Total cumpri mento lncumprime,nto 

Corporat~ 227.437.:!.SO 219.914.923 684.118 0 7.S?l.357 0 16.477.137 980S.8S7 6.671.280 
Coo.stn.1110 • CRE 10.817.960 9.'.l6S.l9I m.oos S.4'17 1.449.6611 151.748 1.3ti9.3'17 147.537 1.221.860 
RetJlho l.046.0lO.o5S 966.282.11.!9 33.945.707 3.702.S21 ?9.738.ll26 3.170.487 89.7£0.577 17.769.570 71.991.Cll7 

Total t.:t84.27S.295 l.~.565.14! 3HS2./ll3 3.708.018 88.710.052 3.32!.236 107.607.lll 27.722.964 79.884.147 

b) Detalhe da carteira de credito por segmento e por ano de produgao: 

Corporate Con!!ittu(;ia I!! C:RE ~etalho 
NUmerode rmparldade NUmero de lmpilridade: NUmero de- lmparidade 

Ano de Produ,:10 Operac:Oes. Mont3nte Constituida 0uera,oe, Montante Con~tlturda Opera~OM Mol'\tante Ccnstitukl.J 

2006 e a.nte riores 4 1.925.fiSS 706.327 574 160.775 159.934 102.914 9.699.705 8.738.266 
2007 399 2032.875 1.072.769 97 68.005 67.929 26.507 3.880.357 3,546.873 
2008 138 1.054.945 1.719.444 103 135.814 135.376 27.496 10.994.386 8.04S.960 
2009 ,n 1.084.827 503.246 66 122862 94.788 14.706 2Hl9.129 8.149.811 
2010 S07 59.91B 58.016 110 289.524 187,757 14.450 49.785.508 12.768.123 
2011 700 2.619.917 1.036.294 131 479.932 310.198 13.117 56.266.531 10.046.640 
2012 88l S17.559 521.0ZO 122 642.755 308.815 11.997 ss.210.1n 5.840.2!!9 
2013 1.249 1.B24.443 964.743 159 635.308 74.235 20.768 81.334.344 4.400.1n 
2014 L465 447.802 441,337 271 1.693.839 59.130 36.540 152.445.638 S.6&5.805 
2015 1.605 426.501 434.ln 291 3.242.932 60.603 44.756 2S3.432.266 S.036.85S 
2016 24.245 288.875.215 11.268.466 505 6.601.537 14.901 49.006 366.348.812 2.392.354 

Total 31.566 300869.657 18.ns.m 2.429 14.073.284 1.473.666 36U57 1.061.516.&18 74.651.164 

c) Detalhe do valor de exposic;ao bruta de credito e imparidade avaliada individualrnente e 
coletivamente, por segmento, sector, geografia: 

c.1) Por segrnento: 

31-12•2016 Co!J!orate ccnstru~5o e CR E RM.alh<> T<>lal 
Exeosl~o 1mear1dade Exeosi~ao 1mearldade E•eosi~o lmearlc!ade Exeos!~ao lmearldade 

Avalra~ao 
Individual 300.869.657 18.725,833 0 0 0 0 300.869.657 18.725.833 

Colectiva 0 0 14.07.3.284 1.473.666 1.061.516.848 74.651.164 1.075.590.132 76,124.830 
Total 300.869. 65 7 18.725.833 14,073.284 1.473.666 1.061.516.848 74,651.164 1.376.459.789 94.850.663 

31·12·2015 Coreorate Construs:lo • CRE Retalho Total 
Exeosf~o lmearidade Eseos1£~0 lmearidade E•eosi~o lmearidac!e fxposisao 1mearldade 

A11alia,ao 
Individual 227.437.280 16.477.137 0 0 0 0 238.255.240 17.846.534 

Colectiva 0 D 10.817.960 1.369.397 1.04 6.020.0SS 89.760.577 1.046.020.055 89.760.577 

Total 227 .437,280 16.477.137 10,817.960 1.369.397 l .046.020.0SS 89.760.577 u~v~=m: 
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c.2) Por sector de atividade: 

31-12·2016 

AQi.-s:ia 

Agrh::ultur-a, produc:~o animal. 
ca~a. floresta o po sea 

UCposi(.'io lmparidade 

lnd!Jstrlas extrativas 

lmparidade: 

Individual O O O 0 
Coltttiva 102.853 17.292 3B.606 9,568 

----------

lndUstrlas transformad'oras 

hposiyao 

0 
15,045.852 

lmp21rldade 

0 
961.985 

Betrleldade. gas. vapor de ~gua 
quente a fria e ar frio 

0 
41.912 

lmparldade 

0 
158 

Toto! ___ _:1::0:.o2 ::. 8c:.5 :..3 ___ __:1c:,7 ::. 2.:;92::;. ____ ..:3::8::.G.:;0,:6 ____ .:;9::.5:;c68:,. ___ 1::5:.,,0::;4:..,5c:,,B:..,S.:.2 ____ 9e,B:..,1c:,.9::8=.5 ___ __:4:..,lc:,.9:..,l.:,2 ____ _;l~S:!..8 

Agrlcultura, prod11-r;ao animal, Elotrlcldadu 1 g.is. vapor, itgua 

31&12·2015 -~-'c:a=,cac:,•ccft.:..:oc.re:..st:.:.•:..•",-"P:..•==:~----~.:..:rn;.;;dc::":..slri=a•:..•:..•.:..:!;.;;ra;.;;ti..c.-.a:;.;•'7-----_....,,,.1nc::dc::u:;.;slri~••:..lr:..a.:..:n.:..:sf.:..:o;.;;rm=•:..do:;;r.:c•:..• __ --~-"-q=""::.:":.:t:..•.:.•..::lrlc::•:..:..•,::•.:..r.:..:M::o'----
E:Kposl9ao lmparidado Expcsir;ao tn,po:u1dade E,cposii;ao lmparldade E>eposl~ao tmparidad6 

Avalla~o 
Jndhidool 
Co1ect00 

Total 

31-12-2016 

147.797 13.755 38.187 1.086 12.945.255 907.538 50.897 446 

___ ..;1..;.47..;..7;.;9;;.7 ___ ....,,_3.-'755_, ____ .;;.38-.1-"e"-1 _____ 1.o_oo ____ 1;:;2;.::.94;;::5:;.2::5::;5 ___ .;90::;.;7·,;538;;;;, -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ~.::50~-~eg:::1:::::::::::44~6 

Capta~ao, lratamento e 
dlstrlbuh;lo de .lgua, 

s.aneamento ,;, gestaa de 
residuos e despoluh;aio 

Exposi5<io lmparidade 

Constru~io 

lmparldade 

Com~rclo par grosso e ..i 

r'etalho, reparat;ao de velculos 
autom6vels e motoclclos 

lmpa.ridade 

ltansporles e armazonagom 

lmparlctade 

Av•H111lo 
/ndMduo/ 0 0 0 0 300.ll69.657 18.725.833 0 0 
Co Inti"" 218.354 35.983 11.874.158 1.349.622 37,590.461 6.533.963 8.040.037 823.416 

----------~ ~ ---~2~1i~. ]~~~4'-__ __.]~5 ~~9=3 --~1~1~.8~74~-~15~8'----'l~.3~4~9.~62=-2 --~H~8~A~6~0-~ll~8'-_...::.:25~~~5~9~J~96~----=8~~..;.4~0,~03::.:7 ___ ~8~2~3~.4~16~ 

Capta~o. trat.1.monlo e 
dlstrlbul~80 de igua; sane.am,ntoj 

318 12--2015 gosteo de residuose dqspoluli;i.o 
ExPosl\:ao lmpaodade 

Conwu"'o 
E xposi<;ao lmpaMdad& 

a.989.552 1.234.629 

Comirdo po.rgrosso ea retilllho; 
llllpara~.'llo de veiwl0s aut0m6vals 

e m0toclclos 

227.437.250 ,s.4n.137 

Transponege armaz.onagom 
Expogic;;~o lniparidade 

Avalia~o 
lndi~dual 
Col&etiva 247.476 35.392 30,435.656 5.743.365 7.083.702 787.228 

Total ----2""4==7"_4~7.~----,3"'5,"'3"'92"" ----,8"".98=9"".s"'52~---,1".2==3""4."s"'29"" ---25-7-.8-7_2 __ 935 ____ 2_2-.220--.s-02-----7"".""08"'J"'.1"0"2----cc.7e"'1".2"'2""a 

Alojamento, re-staura~io e 
slmllares 

Atlvidades de lnforma~io • do 
comunlcafao 

Elcposlplo lmparidad~ 

Atlvldades lmoblllarl•• 

lmparlcfadl! 

Ativldades de consultorli.t 
cie-ntificas, tecnl~s e slmllarn11 

lmp:uid:ide 

Av:11ll:a,s:lo 
tndivldur,I O O O O O O 0 0 

243.231 Cole"iva 4.216.799 177.222 1.851.810 110.850 2.199.126 124.044 6.402.215 

Total---4-.2-1-6-.7-99 ____ 1_7_7.-2-22-----1-.85-1- .8-10 ____ 1_1_0.-B-SO-___ _,z'".1~9~9!.!,l:.!:Z6~-------'1e,Zs:,4::.0e,44::,_ ___ _,6~.4~0:!Z.::!.2:.!:1:!_5 __ ~..c2e:4c,3-".2c,~"-.1 

Alojam&rito, remura11;ao e AUvldades d& lnf<)rm.11;:io e de 
31T12.-.2O15 ____ _;:sl::;m::.:l:.:l•ccre::.:s:__ ____ --~--'co=m:.:•.:.:n:.:lca::."",::":.:•:__~-- -~..;.A:.:U..;.vl:.:d::c•:cd•::.:•;.;l.:.:m:.:o:,:b:;.111:.:i.:.:ri.=.••=-,--

Exposi.-_;OO tmparjdade Exposiy~o lmpalidade Exposiy!o tmparidade 

Ativldades de c;oosuU<:>rla1 
elentlflcas, t9cnlca-s o slmtlaros 

Ex pasiyao lmparidade 

Avaua1;ao 
lndi\fdual 
Colcctiva 

TD'tal 

31-12-2016 

A~U;,,s:Jo 
Individual 
Coleciivo 

Total 

1.828.408 134.768 
3.192.248 190.:133 1.909.289 112.495 5,574.163 343.953 

__ _.3-''.;.;19;;;2".2;.;4.;;.8 ____ 1;.;9;.;;D:.:.333= ___ 1 •. 909=.;;;·•aa89;.... ___ 1'-1"'2.'-495=---"'1._82_8 ... 4;.;08...,. ___ ..;134;..;.;.;.7.a6B.a. ___ ..;5::;,::,57~4:;..1:.;:6:::;3 ____ 34;;;.;3:;;.9:;:53::, 

Alividades admlnlstr..aUvas c dos. Admlnlstra!j.lo Publiea e Oefe-:sa: 
servi~cs de apolo Seguran~a Socfal ObrfgatCrla 

Exeo,1,~o lme.arldJde Ex~s1,~o rmeo1ridi1de 

0 0 0 0 

13.834.155 3,047.910 20.864 714 

13.&34.155 3,047.910 20.B64 714 

&iuca,cao 

Expos1t30 lmparidiu1e 

0 0 
1.836.654 33.295 

Atlvldades do-salldo hum;:ma e 
apolo • oc! al 

Expo-SffllO lmparidade 

0 0 
5.476.021 209.099 

5.476.021 Zo9.0S9 



AUvldades admlnlslraOvas e dos 
31-12-2015 servl90s de a polo 

Adminlstra_,..o Publica e 
Defesa: Sagurano,a Six:lal 

Obrlga t6rla 
Atlvldades de saudc 

humana e apolo soctal 

Avalial""o 
lndi\oidual 
Colccti\8 

Total 

31-12-201G 

Exposi,;ao lmparidade Ex posi,;ao lmparidade 

45.936.nG 1.816.229 311.799 255 1.472.498 43.863 S.169.699 
--=-=,,------==-__ ..;;4;;:5 ·:,;;93;;;6;;;,. 77;.;.;:6~--.;.1 ;,;. 8:.:,16;;;·:;:22:;;;,9 39_ 799 255 ___ .;.;1·.;.;4.;.;72"".4""9"'s _____ 4_3._se..,,3 s.169.699 

180.12ti 

180,126 

A1Mda<leo arUsUcas. de 
espatitculos, desporUva,;; a 

tecrea1ivas 

AtMdados !lnance!ias e de 
$,guro$ 

Outras .a!ividados do sorvi,cos TOTAL 

Availia,10 

fr•dl'lidual 
Coltttiva 

lmi,~rld.ide 

0 0 0 0 0 
945.042 27.542 0 0 3.360,3B1 

----------
0 

138.458 

Tot at ___ ..;9'-4:.:5;:;:.0:.:42:,_ ___ .,aZa.7·:.::5.a42a,. ______ 0:,_ ____ _:0e. ___ _,3c,,.l,o6:.::D,,:.l,::8'-L ___ .,:l:.:l:.::B·:.:4.:;58'-

Atlvldades artisticas, 
de espetaculos, 
desportivas e 

31-12-2015 recreativas 

Atividades 
finance lras e de 

seguros 
Oulras atividades de 

servi,;:os 

Expcsi5.lo 

300.869.657 

113.09 5.3 00 

413.964.9 57 

Total 

lms:iaridad~ 

18.725.833 
13.864.351 

n.s90.1a4 

Exposi,;:a.o lmparidade Exposi~ao lmparidade Exposi,;:ao lmparidade Exposi~ao lmparidade 

Avalia!,ao 
lndi\idual 
Colectiva 

Total 

674.981 

674.981 

c.3) Por geografia: 

Portugal 

39.078 

39.078 

2016 

Expos1,;o rmparidade 

Avall"l'.:lo 

Individual 300.869.657 18.725,833 

corectiva 1.075.590.132 76.124.830 

Tot~I 1.376.4S9,789 94.850.663 

To1al 

Expo,1130 

300.869.657 

1.075.590.132 

1.376.459. 789 

lmparidade 

18.n5.833 

76.124.830 

94.850,663 

3.501.018 1.071.895 

3.501.018 1.071.895 

238.255.240 
118.419.439 

356.674.679 

2015 
Portugal Total 

El<posr,io tmparfdad<!' ~posl,Jo 

238.255.240 17.846.S34 238.255.240 

l.046.020.0SS 89.760.577 1.046.0 20.055 

1.284.27S.295 107,607.111 1.284.275,295 

17.846.534 
11.287.039 

29.133.573 

lmpairldade 

17.1146,534 

89.760.577 

107.607.111 

d) Detalhe da carteira de reestruturados por medida de reestruturai;;ao aplicada: 

2016 

Credito em OJmprimento ere di to em lmcumpn'mento Tolal 

Mr:dida N" Opt!ra~~es E"l>OSl(fo lmpar!dad'e NR Opera ~a~s Expo,;i~io lmparidilde N• Opera,~es Exposlt:Jo 1mpa rid a de 

£xtens..lo de prno 606 6.449.692 454.836 102 558.059 473.S18 708 7.007.7S0 928.353 

lghl &06 6.449.692 -454.836 102 SS8.0S9 473.518 108 7.007,750 928.353 

201s 

C,~dlto em CUmprimento Crfctlta ,em lr1c1.Jm,primtr1to Tata I 

Mecllda N11'0per.t(:i5tJ h~O$l~O lmp,1rfd.1de N• ope,a~aes Expcsl{lo lmp:u1dade NtOperai;~es E>:posl;fo lmpo1rid:ade 

htendo de pra20 744 3.?08.018 546.106 !>43 3.322.236 l.923.157 1.287 7.0l0.254 3.469.2&3 

Total 744 3.708.018 S46.106 S43 3.322.236 2.923.157 1287 7.03(),254 3.469.263 

e) Movimentos de entradas e saidas na carteira de credito reestruturado: 



Saldo iniclal da carte Ira de reestruturados jbruto de lmparldade) 

Creditos reestruturados no perlodo 

Juros corridos da carteira reestruturada 

Uquida,110 de credilos raestruturados (parcial ou total) 

Creditos re class ificados de "reeslruturado" para "norm al" 

Outros 

31-12-2016 

7.030.253 

4.476.696 

-2.450.904 

-2.048.295 

31-12-2015 

9.270.941 

645.382 

-2.886.070 

Saldo flnal da carteira de reestruturados (bruto de lmparldade) _________ _ 7.007.7S0 7.030.2S3 

f} Distribuigao da carteira de credito por graus de risco internos: 

2016 

GR Baixo GRMedio GR Eleva do Sem GR atribufdo 

Segmentos 

Stock Finance 115126447 153930101 

2015 

16245 272 20135774 

Segmento GR Baixo 

42708.991 

GR luledio GR Bevado Sem GR atribuido 

Stccl Finance 95.937.010 29.070.639 Ea.72D.74D 

O segmento de stock finance e o (mico para o qual sao apurados graus de risco interno. 

g) Divulgagao dos parametros de risco associados ao modelo de imparidade por segmento: 

2016 PD(%) 
<30diassem Entre 30- 90 

Segmentos 

Auto 

Consumo 

S~entos 
Auto 
c~sumc 

ind/cios dias 

1,3% 
0,7% 

201!:, 

lmparidade 
PDf%) 

" ::.o diss sem Entr1a 20 - 00 
i ndicios dias 

2,SO¾ 
1.20% 

Exposicao maxima a risco de credito 

LGD(%J 

47,8% 47,3% 

51,3% 72,6% 

LGD(¾) 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a exposii;ao maxima a risco de credito apresenta o seguinte 
detalhe: 



Pa/rimoniais 

Disponibilidades em outras lnslitui¢es de credito 
Apllca¢es em lnsmul~~es de credito 
Actiws Financeiros detldos para negocia~o 
Credito a clientes 
Outros acti\Os, exclulndo encargos diferidos 

Ex(rapatrimoniais 

Garantias presladas 
Compromlssos perante terceiros 

Patrimoniais 

Disponibilidades em outras institui~Oes de Credito 
Actl'-OS Flnanceiros detidos para negocla',i\O 
Credito a clientes 
Outros acti\os, excluindo ancargos diferidos 

Extrapatrimoniais 

Ga ran ti as prestadas 
Compromissos perante terceiros 

Valor Nominal 

15 637 244 

1378459769 
19105484 

1 411202517 

10 380 167 
19105 484 

29 485 651 

Valor nominal 

23.832.207 

1.284.275.295 
14.559.994 

1.322.667.496 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.651 

2016 
Valor de Balan~o Provisoes e Valor de Balan1;0 

Brulo lmparldade Uquldo 

15 637 244 15 637 244 

1 379 284 035 (94 850663) 1 284 433372 
19 105 484 (10170753) 8 934 731 

1414 028 783 (105 021 416) 1 309 005 347 

10 380 167 10 380 167 
19105 484 19105484 

29 485 651 29 485651 

2015 
Valor de Prrn.isOes e Valor de balam;:o 

bal an,;:o brute 

23.832.207 

1. 287. 023. 402 
14.559.994 

1.325.415.603 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.851 

lmparidade 

(107.607.111) 
(11.433.174) 

(119.040.285) 

llquido 

23.832.207 

1.179.416.291 
3.126.820 

1.206.375.318 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.851 

Nos quadros apresentados acima, a linha Credito a clientes nao inclui encargos diferidos, nos 
montantes de 50.712.927 euros 36.072.218 euros em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 
respetivamente (Nota 8). 

Qualidade de Credito dos ativos financeiros 

0 acompanhamento e monitoriza9ao dos processos de gestao do risco de credito do Banco sao 
assegurados por uma estrutura interna com competencias atribuidas para o efeito, sendo 
efetuada ao nivel da concessao, acompanhamento e recuperac;:ao de operac;:oes de credito a 
empresas e particulares pela Direc;:ao de Risco e Recupera9ao. A analise e evolu9ao da atividade 
da Dire9ao de Risco e Recupera,;:ao sao por sua vez avaliadas regularmente em Comite de 
Direc;:ao do Banco. 

0 processo de concessao de credito encontra-se suportado em modelos de avalia,;:ao de risco 
desenvo!vidos internamente (modelos de "rating" e de "scoring") e complementados, sempre que 
aplicavel, pela avaliac;:ao efetuada pela Direi;:ao de Risco aos dados financeiros e econ6micos do 
cliente. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a composii;:ao das opera9oes de credito concedido em 
regime de Vendas a credito, Loca,;:ao financeira e Aluguer de longa durac,;ao, apresenta o 
seguinte detalhe: 



2016 

Capital e juros 
Capital vincendo vencidos E>q:>osi9ao total 

Vendas a credlto 

Creditos sem incumprimento 815.545.275 61.225 815.606.500 
Creditos com incumprimento 26.336.091 712.623 27.048.714 
Creditos em default 1.572.243 49.729.607 51.301.850 

843.453.609 50.503.455 893.957 .064 

Locagao financeira 

Creditos sem incumprimento 54.626.048 2.429 54.628.477 
Creditos com incumprimento 2.003.754 65.916 2.069.669 
Creditos em default 110.248 3.899.658 4.009.906 

56.740.050 3.968.002 60.708.052 

Aluguer de longa dura!;ao 

Creditos sem incumprimento 94.224.372 2.800 94.227.173 
Creditos com incumprimento 2.363.798 89.908 2.453.706 
Creditos em default 115.158 4.790.981 4.906.139 

96.703.328 4.883.690 101.587.018 

Total 996.896.987 59.355.147 1.056.252.134 

2015 
Capital e juros 

Capital \lincendo wncidos Expos i s:ao total 

Vendas a credito 

Creditos sem incumprimento 737.068.529 12.899 737.081.428 
Creditos com incumprimento 31.896.487 925.259 32.821.746 
Credilos em default 4.236.346 56.152.547 60.388.893 

773.201.362 57.090.705 830.292.067 

Locai;ao fi na nceira 

Creditos sem lncumprimento 60.150.340 1.019 60.151.359 
Creditos com incumprimento 2.911.334 140.585 3.051.919 
Creditos em default 333.172 6.253.210 6.586.382 

63.394.846 6.394.813 69.789.659 

Aluguer de Jonga durac;ao 

Creditos sem incumprimenlo 128.812.060 895 128.812.955 
Creditos com incumprimenlo 4.137.661 136.257 4.273.918 
Credilos em default 425.750 4.153.008 4.578.758 

133.375.471 4.290.160 137.665.631 

Total 969.971.679 67.775.678 1.037.747.357 

Na preparai;;ao dos quadros apresentados acima, a classificai;;ao das operai;;oes foi efetuada de 
acordo com a seguinte metodologia: 

"Creditos sem incumprimento" - creditos sem prestac;oes vencidas ou com saldos vencidos 
ate 11 dias; 
"Creditos com incumprimento" - creditos com saldos vencidos entre 11 dias e 90 dias; 
"Creditos em default" - creditos com saldos vencidos superiores a 90 dias. 

Nos exercicios de 2016 e 2015, as operac;;oes de credito concedidas a clientes pelo Banco 
encontram-se garantidas, entre outras, pelos seguintes tipos de colaterais: 

(i) Garantias bancarias. usualmente associadas a operac;;6es de "factoring" com 
concessionarios; 
(ii) Regime de reserva de propriedade em operac;;6es de vendas a credito para aquisic;;ao de 
viaturas: 
(iii) Garantias hipotecarias; e 
{iv) Garantias pessoais (livrarn;:a, aval, outros). 

Risco de /iquidez 



Risco de liquidez corresponde ao risco do Banco apresentar dificuldades na obtenc;;ao dos 
recursos financeiros de que necessita para cumprir os seus compromissos. 0 risco de liquidez 
pode consubstanciar-se, por exemplo, na incapacidade de alienar de forrna celere um 
instrumento financeiro por um montante representative do seu justo valor. 

No ambito das politicas internas do Banco no que respeita a exposic;;ao a risco de liquidez, o 
respetivo acornpanhamento e monitorizac;;ao e assegurado em sede de Comite de Ativos e 
Passives ("Asset Liabilities Committee" - ALCO). De acordo com os procedirnentos em vigor, o 
financiamento da atividade e preferencialmente assegurado junta do Grupo Santander, dispondo 
o Banco de limites de descoberto autorizado negociados para este efeito. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os "cash flows" contratuais nao descontados relatives aos 
ativos e passives financeiros apresentam a seguinte composic;;ao par intervalos de maturidade: 

lOl& 

Avl51a 
Ate Oe 3 meses De 1 ano De 3 """' Molsde 

Toti1;l 
'3 MC'W!J. .a lano al an01 aSar101o Sanos 

~ 

C~i:.il e0i$poriibilir:.fade$ em Bcn,~cn: Cmt.-;;lli 10 023200 10023200 
01 spo11lbll i dad es em i:11.llt a~ l11stltul ~O~ de r.:ted ltD H 537244 15 637 244 
Cl"edito a clfenles b:afda5 brutos) 35;4828>7 21; 826122 439 538501 271584 661 217136 073 1499 568193 

Vffldr,saaMito 42613473 1751s6 n1 369 599 331 235908166 204 748 733 1 028 [166 475 
Lr,a,'°o finotlttim mobii;riria >810181 15 917 002 27 824 319 12692 996 ll27 944 6H72442 
Factoring 261 722 481 1OS9407 262 781888 
A fugue de fonga dum¢o 8 B3012 B 652 942 42114 850 22 !lal499 9 0S9 396 106 043699 
Cort&-$ de credit<> 8616374 8616374 
Clldlras Mt Con ta Ctmcn t< 30487 2H 30 487 279 
Outros crhliws 36 36 

25660 444 355 482 837 215 826121 419 538S01 271 S84 661 217136 073 1525 228637 

.e.wb& 

fl.ec1Jrsos de Bancos Cenuais 1216 000 0001 (189 000 000) (405 000 0001 
Recurses dt-Outrai tmtit.ul~Oes ch: Cti:dito (168364 9171 (189425 3191 (3U 412 8111 (51 000616) !75;2036631 
RecufSOS decltient~ eoutro»empr~tlmo.s. (76'3 456) (76234561 
PautvDS subordinados 
OUtfC!, Pus!'t!OS Flni:!lr'l(eifOS. 

Credo~ por«>nfttalo.s d~/CJC!Orin~ (33 7584771 (33 7584771 
Caur,S~ te<ebidcs · conrrattl.5 de AW 1327 3941 (1889 358) (S4861801 16 334 2S2) (4 500 2171 1185376011 

l762HS6J !2D24SO 789j {191 314 l:i77~ !565899 191) l246 l34868j !4500 217) !1 218123 198( 

DIH;RENCIAil 18 036 988 153 032048 24 511445 (126 360 690) 25 249 793 21263§ BSS lD7 105-439 

2015 

l-.4$1a 4te Del ffllWJ. 0.lanD Del"'"' Mais de 
3me~5 al ano .al aoos iSlnOS Sano, 

Tat.al 

&!Ila> 

Carn e Ois.ponibilld.11d~ em Bancoi Cel'\ttals 1S 071921 15 071921 
OiSP,CH'libilidiideii em outr.1s lnstitult~l!S de crMlto 23831107 13 832 207 
credllo a c:Oentes {saldos b~utos) 194995281 108133 098 HO 211632 426 702697 249341667 174 977 697 1384 362072 

VMdtH a ~ridito 42 419 352 173 634 771 147 329417 213 673 524 162 071 912 939128 985 
Lowfao finan~ra tnolJJlldria 4463 sso 17 742 868 31 778494 12908881 3 744 814 70 698 607 
Factoring 171914 SS4 34641324 836 102 207391980 
Alugurr d~ longa dur.a¢o 26608 861 37 997 891 47 594 786 22 699 262 9160971 144 061 772 
C'1rtacs d~ cmlitc 9901489 9901489 
Crrdlros em Cont a Corten te 13 179 202 13 179 202 
ourros atd;,., 36 36 

23389H09 108133098 H0211632 426 702 697 249 341667 174 977 697 I 423 266 200 
Bm1lll 

R«c.ir5os de B;a,neas Cmtfab (405 570 9381 (4055709381 
Rttu rs.oi de Outras In ~titui ~oes dt! Credita (98 016 BOSI (11 093097) (147 6114S4) (318 255 248) ('1 756 223) (30 278 2881 (647011 HS) 
Rccut$0S. de c Ii ffltes. e 01.Nos empr~tl mos (3 623 7911 ll 623 791) 
Pai$Sivo, -5ubordi n;,dos 
01,.atr~ Pillalvos Fin.mceras 

Cwdores porconuvui1 dt fattotlng (4 913997) 14 913 997) 
Cc~¢es ~c.t:bida:r-wn rraWI di! A ID (273 760) (2 S92 5911 15 897 234) (5159 804) (4 030 709) (119$4 098) 

I 101640 597) (16 2808S4j JISC 204 0451 1729 72 3 420j 1469160271 !34308997) (1 079 073 940j 

DlfllUNCI.U 132259 812 91852 244 80007597 (303 02 0 7 23) 20l 425 640 140668 700 344192260 

Na prepara9ao dos quadros acima foram considerados fluxos de caixa projetados de capital e 
juros, pelo que as valores apresentados nao sao diretamente comparaveis com os saldos 
contabilisticos nessas datas. 

Adicionalmente, na elabora9ao da informai;:ao apresentada acima, foram igualmente utilizados 
as seguintes pressupostos: M 
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Os descobertos em dep6sitos a ordem de clientes e o credito concedido atraves de cartao de 
credito, registados na rubrica "Credito a clientes", foram classificados no intervalo temporal "A 
vista"; 
Os fluxos de capital projetados relatives a rubrica de "Credito a ctientes" nao incluem o credito 
vencido; 
Os dep6sitos a ordem de clientes registados na rubrica "Recurses de clientes e outros 
emprestimos" foram classificados no intervalo temporal "A vista"; e 
Relativamente a operar;:oes cuja remuneragao se encontra indexada a Euribor, os fluxos 
financeiros apresentados forarn estirnados com base nas taxas de referencia em vigor em 31 
de dezembro de 2016 e 2015, respetivamente. 

No final de 2016 e 2015, o financiamento obtido no Eurositema cifrava-se em 405 milhoes de 
euros. Por sua vez, a carteira de ativos elegfveis coma garantia nas operar;:oes de financiamento 
junta do Eurosistema ascendia a 509,4 milhoes de euros. No final de 2016, o Banco mantinha 
um buffer de liquidez no Eurosistema de 23,99 milhoes de euros suscetiveis de serem 
convertidos em liquidez. 

Risco de taxa de Juro 

0 risco de taxa de juro corresponde ao risco do justo valor ou dos fluxos de caixa associados a 
urn determinado instrumento financeiro se alterarem em resullado de uma alteragao das taxas de 
juro de mercado. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a exposir;:ao ao risco de taxa de juro pode ser demonstrada 
do seguinte modo: 

31-12·2016 

Tua Tua 
Subtotal Outros Total 

fir.a \llari;ivel 

&l!m 

Ca iu e Dis ponibil ida des em 6a nco~ C-entra is 10.000.553 22.647 10.023.200 10,023.200 

Oisponlbllidade< ern outra< ln1titui,Oe< de <r!dl ro 34.509 15.602.735 15.637.244 15.637.244 

Cre<l!o • cllenie, (saldo, bMos) lH,179.952 577.6ll.857 1,:!99.792,809 130.204.153 1.429.996.963 

732.215.0M 593.238.239 1.325.453.253 130.204.153 1.455.657.407 

l!illlW. 

Re-cu,sos de B.anc01 Ctntrais eoulras l11stitul~Ces deU'edito (921.716.3191 (220.000.000) 11,141.716.319) (3.049.068) (1.144 .765.3871 
Recurso.s d~ c:lientes eouhos empr~timos (7,623.456) (7.62M56) (7 .623.456) 

?asslvos subordinados 
Outros passl"Yos (18,537.601) (33.7SBA77) (52.296.079) (52.296.0791 

!940.251.921! !261..391.933! (1.201.635.854] !3.049.06.!!l (l.20HS4.922! 

lnstrurn11mtos financeiros derivadcs deccbettl.Jra (valor notional) [11,500.000) 11.500.000 

Ex,oosii;ao Liquid• (219.S31.9ll7) 313.356306 12J.Rl7.l99 127.155.086 J50.972.G85 

31-12-2015 
Tan TJ)(J 

Subtotal Outroi Tota1 
fl .. varlbet 

lldi.m 

Caf,:a e-Dii;ponibillda.des em Bancos Centr.als H 050 416 11505 15 071921 15 071 921 
Dis9011lbllldades em outras hutltul,aC$ lie cr~ill) 12 741 23819 466 23 832 207 21832 207 
Credito~ clientes fialdos brutos) 655 373102 545 071284 1200444 386 122651433 I 323 095 619 

670 436259 56S 912 255 I 239 348 514 122 651 233 1 361999 747 

l!Wlml 

Rtcutsos de-B;inco$ Cet'ltrals e 01.1tras lnstit11,11~c5es de Credito (993 016 805) (40000000) Ii 033 016 80S) (4 6976a5) 11037 714 H1) 
Recurso~ dr clien'tel eoulros: empr-estimos (3623791) (3 623 791) l36H791) 
Pc1uivo.s. s~bordloado$ 
Outro.s p.as:slvos: (17954098) (4 913042) (12 867 140) (22 867140) 

!1 010 970 903) (48536 833] (1 059 507 716] !4 697686) (1 064 205 422) 

lnstrumootos ~nilnt:efros det"ivadoi decobertura {valor noc:ional) (44000000) 44000000 

£>cposl"1• Uq•Tda fl8H34 644] 56437.5 422 179 U0778 1lHSH47 297 7!M 325 

Na preparac;:ao do quadro acima, foram utilizados os seguintes pressupostos: 



- Os recursos de clientes e o dep6sito colateral em Bancos Centrais, nao remunerados, foram 
classificados na coluna de "taxa variaver. 

- A coluna "Outros" inclui os seguintes saldos: 
Saldos vencidos de credito concedido a clientes; 
Outros valores recebidos ou pages que se encontram a ser diferidos; e 
Juros a receber ou a pagar. 

Analise de sensibilidade - Taxa de juro 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o impacto na margem financeira projetada do Banco de 
uma desloca9ao paralela das curvas de taxa de juro de 100 (basis point value) que indexam os 
instrumentos financeiros sensiveis a varia~oes da taxa de juro cujo repricing ocorra em 2016 e 
2015, respetivamente, e o seguinte: 

Juros e rendimentos similares 
Juras e encargos similares 

Margem financeira 

-100bps 

Exoosicao ao risco estrutural de taxa de iuro 

2016 

+100bps 

6.155.328 

(3,877.307) 

2.278.021 

2015 

-100bps +100bps 

3.400.069 

(2.453.025) 

947.044 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o gap de repricing (de taxa de juro) acumulado e o 
seguinte: 

Posicao estrutural. em 31 de c:e.:em:iro c!e 2016 './alores em Euros 

1-.te, Ale 3 Ate 6 .;1e 1 Ate2 Ale 3 i:..te :- >5 
mes meses meses anos anos anos anos anos 

GAP acumu1aco -157.498 -335.930 -318.785 -330.859 -61.907 -152.729 -70.535 -186.215 

Posicao estrutural. em 31 ce de.:em:iro c!e 2015 Valores em Euros 
Ale 1 Ale 3 Ate 6 Ale 1 Ate2 Ate 3 1-.1e e. >5 
mes meses meses anos anos anos anos anos 

G.:.P acumulado -287.672 -529.557 ·456.763 -537.102 -521.015 -65.559 -152.62.; -216.698 

Relativamente aos instrumentos financeiros de taxa fixa cujo vencimento ocorra em 2016 e 2015, 
os valores acima apresentados consideram a sua substitui9ao por instrumentos sernelhantes, 
cuja remunera9ao e calculada de acordo com a curva de taxas de juro projetadas para cada 
exerclcio. Considerando que a atual curva de taxa de juro e negativa, qualquer cenario de 
descida de taxas nao tera qualquer impacto. 

Risco Cambial 

0 risco cambial nao assume qualquer expressao no contexto global dos riscos inerentes a 
atividade, dado que o Banco nao tern qualquer operac;:ao cambial, sendo o neg6cio comercial 
desenvolvido e o passive, ambos denominados em euros, pelo que nao e alocado capital pr6prio 
para fazer face a esta categoria de risco. 

Justo Valor 

0 justo valor dos instrumentos financeiros e estimado sempre que passive! recorrendo a (\_ ~ 
cota9oes em mercado ativo. Um mercado e considerado ativo, e portanto Jiquido, quando e~ ., 
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acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efetuam transac;:oes de forma 
regular. 

A valoriza,;ao de instrumentos financeiros para os quais nao existam cota96es em mercado ativo 
e descrita nos pontos seguintes: 

a) lnstrumentos financeiros registados no balan,;o ao Justo valor (instrumentos frnanceiros 
derivados): 

As lransagoes de derivados financeiros, sob a forma de contratos sobre taxas de juro 
sao efetuadas em mercados de balcao (OTC - Over-The-Counter). Para as operac;:oes 
de derivados OTC {swaps) a respetiva avalia(_;ao e calculada com base em metodos 
geralmente aceites, nomeadamente, a partir do valor atual dos fluxos futuros (cash 
flows), com base na curva de taxa de Juro relevante, vigente no momenta do calculo. 

Os instrumentos financeiros derivados foram contratados com contrapartes com as 
quais o Banco mantem acordos de colateraliza,;ao. Desta forma, nao sao sujeitos a 
ajustamentos para o risco de credito, na medida em que o mesmo se encontra 
mitigado. 

As tecnicas de valorizac;:ao utilizam como inputs variaveis representativas das 
condi,;oes de mercado a data das demonstragoes financeiras. 

As taxas de juro de mercado sao apuradas com base em informagao difundida pelos 
fornecedores de conteudos financeiros (ex: Bloomberg, Reuters), e ajustadas em 
fun9ao da liquidez e do risco de credito. 

As taxas de Juro para os prazos especificos dos fluxos de caixa sao determinadas por 
metodos de interpolac;:ao adequados. As mesmas curvas de taxa de juro sao ainda 
utilizadas na projegao dos fluxos de caixa nao deterministicos como por exemplo os 
indexantes. 

Para efeitos de apresentagao nesta nota, os instrumentos financeiros detidos pelo 
Banco e registados no balanc;:o ao justo valor (derivados), sao c!assificados no Nivel 2 
da hierarquia prevista na norma IFRS 13, na medida em que sao utilizados modelos 
internos que utilizam maioritariamente dados observaveis no mercado (como par 
exemplo curvas de taxas de juro ou taxas de cambio). 

b) lnstrumentos financeiros registados no balan90 ao custo amortizado 

Para os instrumentos financeiros registados no balam;:o ao custo amortizado, o Banco 
calcula o respetivo Justo valor com recurso a metodos internos, com o objetivo de 
apurar o desvio entre os dois metodos de valorizac;:ao. Na comparac;:ao entre o custo 
amortizado e o justo valor, estes instrumentos financeiros sao apresentados no nivel 3, 
na medida em que se considera que o seu justo valor dependeria de dados relevantes 
nao observaveis em mercado. Os instrumentos exigiveis a vista (caixa e 
disponibilidades em Bancos Centrais, disponibilidades em outras instituic;:oes de credito 
e recurses de clientes e oulros emprestimos) sao apresentados no Nivel 1. 

Refira-se que o justo valor apresentado pode nao corresponder ao valor de realizai;:ao destes 
instrumentos frnanceiros num cenario de venda ou de liquida9ao, nao tendo sido apurado com 
esse objetivo. 

No quadro seguinte e apresentada a compara<;ao entre o justo valor e o valor de balam;:o dos 
instrumentos financeiros, com referencia a 31 de dezembro de 2016 e 2015: 
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Cal~ ~dlspof11bllldades.-em8encoio Centrais 
Oisponibilidades. em ouu-~s ln,-Utvl~aes de crrt!dHo 
,11,pl ic:a~01!'5 em i nstl tul ,36 i:l~(:rM!to 
Credito a c II fflt~ 

Derlvados c!e negociac:ao 
lnvestimffitos drtldos atf! i\ Matutldad'c 

&I.Uwl 

Rccursos de B;i,-cos Ct11trafs e c\Jtras institui~Oes deuedlti'.1 
Recursos de dlerrte1 e outros cmprestlrnos 
Outro5 passi'li'as s.ubordlnados 
Oerlvados de negocla~ac 
O,:riv.a i:lo.s. d<: cobert\J ra 

C;l ,ci'II e dlsponi blll d a des em Banc.os Cenrr .ai s, 

Otspcmibitidade5. em0utr,1 lristit1Jl,ees cl,e credito 
Aplica~6cs crnln$Ulul1ocs de C(edito 

Ottivado, de negocla~io 
lnvestime.ntcis de-ti dos ate-A Maturidade 

Rec i.irs os de 8anc0s Centr a is e outras Ins titul~Qes de etedito 
Recursos de tlierites e outroi-empresumos 
Ouvos passivos subcrdlnados 
Oeriv:!dos. de 11cg1::u:1a,~e> 
Oeriv.1dos de cobertun 

2016 
fi.t~toi:lotog!a d~ aeuf;)mentc:1 dr justo 111alor 

Tiknicas devalori:aa.,ao 
Cot3(0e'S em Dodos de 

Valcird!!! ~cado a ctivo mern do I Ni111el Moddru INii,,E:!I 
ba!a11s:o jNivel 11 21 31 Justo valor Dire1'en;a 

I0.023.200 10,023.200 10.023.200 
15.637,244 15.637,244 15.637.244 

1.335.146.299 USB.617.467 1.358.617.467 

l-360.806.743 25.660.444 1.358.617 AG 7 1.384.277_g11 

1.144,765.387 1.143.2S9.450 1.143.259.450 
7,621.456 7,623.456 7.6H.4S6 

33.010 33.010 33.010 

l.1S2.•21.853 7.623.456 33.010 1.14 3.2S9 .4 So 1.150,915.916 

2015 
M-=todol ogf a de apura men to de IU!i to \Ila I or 

Tecnit"aS de:valoriz.1fi:IO 
Cota(oe!i em D.idos de 

Valor de mercado activo mercadc (Ni,..el Modelo!i (NI~ 
b.!lanco !Nlvel 11 2] 3) Justo val er 

15.071.921 

23.83Z.Z07 

1.21S.488.509 

1.254,392.637 

l.037.714.A91 
3.623,791 

249.138 

1.041.58 7 .4 20 

15.071.921 
23,832.207 

38.904.128 

3,6U.791 

3.613.791 

249.138 

249.138 

15,071.921 
23,832.107 

1.233.708.729 1.233,708.729 

1,233.708.729 l.272.612.857 

1.006.414.868 1.006A 14 .868 
3.623.791 

249.138 

1.006,414 ,868 1.010.287.797 

23.471.168 

23.47l.168 

1505-937 

1505.9>7 

Diferenc,a 

18.210.220 

18.220.220 

26.601.937 

26.601.937 

As tecnicas de valorizar;:ao utilizadas tern por base as condir;:oes de mercado aplicaveis a 
opera~es similares na data de referencia das demonstrar;:oes financeiras, norneadamente o 
valor dos respetivos cash flows descontados com base nas taxas de juro consideradas mais 
apropriadas, ou seja: 

Relativamente a saldos de instrumentos financeiros exigiveis a menos de um ano, 
considerou•se que o valor de balanya constituia uma aproxima9ao fiavel do seu justo valor: 

Nas restantes operar;:oes com clientes, foram utilizadas as taxas de juro medias praticadas 
pelo Banco no ultimo trimestre de 2016 e 2015, respetivamente, para operar;:oes com 
caracteristicas semelhantes: e 

0 justo valor do Credito a c!ientes encontra-se ajustado pelo montante de perdas por 
irnparidade acumuladas, registado nas contas consolidadas. 

Contabilidade de Cobertura 

0 Banco aplica Contabilidade de Cobertura de justo valor para carteiras de credito a clientes a 
taxa fixa. Os instrumentos utilizados para o efeilo sao swaps de taxa de juro. A aplicagao de 
Con ta bilidade de Cobertura perrnite eliminar o "accounting mismatch" q ue resultaria do 
reconhecimento ao custo arnortizado dos elementos cobertos, enquanto os instrumentos de 
cobertura (instrumentos financeiros derivados) teriam de ser obrigatoriamente registados ao justo Y\ 
valor atraves de resultados. O valor dos instrumentos financeiros cobertos e a parcela de cc(s\l· 
flows das operar;:oes que iguala os cash-flows dos swaps contratados. J\ ~ . 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o valor de balan<;:o dos elementos cobertos e o justo valor 
dos instrumentos de cobertura associados tern a seguinte composir;:ao: 

2016 

Elenientos. Cobertos lnstrumen1os de CObertura 

Tipo de Coberrura 
dejusto valor 

Mon~nle 
nominal 

Cotr~c'5,es 
Total 

de valor 
Montante Juros e 
nocion.al Prefflios 

Reavalla~~o 
Justo 
Valor 

Credito a Cllentes 11.500.000 27 .902 11.527.902 11.500.000 (7.219) (25.790) 33.010 

2015 

Elementoi Cobertos lnstrumentos de Cobertur.1 

Tipo de Cobertora 
dejusto valor 

Montante 
nominal 

Corn,;oes 
Total 

de valor 
Montante Juros e 
nocional Premios 

Reavalia,iio 
Justo 
Valor 

Credito a Cl lentos 44.000.000 247.130 44.247.130 44.000.000 (22.968) {226.170) 

Nos exercicios de 2016 e 2015, os resultados em opera<;:oes financeiras reconhecidos nos 
instrumentos financeiros derivados de cobertura e nos elementos cobertos foram os seguintes 
(Nota 25): 

Elementos cobertos - credito a clientes 
lnstrumentos de cobertura - swaps de taxa de juro 

33. GESTAO DE CAPITAL 

2016 

200.379 
( 219.228) 

( 18.849) 
-----

2015 

365.933 
( 408.941) 

( 43.008) 
-----

A gestao de capital realizada pelo Banco no ambito da sua atividade encontra-se sujeita a 
discip!ina e disposic;oes da Diretiva 2013/36/EU e do Regulamento EU n.0 575/2013, aprovados 
pelo Parlamento europeu e pelo Conselho (CRDIV/CRR), que entrararn em vigor a 1 de janeiro 
de 2014, e o Aviso do Banco de Portugal n.0 6/2013, enquanto entidade de supervisao do 
sistema financeiro nacional. 

249.138 

Ainda em materia de regulac;ao prudencial, dado o Banco fazer parte integrante do Grupo Banco 
Santander encontra-se sujeito a supervisao do Banco Central Europeu no ambito do Mecanismo 
Unicode Supervisao, definido pelo Regulamento (EU) n.0 1024/2013. 

Nas atribuic;oes conferidas pelo Mecanismo Llnico de Supervisao, o Banco Central Europeu 
definiu para o Banco o nivel minima para os Fundos Pr6prios Principais de nfvel 1 ( Common 
Equity Tier 1) o valor de 9,75%. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o apuramento do racio de solvabilidade do Banco 
apresenta a seguinte composigao: 



Capital realizado 
Premios de Emissao 
Reservas legais, estatutarias e outras 
Resultados transitados 
Outras dedu96es liquidas aos Fundos Pr6prios de Base 

Fundos pr6prios de Base eleglwis (1) 

Emprestimos subordinados 
lm.estimentos em filiais 

Fundos pr6prios de complementares elegi\,eis (2) 

Fundos pr6prios eleg[\-1:lis (1+2) 

Requisitos de Fundos Pr6prios 

Racio de Soll.abilidade 

Racio "Core Tier I" 

34. RESULTADOSPORACAO 

0 quadro seguinte apresenta o resultado basico por ar;:ao: 

Numerador 

Numerador: Resultado liquido atribufvel aos 
acionistas do Banco (em euros) 
Denominador 

A!;oes ordinarias emitidas: 

31-dez-2016 31-dez-2015 

66 592 947 66 592 947 
12 790 664 12 790 664 
44 378 525 40 624 725 
12 982 216 14 310 689 
(3 061 758) (1 563 279) 

133 682 593 132 755 746 

0 0 

133 682 593 132 755 746 

93 200 392 88 492 359 

11,47% 12,00% 

11,47% 12,00% 

31-dez-16 31-dez-15 

24.450.944 18.425.329 

N!! no inicio do ano 66.592.947 66.592.947 
N!! de novas ac;oes emitidas no ano 

N!! no fim do ano 66.592.947 66.592.947 

N!! medio ponderado de ai;oes 66.592.947 66.S92.947 
Ac;oes Pr6prias, n2 medic ponderado 
Denominador: n!! media ponderado de ai;oes, 

deduzido de ac;i5es pr6prias 66.592.947 66.592.947 

Resultado liquido consolidado por a~ao basico 
(emeuros) 

35. OPERACOES DE TITULARIZACAO 

Operar;ao de titularizar;ao SILK 4 

0,37 0,28 

Em 16 de novembro de 2015, o Banco realizou uma operar;:ao de titulariza9ao de creditos 
denominada Silk Finance No.4, no ambito da qual alienou uma carteira de creditos constituida por 
operar;:oes de vendas a credito e locar;:ao financeira mobiliaria com valor vincendo aquela data de 
611.022.649 euros. Estas opera9oes foram alienadas ao seu valor nominal de 611.022.649 euros 
a sociedade de 1itularizar;:ao de creditos TAGUS S.T.C., SA. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o valor nominal dos creditos titu!arizados ascendia a 
610.928.330 Euros e 611.007.729 Euros, respe1ivamente. 

A gestao dos creditos cedidos continua a ser assegurada pelo Banco. Todos os montantes 
recebidos ao abrigo dos contratos de credito sao entregues a sociedade de titularizar;:ao T ~ 
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S.T.C., S.A., sendo os servi90s do Banco remunerados atraves de uma comissao calculada com 
uma periodicidade trimestral sobre o valor global dos creditos que integram a sociedade de 
titularizac;:ao, com base numa taxa anual de 1 %. 

0 financiamento do Silk Finance No.4 foi assegurado atraves da emissao de obrigai;:oes com 
diferentes niveis de subordinai;:ao, de rating e consequenternente de rernunerac;:ao. Em 31 de 
dezembro de 2016, a divida emitida por esta entidade apresenta as seguintes caracteristicas: 

Obrigac;;oes Valor Nominal Data de Maturidade Rating S&P / OBRS Rem unerac;;ao 

OasseA 509400000 Janeiro de 2031 A /A 1,20% 

aasseB 101500000 Janeiro de 2031 r-.t'lt rated 2,40% 

aasse c 3 700 000 Janeiro de 2031 Not rated Residual 

Variable Funding r-.bte 1 Janeiro de 2031 Not rated 1-.vA 

614 600 001 

As obrigac;:oes emitidas foram totalmente adquiridas pelo Banco). 

0 pagamento de juros das obriga<;:6es da classe A e da classe B bem como a distribuic;:ao do 
montante residual da classe C sao efetuados trimestralmente em 25 de janeiro, 25 de abril, 25 de 
julho e 25 de outubro de cada ano. 

O Banco mantern a sua qualidade de gestor dos creditos e, consequentemente, a relac;ao 
comercial com os seus clientes, efetuando as cobranr,:as das prestac;:oes e a recupera9ao de 
eventuais moras que ocorram. 0 produto da cobranr,:a das presta~oes e mensalmente depositado 
numa conta da sociedade de titularizar,:ao de creditos junto do BNP Paribas em Landres. 

0 produto das cobranc;:as de capital entregues e utilizado pela sociedade de titulariza9ao de 
creditos para, numa base mensal, proceder a aquisi9ao de novas creditos. Este procedimento 
manter-se-a ate 25 de janeiro de 2019, definido como ultimo o IPD (Interest Payment Date) do 
"Revolving Period", a partir da qual a opera9ao iniciara a sua amortiza9ao. Ou seja, a parte de 
capital nao utilizada para aquisir,:ao de novas creditos e, por este motivo, acumulada na conta 
operacional da sociedade de titularizai;:ao de creditos, comei;:ara a ser utilizada para proceder 
trimestralmente ao reembolso por redw;:ao do valor nominal das obrigac;oes. 

O Banco detem a op,;:ao de liquidar antecipadarnente as obriga,;:oes emitidas e de recomprar a 
carteira de credito ao valor nominal quando esta for igual ou inferior a 10% do montante da 
operar,:ao inicial. 

Em 31 de dezembro de 2016, o Banco tinha entregue, como colateral, obrigar,:oes da Classe A 
com valor nominal de 509.400.000 euros ao Banco Central Europeu, no ambito de opera96es de 
financiamento (Notas 14 e 22). 

Tai como referido na Nata 2.3 a), o Banco inclui nas suas demonstrar,:oes financeiras 
consolidadas, a entidade de proposito especial (S.P.E.), criada no ambito da operas;ao de 
titularizai;:ao acima descrita, dado que exerce sabre a rnesma um controlo financeiro e 
operacional efetivo e detem a totalidade dos riscos e beneficios associados a respetiva atividade 
(Nota 4). 

Os creditos relatives a operac;:ao de titularizac;:ao foram registados no balanr,:o, e as obrigar,:oes 
emitidas pelo veiculo de titu!arizai;:ao, que sao totalmente detidas pelo Banco, foram anuladas no 
processo de consolida9ao. 

36. OUTRAS DIVULGACOES EXIGlDAS POR DIPLOMAS LEGAlS 
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Seguros 

0 Banco, para alem da sua atividade principal de concessao de credito, exerce tambem a 
atividade de Mediac;ao de Seguros, estando registado na Autoridade de Supervisao de Seguros 
e Fundos de Pens6es ("ASF") na categoria de Mediador de Seguros com o numero 408262671. 

Conforme requerido pela Norma Regulamentar n°. 15/2009-R de 30 de dezembro, da ASF, artigo 
4° n°1, apresenta-se em seguida a informac;ao aplicavel ao Banco: 

Afinea a) - Reconhecimento dos proveitos 

As comiss6es de seguros recebidas pelo Banco de companhias de seguros respeitam a 
comissoes relativas a premios de seguro cobrados a clientes no ambito de contratos de 
financiamento. 0 Banco reconhece estas comissoes na demonstra9ao de resultados na data de 
vencimento dos premios de seguro. Em caso de rescisao antecipada do credito associado ou 
caso o cliente decida renunciar a ap61ice de seguro, a parte remanescente do premio e devolvida 
ao cliente e o Banco reconhece na demonstrac;ao de resultados a anulac;ao da comissao 
correspondente. De referir que o Banco regista anualmente uma estimativa dos custos a incorrer 
com estas situac;oes. 

Adicionalmente, o Banco recebe uma comissao de qualidade sabre a totalidade da carteira, caso 
a sinistralidade da carteira seja menor do que a sinistralidade esperada. A comissao de 
qualidade e calculada, produto a produto, em funi,;:ao da respetiva contribuic;ao no resultado 
global. No caso de o resultado ser negative, este valor acumula para exercicios posteriores. 

Alinea b) - Total das remuneracoes recebidas. desagreqadas por natureza e par tipo: 

Nos exercicios de 2016 e 2015, a totalidade das remunerac;oes recebidas pelo Banco 
relacionadas com a atividade de mediac;:ao de seguros corresponderam a comissoes, e foram 
integralmente liquidadas em numerario. 

Alineas c) e d) - Total de comissoes desagregadas por ramos e por seguradoras 

Nos exercicios de 2016 e 2015, as remunera96es do Banco relativas a comissoes de colocac;:ao 
de seguros apresentam a seguinte composic;ao: 

2016 2015 
Ramo Ramo 

C6di90 ISP Companhia de Se9uros Vida Nao Vida Total Vida Nao Vida Total 
1138 Cardi! Assurance Vie 9.182.306 9.182.306 8.927.935 8.927.935 
4850 PSA Insurance 264.274 264.274 
1139 Cardif Assurance Risques Di-.ers 487.070 487.070 631.640 631.640 
1145 Maptre Seguros Gerais, SA 495.065 495.065 920.685 920.685 

Outros 477.553 477.553 560.855 560.855 

9.446.580 1.459.688 10.906.268 8.927.935 2.113.181 11.041.116 

Alinea e) - Va/ores das contas "clientes" e volume movimentado no ano 

0 volume movimentado no anode 2016 e 2015 relative a premios de seguros pagos por clientes 
e entregues a Seguradoras ascendeu a 15.207.637 euros e 15.857.403 euros, respetivamente. 
Dado ser uma instituic;ao frnanceira, o Banco entende nao ser necessaria a utilizac;:ao de contas 
"clientes" segregadas para o registo de premios de seguros movimentados. 

Alinea Q - Contes a receber e a paqar desaqreqadas por oriqem 

Em 31 de dezernbro de 2016 e 2015, estas contas apresentam a seguinte composi9ao: 

Contas a receber 



Clientes - premios vencidos 
Outros ativos - rendas em cobrarn;:a 

2.320.547 
37.146 

2.268.437 
26.756 

2.357.693 2.295.193 

Contas a pagar 
Companhias de seguros (Nota 18) ( 777 .536 ) { 1.481.467 ) 

-------------- ==:::::::=== 

Alinea g) - Seqreqacao dos valores aqregados incluidos nas contas a receber e a paqar 

As contas a receber e as contas a pagar referidas na alfnea anterior apresentam a seguinte 
composiyao: 

2016 2015 

i) Fundos recebidas com llsta a serem lrMsferidas para as empresas de seguros para pagamento de 
pn!mlos de seguro 
ii) Fundas em cobrarica com \olsla a serem transfendos para as emprasas de seguros para pagamento 
de premlos de seguro 
iii) Fundos que foram confiados ao a~nr::o pel.as empresas de seguros com '-tsta a serem 1.-an:sferidos 
para os tomadores de se<;turo. segurados ou benefiolancs 
iv) Remunera,Oes respellantes a premics Ji, cooradas e par cobra/ 

II) Outras quantlas com indica,ao da sua nalureza 

Coitas a 
Receber 

2.3S7.693 

2.357.693 

Contas a 
Paga, 

-2.616,466 

2.038.931 

-777.536 

Contas a Contas a 
Rec:eber Paga, 

-6.831.243 

2.295.193 

5.349.777 

2.295.193 -1.481.467 

Alinea h) - Analise da idade das contas a receber vencidas a data de relato mas sem imoaridade 
e das contas a receber individualmente consideradas com imparidade 

Em 31 de dezernbro de 2016 e 2015, os montantes de premios de seguros vencidos 
encontravam-se classificados na rubrica "Credito e juros vencidos" {Nota 8) e apresentam a 
antiguidade que se evidencia no quadro abaixo. Nessas datas, a imparidade registada pelo 
Banco para estes saldos ascendia a 2.110.153 euros e 2.040.341 euros, respetivarnente. 

2016 2015 

Ate 30 dias 96 5.976 
Entre 30 e 90 dias 6.460 4.204 
Entre 90 e 180 dias 6.543 202.905 
Entre 180 dias e 2 anos 48.288 34.985 
Acima de 2 anos 2.259.160 2.020.367 
Prollisoes Credito Vencido 2.320.547 2.268.437 

PrO\,isoes credito vencido e imparidade -2.110.153 -2.040.341 
210.394 228.096 

Alineas i), iJ. k) e I) 

Nao se aplicam ao Banco. 
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Certificac;iio Legal da.s Conta.s 

Relato sobre a auditoria das demonstra<;oesfinanceiras consolidadas 

Opiniiio 

Auditamos as clemonstrac;oes financeiras consolidadas anexas do Danco Santander Consumer 
Portugal, S.A. (o Banco), que compreendcm o balarn;o consolidado em 31 de dezembro de 2016 (que 
evidencia um total de 1-400.627.742 euros e um total de capital pr6prio de 161.195.298 euros, 
incluindo um resultado liquido de 24-450.944 euros), a demonstrac;ao dos resultados e de outro 
rendimento integral consolidados, a demonstrac;ao <las alterac;oes no capital pr6prio consolidado e a 
clemonstrac;ao dos fluxos de caixa consolidados relativas ao a.no findo naquela data, e as notas ancxas 
as demonstrac;ocs financeiras consolidadas quc incluem um resumo das politicas contabilisticas 
significativas. 

Em nossa opiniao, as demonstra .c;oes financeiras consolidadas anexas apresentam de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posic;ao financeira consolidada do Banco Santander 
Consum er Portugal, S.A. em 31 de dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 
consolidados relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionai s de Relato 
Financeiro (IFRS) ta! como adotadas na Uniao Europeia. 

Bases para a opiniiio 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais 
nonna s e orientac;oes tecnicas e eticas <la Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estao descritas na secc;ao "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria <las demonstrac;oes financeiras consolidadas " abaixo. Somos independentes <las 
entidades que compoem o Banco nos tenno s da lei e cumprimos os demai s rcquisitos eticos nos 
terrnos do c6digo de etica <la Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para 
prnporcionar uma base para a nossa opiniao. · 

Materias relevcmles de auditoria 

As materias relevantes de auditoria sao as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 
importftncia na auditoria <las demonstrac;oes financeiras consolidadas do ano corrente. Essas materia s 
forarn considcradas no contexto <la auditoria <las dcmonstrac;oes financeiras consolidadas como um 
todo, e na formac;ao da opiniao, e nao emitimos uma opiniao separada sobre essas materias. 

~ • •• •••• ••••••• •• • .. • •••••••••••••••••• ••••••••••• ••• • • •• •• • ·••••• • ••~ •·••••••••••••••---•••• ·•• •••• ·••••• • •·•• •HHH O~•••••• .. •• •·•••HOOOO~On •• ••• • • •••• •••••••••••••••••• • •••••••••• • •·•••• ~~•• ••••••••• • • • • • • ••• • • •••• • • • • •• p •• • ••••••••••••••••• ••• 

Priccwatcrhous cCoopcrs & Associmlos • Socicduclc de Rcr;isorcs O/iciuis de Co 11la$, I.du. 
Sede: Palacio Sottomayor , Rua Sousa Martins, 1 • 3°, 1069-316 1.isboa, Portugal 
Tel +351213599 ooo, Fax +351 213 599 999, www.pwc .pt 
Mcitriculadu rm CRC.sob o NUP C 506 628 752, Cap itol Social !furos 314 ,000 
lns crita 11ci list a clas Sociccfoc/cs clc Rcuisorcs Oficiais de Cont as sob o 11° 183 c 11a CMVM sob o 11° 20161485 

P llc:(rw.)1tuhovMC-00f*• & A$$0()~ 1 • Soe foo:Md tit dt Re\'1SCHOS Ofk;i.ai-5 du Conl o.s, l rJ.l. pot 1Uf'ICO ;\ 100 & d6 O((d9dos iiuo ..-.0 mombfO s 

d1.1 Pn ¢o•,~,alert~w , lrl1orno!.1QO,."II Um;ted . cod.J ~ a d n-1 qu;1i1 ~ um l\ ontidOOO log:il o\AOn oma • ,~ orc o, 



Match-ias relevantes de auditoria 

1. Perdas por imparidade de creclito a 
clicntcs 

Divulga9oes relacionadas com as perdas por 
imparidade de credito a clientes apresentadas 
nas notas 2.3 e), 8 e 16 das demonstraqoes 
financeiras do Banco. 

A significativa expressao da rubrica de credito a 
clientes , bem como as perdas por imparidade 
que lhe estao associadas, e cujo apuramento 
requer a aplica~ao de um conjunto de 
pressupostos cjulgamentos complexos por parte 
do Conselho de Administrai;:ao do Banco no que 
rcspeita a identificai;:ao, quer do momento do 
reconhecimento quer do correspondente 
montante , justifica que esta tenha constituido 
uma materia relevante para efeitos da nossa 
auditoria. Em 31 de dezembro de 2016, o valor 
bruto de credito a clientes ascende a 
1.429.996.962 euros (201s: 1.323.095.620 euros) 
e as perdas por imparidade ascendem a 
94.850.663 euros (2015: 107.607.111 euros). 

As perdas por imparidade sao apuradas pelo 
Conselho de Administrai;:ao do Banco em termos 
individua is, atraves de uma ana lise casuis tica de 
um a componentc significativa do total da 
carteira de credito a clientes , sendo que para o 
remanescente da carteira, a imparidade e 
apurada em analise colctiva, nos termos 
scgui ntcs: 

• Para o segmento de credito concedido a 
empresas, na vertente especifica de apoio de 
tesourar ia e financiamento a aquisi<;ao de stocks, 
o Banco aplica um processo de analise individual 
dos clientes que apresentem exposic;oes mais 
significativas, avaliadas em tcrmos do montante 
das suas responsabilidades, <la existencia de 
indicios de incumprimento e da sua classificai;:ao 
de vigilftncia nos termos dos criterios definidos 
para fins internos pelo Banco. Ncstes casos, a 
imparida de e apurada atraves <la analise que e 
efetuada com base na informai;:ao de risco 
(ratings) e recupera96es esperadas (LGD). 
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Sintese da abordagem de audiloria 

Os procedimentos de auditoria que 
desenvolvemos incluiram o levantamento e a 
revisao dos processos e controlos instituidos 
pelo Banco no que se refere a aprovai;:ao, rcgisto 
c monitoriza9ao do credito concedido a clientes, 
bem como a aprecia<;ao <las metodologias, dos 
dado s e dos pressupostos adotados pelo 
Conselho de Administrai;:ao no apu ramento das 
perdas por imparidade. Estes procedimentos 
abrangeram, entre outros, o teste detalbado aos 
controlos e procedimentos de gestao do risco de 
credito pelo Banco, com particular enfase nos 
contro los internos subjacentes a atemp ada 
identificai;:ao, registo e correta mensurai;:ao das 
perdas por imparidade. 

Neste ambi to, testamos o desenho ea eficacia 
operacional dos controlos chave instituidos pelo 
Banco para identifi car clientes com indicios de 
imparidade ou em situai;:ao de incumprimcnto e 
determinar as correspondentes perdas por 
imparid ade . Os procedirnentos e controlo s 
testados compreenderam os relacionados com: 
(i) a atempada identificai;:ao dos clientes com 
indicios de imparidade ou em situai;:ao de 
incumprimento; (ii) a conversao de dados dos 
sistemas informaticos de base para os modelos 
de calculo de imparidadc e os resultados destcs 
para as demonstra96es financeiras do Banco; 
(iii) o pr6prio calculo do modelo de imparidad e 
definido pelo Banco, incluindo os inputs e 
pressupostos do Conselho de Administra9ao; 
(iv) a estimat iva do valor recuperavel dos 
colaterai s; e (v) o governo interno associado ao 
processo de apuramento e aprovai;.ao das perdas 
por imparidade. 

Adicionalmente, por amostragem, analis{unos 
um conjunto de clientes (incluindo alguns quc 
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Malcrias relevantes de auditm·ia 

• Para os restantes segmentos da carteira 
de credito, e para as exposi<;ocs nao abrangidas 
pcla analise individual, o Banco descnvolveu e 
aplica um modelo de analise coletiva para 
apuramento das perdas por imparidade. Quando 
um gmpo de ativos financeiros e avaliado numa 
base coletiva, os fluxos de caixa futuros desse 
gn1po siio estirnados tendo por base os fluxos 
contratuais <lesses ativos e os dados hist6ricos 
relativos a perdas em ativos com caracteristicas 
de risco de credito similares. 

Ccrt i!ica<;;jo Legal das Contas 
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Sintese da abordagem de auditoria 

nao estavam identificados pelo Conselho de 
Administrac;ao como tendo indicios de 
imparidade ou encon trand o-se em situac;iio de 
incumprimento), com o objetivo de obter o 
nosso pr6prio julgamento sobre a existencia de 
indicios de imparidade, c avaliar de que forma 
as perdas por tmparidade foram 
atempadamente identificadas e reconhecidas 
pelo Banco. 

Relativamente aos clientes ana lisado s 
individualm ente pelo Banco, para uma amostra 
representativa dessa carteira de cred ito, os 
procedimentos descnvolvidos consistiram em: 
(i) rever a documentac;ao associad.a ao proccsso 
de concessiio de credito; (ii) analisar o suporte 
contratual e os colaterais mais relevantes, e 
confirmar o registo <lesses colaterais a favor do 
Banco; (iii) desafiar as avaliac;ocs dos colaterais 
que se encontravam disponiveis; (iv) apreciar a 
cvoluc;ao <las exposic;oes; e (v) desafiar a visao 
dos responsaveis do Banco quanto a situac;ao 
econ6mico -financeira dos clientes e quanto a 
previsao de fluxos de caixa espcrados -do neg6cio 
dos clientes, hem como sobr e as perspetivas de 
cobrabilidade dos creditos. Sempre que 
concluimos pela necessidade de revisiio de 
algum input ou prcssuposto utilizado pelo 
Conselho de Administra(,)ao, procedemos a um 
novo calculo do montante de imparidade e 
comparamos os resultados por forma a avaliar a 
existenc ia de cvcntuais divcrgcncias. 

Para a carteira cuja imparidade e apurada 
atraves do modelo de analise colet iva, testamo s 
uma amostra de inputs do modelo dcfinido pclo 
Banco e avaliamos a pr6pria metodologia de 
calculo. Para esse efeito, desenvolvemos um 
conjunto de procedimentos especificos com o 
objetivo de avaliar de que forma os pressupostos 
considerados pelo Conselho de Administra~ao, 
para efeitos do modelo de impari dade, 
contemplavam as variaveis de risco por 
compata~ao ao hist6rico de dcsempenho e 
recuperac;oes da cartcira de credito a clientes do 
Banco, as cond i9oes macroecon6micas a que 
cada cliente se encontra exposto, hem como ao 
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Materias relevantes de auditoria 

2. Sistemcrs de i1iformafUO e conll·olos 

Os sistemas de tecnologias de informar;ao e os 
controlos sobre o processo de preparai;ao da 
informar;ao financeira, no que diz respeito a 
gestao de acessos e aos controlos de segregar;ao 
de fun<;oes, foram pornos identificados como 
uma materia relevante para efeitos da nossa 
auditoria, na medida em que todo o processo de 
processamcnto contabilistico e de preparar;ao da 
informar;ao financeira do Banco esta fortemente 
depend ente de sistemas informaticos complcxos 
c existe o risco de que os procedimentos 
contabili sticos automaticos e os respetivos 
controlos manuais dependentes de tecnologias 
de informar;ao nao operem de forma eficaz. 
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Sf.ntese da abordagem de auditoria 

nosso conhecimento das atuais praticas no 
sector. 

Os procedimentos desenvolvidos consistiram 
em: (i) apreciar a informar;ao constante da 
carteira de credito a 31 de dezembro de 2016 e 
os dados hist6ricos considerados no modelo; (ii) 
revere testar a segmentar;ao ea classificar;ao dos 
creditos quanta a cxistencia de indicios de 
imparidade ou de incumprimento; (iii) revere 
testar os parametros de risco utilizados no 
calculo da imparidade, estimados pelo Banco 
para cada segmento; (iv) desafiar os principais 
pressupostos utilizados nas recuperar;oes 
futuras incorporadas no apuramento dos 
parametros de risco (por amostragem); (v) rever 
e testar as recupera<;oes hist6ricas incorporadas 
no apuramento dos parametros de risco (por 
amostragcm); e (vi) revere analisar os 
resultados dos testes de calibragem realizados 
pelo Banco. 

Os nossos especialistas cm sistcmas e 
tecnologias de informar;ao testaram a concer;ao e 
a eficacia operacional dos controlos instituidos 
pelo Banco sobre os sistemas de informa r;ao 
criticos para a prepara<;ao da informai;ao 
financeira, tendo confirmado que durante o 
exercicio de 2016 se registaram ocorrencias nos 
controlos de acesso. Nos casos em que essas 
ocorrencias incidiram em sistemas aplicativos e 
bases de dados relevantes para o ambito <la 
nossa auditoria, realizamo s um conjunto de 
testes sobre os controlos e adicionalmente testes 
substantivos por forma a assegurar um nivel de 
conforto satisfat6rio quanto a integr idade ea 
precisao da informar;ao financeira gerada pelos 
sistemas. 

Banco Santander Consumer Portugal , S.A. 
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Responsabilidcules do i>rgiio de gestiio e do 6rgiio defiscaliza~iio pclas demonslrm;oes 
financciras consolidadas 

0 6rgao de gestao e responsavel pela: 

a) preparai;ao de demonstrai;oes financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posic;iio financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Banco de 
acordo com as Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS) ta! como adotadas na Uniao 
Europeia; 

b) elaborai;iio do relat6rio de gestao, incluindo o relat6rio de governo socict{1rio, nos termos legais
e regulamentares aplicaveis; 

c) criac;iio e manutenc;iio de um sistema de contro lo interno apropriado para perrnitir a preparac;iio 
de dcmonstrai;ocs financeiras isentas de distorc;ao material devido a fraude ou crro; 

d) adoi;iio de politicas c criteri os contabilisticos adequados nas circunstancias; e 

e) avaliai;ao da capacidade do Banco de se mantcr em continuidade, divulgando, quando aplicavel, 
as mat erias que possarn susc itar d(1vidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

0 6rgiio de fiscalizac;iio e responsavel pcla supervisiio do processo de preparac;ao e divulgac;iio da 
informac;ao financeira do Banco. 

Respons abilidades do auditor pcla auditoria, das denwltsl1·a~ocsfinanceiras 
consolidadas 

A nossa responsabilidad e consiste em obter seguranr;a razoavel sobre seas demonstrai;oes financeiras 
conso lidad as como um todo estiio isentas de distorr;oes matcriais devido a fraudc ou erro, e emitir um 
relat6rio onde conste a nossa opiniao. Seguranc;a razoavcl e um nivel elevado de seguranr;a, mas niio e 
uma garantia de que uma auditoria exectitada de acordo com as ISAs detetara sempre uma diston,;ao 
material quando exista. As distori;oes podem ter origem em fraude ou erro e siio consideradas 
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmentc esperar que influenciem decisoes 
econ6micas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrai;ocs financeiras. 

Como pa rte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e tambem: 

a) identificamos e avaliamos os riscos de diston ,ao material <las demonstrar;oes financeiras 
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria 
que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria quc scja suficient e c apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opiniao. 0 risco de nao detetar um a diston ;ao material 
dcvido a fraude e maior do que o risco de nao detetar uma distorr;iio material devido a erro, 
dado quc a fraude pode envolver conluio, falsificac;iio, omissoes intencionais , falsas declara9oes 
011 sobreposir;ao ao controlo interno; 
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b) obtemos uma compreensao do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstancias, mas nao para 
expressar uma opiniao sobre a eficacia do controlo interno do Banco; 

c) avaliamos a adequai;ao <las politicas eontabilisticas usadas ea razoabilidade <las estimativas 
contabilisticas e respetivas divulgai;6es feitas pelo 6rgao de gestao; 

d) concluimos sobre a apropriai;ao do uso, pelo 6rgao de gestao, do pressuposto da continuidade e, 
com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condil;oes que possam suscitar duvidas significativas sobre a capacidade do 
Banco para dar continuidadc as suas atividadcs. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenc;ao no nosso relat6rio para as divulga96es relacionadas 
incluidas nas demonstra96es financeiras ou, caso essas divulgac;oes nao sejam adequadas, 
modificar a nossa opiniao . As nossas eonclus6es sao baseadas na prova de auditoria obtida ate a 
data do nosso relat6rio. Porem, acontecimentos ou condi96es futuras podem levar a que o Banco 
descontinue as suas atividad@s; 

c) avaliamos a aprcsenta<;iio, estrutura e contetido global das demonstrac;oes financeiras 
consolidadas, incluindo as divulgai;6es, e se essas demonstrai;6es financeiras representam as 
transac;oes e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentac;ao apropriada; 

t) obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa a informai;ao fin:anceira das 
cntidades ou atividades dcntro do Banco para cxpressar uma opiniao sobre as demonstraqoes 
financeiras consolidadas. Somos responsaveis pela orientai;ao, supervisao e desempenho da 
auditoria do Banco e somos os responsaveis finais pela nossa opiniao de auditoria; 

g) conmnicamos com os encarregados da governac;ao, incluindo o 6rgao de fiscaliza<;ao, eutre 
outros assuntos, o ambito e o calendario planeado da auditoria; e as conclusoes significativas da 
auditoria incluindo qualquer deficiencia significativa de controlo interno identificada durante a 
auditoria; 

h) das materias que comunicamos aos encarregados da governa<;ao, incluindo o 6rgao de 
fiscaliza<;ao, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstra9oes 
financeiras consolidadas do ano corrente e que sao as materias relevantes de auditoria. 
Descrevemos essas materias no nosso relat6rio, exceto quando a lei ou regulamcnto proibir a 
sua divulgar;ao ptiblica; 

i) declaramos ao 6rgao de fiscalizac;ao que cumprimos os rcquisitos cticos relevantes relativos a 
independencia e comunicamos todos os relacionamentos e outras materias que possam ser 
pcrcecionadas como ameac;as a nossa independencia e, quando aplicavel, as respetivas 
salvaguardas. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificar;ao da concordancia da infotma<;ao constante do 
relat6rio de gestao com as demonstrar;oes financeiras consolidadas . 

Ccrtifica~iio Legal das Conl,1S 
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Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares 

Sobre o relat61·io de gestao 

Dando cumprimcnto ao artigo 451. 0
, n.0 3, alinea e) do C6digo das Sociedades Comerciais, somos de 

parecer quc o relat6rio de gestao foi preparado de acordo com os requis itos legais e regulamentares 
aplicaveis cm vigor, a informac;ao ncle constante e concordante com as demonstrac;oes financeiras 
consolidadas auditadas e, tendo em conta o conhecimento e aprcciac;ao sobre o Banco, nao 
identificamos incorrec;oes materiais. 

Sobre os elemcntos adicionais prcvistos no artigo 10° do Regulamento (VE) n. 0 

537/201-4 

Dando cumprimento ao artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.0 537/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de l6 de abril de 2014, e para alem das materias relevantes de auditoria acima indicadas, 
relatamos ainda o seguinte: 

a) Fomos eleitos auditores do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. pela primeira vez na 
assembleia geral de acionistas realizada em 19 de maio de 2016 para um mandato compreendido 
entre 2016 e 2018; 

b) 0 6rgao de gestao confirmou-nos que oao tem conhecimento da ocorrencia de qualquer fraudc 
ou suspe ita de fraude com cfeito material nas demonstrac;oes financeiras. No planeamento e 
execuc;ao da nossa auditoria de acordo com as lSAs mantivemos o ceticismo profissional e 
concebemos procedimentos de auditoria para responder a possibilidade de diston;ao material 
das demonstrac;oes financeiras consolidadas devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho 
nao identificamos qualquer distorc;ao material nas demonstrac;oes financeiras consolidadas 
devido a fralide; 

c) Confirmamos que a opiniao de auditoria que emitimos e consistente com o relat6rio adicional 
que preparamos e entregamos ao 6rgao de fiscalizac;ao do Banco em 14 de mar<;o de 2017; 

d) Declaramos que niio prest{1mos quaisquer servic;os proibidos nos tcrmos do artigo 77. 0 , n.0 8, do 
Estatuto <la Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa fodependencia 
face ao Banco durante a realizac;ao da auditoria. 

14 de man;o de 2017 

PricewaterhouseCoopers & Associados 
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

~-t~ /...~ 
/elio A7~angel Amado, R.O.C. 
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Aas Accionistas do 

RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

CONTAS CONSOLIDADAS 

Exercicio de 2016 

Banco Santander Consumer Portugal, SA 

Exmos Senhores, 

Em conformidade com a legisla9ao em vigor, em especial em cumprimento do disposto na 

alinea g) do n.0 1 do artigo 420.0 do C6digo das Sociedades Comerciais, e de acordo com o 

mandate que nos foi conferido, vimos submeter a vossa aprecia9ao o Relat6rio sabre a aci;;ao 

fiscalizadora do Conselho Fiscal e o nosso Parecer sabre o Relat6rio do Conselho de 

Administrai;;ao e os documentos de presta9ao de contas consolidadas do Banco Santander 

Consumer Portugal, S.A., da responsabilidade do Conselho de Administra<;:ao, bem como sobre 

a certificai;;ao legal de contas , da Responsabilidade do Reviser Oficial de Contas, refativos ao 

exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016. 

Nomeadamente, o Conselho Fiscal zelou pela observancia da lei, regulamentos e estatutos; 

verificou se as politicas contabilisticas e os criterios valorimetricos adotados conduziram a uma 

correta avaliai;;ao de patrim6nio e resultados do Banco; fiscalizou a qualidade e integridade da 

informai;;ao constante decorrentes de prestai;;ao de contas, bem coma a atividade de revisao 

oficial de contas e auditoria externa e respectiva independenc ia; supervisionou a eficacia dos 

sistemas de gestao de riscos, controlo interno e auditoria interna. 

Com referencia a este exercicio e em cumprimento do disposto no artigo 24.0 do Decreto-Lei 

n.0 148/2015, de 9 de Setembro e no artigo 63.0
, n.0 1 do Regulamento da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas, o Reviser enviou ao Conselho Fiscal o Relat6rio adicional do 

6rgao de fiscalizai;;ao. 



0 Conselho Fiscal e da opiniao que as contas consolidadas, o Relat6rio do Conselho de 

Administrac;ao e a Certificac;ao Legal de Contas, bem como a proposta naquele expressa, de 

acordo com a informac;ao a que acedeu, estao de acordo com as disposic;oes aplicaveis pelo 

que poderao ser aprovados em Assembleia Geral de Accionistas. 

Manifestamos ainda ao Conselho de Administrac;ao e aos servic;os do Banco o nosso aprec;o 

pela colaborac;ao que nos foi prestada. 

Lisboa, 14 de Marc;o de 2017 

(), ~ r J_ C: 1m C c.---+,7 

.~ -Jill 



.Santander 
CONSUMER FINANCE 

DISCIPLINA DE MERCADO 

Exercf cio de 2016 

Divulga9:'io de acordo com a parte VHJ do Rcgulamento (EU) 575/2013 do Parlamcnto Europeu c do Consclho de 26 de 
Jttnho de 2013, relativo aos requisitos prndenciais para as institui9oes de crcdito e para as emprcsas de investimcnto 

Lisboa, 31 de Dezembro de 2016 



INDICE 

I. INTRODUCAO 

II. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE 

Ill. AMBITO DE APLICAQAO 

IV. OBJETIVOS E POLiTICAS DE GESTAO DO RISCO 

A - Politicas de gestao de risco 

1) Estrategias e processes de gestao de riscos 

2) Estrutura e organizac;:ao 

3) Sistemas de reporte e de medi<;ao de riscos 

4) Politica de cobertura e redu9ao de riscos 

5) Declara9ao sabre adequac;:ao dos sistemas de gestao de risco 

6) Declara9ao sobre o perfil geral de risco e sua relac;:ao com a estrategia 

empresarial 

B - Sistema de Governo 

V. ADEQUA<;AO DE CAPITAi$ 

1) Fundos Pr6prios e Racios de capital 

2) Requisites de Fundos Pr6prios 

3) ICAAP -Avalia9ao e Adequac;:ao do Capital lnterno 

4) Racio de Alavancagem 

VI. POSl<;OES EM RISCOS DE CREDITO DE CONTRAPARTE 

VII. RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PR6PRIOS 

VIII. [NDICADORES DE IMPORTANCIA SISTEMA GLOBAL 

IX. RISCO DE CREDITO -AJUSTAMENTOS 

1) Principais politicas contabilisticas 

2) Risco de Credito - lnformayao quantitativa 

X. ATIVOS ONERADOS E NAO ONERADOS 

XI. EXPOSl<;AO A RISCO DE MERCADO 



XII. RISCO OPERACIONAL 

XIII. POSIQOES EM RISCO SOBRE AQOES DA CARTEi RA 

XIV. RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTE IRA 

xv. RISCO ASSOCIADO A posrc;OES DE TITULARIZAc;Ao 

XVJ. POLITICA DE REMUNERAQAO 

XVII. TECNICAS DE REDUQAO DO RISCO DE CREDITO 

3 

- "'--l 



I. INTRODU<;AO 

Em cumprimento do estabelecido na parte VIII do Regulamento {EU} 575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de Junho de 2013, relativo aos requisites prudenciais para as instituig6es de credito e para 

as empresas de investimento, o Banco Santander Consumer Portugal, S.A., apresenta, em termos 
consolidados, a informac;;ao requerida sabre os riscos incorridos atendendo aos objetivos estrategicos e aos 

processos e sistemas de avalia9ao e gestao instituidos no final do exercfcio do ano civil de 2016, sendo 
disponibilizada a sua consulta ao publico em geral par meio do acesso ao website 

www.santanderconsumer.pt 

O conteudo deste documento tern subjacente uma 6tica predominantemente prudencial ditada pelos 
normativos prudenciais regulamentares impastos pela lei nacional e comunitaria, procurando disponibilizar 
aos agentes econ6micos um leque alargado de informac;;ao que sustente de forma mais eficaz a tomada de 

decisoes. 

ti. DECLARA<;AO DE RESPONSABILIDADE 

O Conselho de Administrac;;ao do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. declara, que 

• Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessarios e que, tanto quanta e do 
seu conhecimento, toda a informac;;ao divulgada e verdadeira e fidedigna; 

• A qualidade de toda a informagao constante neste texto e adequada, incluindo a referente ou com 
origem em entidades englobadas no grupo econ6mico no qual a instituir;:ao se insere; 

• Compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterayaes significativas que ocorram no 
decorrer do exercicio subsequente aquele a que o documento "Disciplina de Mercado" se refere; 

Entre o final do ano de 2016 e a data de publicar;:ao do presente documento nao existiram factos relevantes 
que alterem ou condicionem a informagao nela contida. 

Ill. AMBITO DE APLICAQAO 

i. Designai;,ao da institui1;ao e perimetro de consolidai;,ao para fins prudenciais 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A., com sede social sita na Rua Castilho, n.0 2, em Lisboa, 
pessoa coletiva e registada na Conservat6ria do Registo Comercial de Lisboa sob o numero unico numero 
503.811.483, com o capita! social integralmente realizado de 66.592.947 euros (sessenta e seis milhoes 
quinhentos e noventa e dais mil novecentos e quarenta e sete euros), e uma sociedade que tern par objeto 
exclusivo a atividade bancaria atribuida as instituh;:oes de credito, nos termos da al!nea a) do artigo 3.0 e do 
artigo 4.0 , ambos do Regime Geral das lnstituir;:6es de Credito e Sociedades Financeiras {RGICSF), 



incluindo todas as opera1y6es acess6rias, conexas ou similares compatlveis com essa atividade e permitidas 
por lei. 

ii. Diferen<;as a nivel da base de consolida<;ao para efeitos contabilisticos e prudenciais 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A. consolida integralmente para efeitos contabilisticos, o 
patrim6nio da empresa Silk Finance n°4, com sede em Portugal, constituida no ambito da operar;:ao de 

titu!ariza9ao de creditos iniciada em 16 de Novembro de 2015. No cumprimento da regula1yao emitida pelo 
Banco de Portugal, nomeadamente pelos Avisos n°12/92, 4/07, 5/07 e 7/07, a empresa Silk Finance n° 4 
integra a base de consolida9ao para efeitos prudenciais, nao existindo diferen9as na base de consolidar;:ao 
entre o relato contabilistico e prudencial. 

iii. Transferencia de fundos pr6prios ou reembolso de passivos entre a empresa-mae e 
as suas filiais 

Nao existem impedimentos com exce9ao dos decorrentes da lei. 

IV. OBJETIVOS E POLiTJCAS DE GESTAO DO RISCO 

A- Politicas de gestao de risco 

1. Estrategias e processos de gestao de riscos 

A atividade desenvolvida pelo Banco Santander Consumer Portugal, S.A. centra-se na realiza9ao de 
opera96es de financiamento, sendo uma das principais caracterlsticas deste tipo de opera96es possuirem 
um significativo grau de estandardiza,;ao, pelo que a natureza de riscos gerada pela atividade das 
diferentes areas de neg6cio e comum. Adicionalmente o elevado conhecimento e experiencia, por parte do 
6rgao de Administrac;:ao e dos 6rgaos de Direc1yao, do mercado em que o Banco Santander Consumer 
Portugal, S.A. atua, permitem avaliar a relevancia dos riscos e a sua capacidade para influenciar os 
resultados da atividade da instituic;:ao. 

0 ciclo de gestao do capital interno e dos riscos tern por pressupostos base, a definic;:ao do perfil de risco da 

institui,;ao e dos Jimites que possibilitam, com o devido acompanhamento e adequada gestao de capital, o 
cumprimento do planeamento efectuado de acordo com a estrategia definida, gradualmente transposta para 
os processos de gestao e no limite consolidada no orc;:amento anual. A alocac;:ao do capital interno por 

segmento de neg6cio em fun,;ao do perfil de risco a assumir, permite efetuar um contrnuo acompanhamenlo 
da sua adequa,;ao, bem como da compatibilidade dos processes de gestao por categoria de risco. 



0 on;:amento anual constitui uma ferramenta essencial no ciclo de gestao no sentido que permite quantificar 
por linha de neg6cio e de forma estruturada, a evolu9ao da margem financeira, do produto bancario, dos 
custos operacionais, e da imparidade. Por outro lado, apresenta a evoluc;:ao do comportamento de 
indicadores de rendibilidade, de eficiencia operacional, de risco, de liquidez, de solvabilidade, de cobertura, 
entre outros. Em Comite de Dire9ao e efetuado o acompanhamento das demonstrac;:oes financeiras e dos 
racios de gestao, permitindo uma avaliar;:ao quantitativa e qualitativa, da robustez da estrutura e dos 
processos de gestao e acompanhamento de risco, no sentido de garantir a adequabilidade do capital interno 
do Banco e, a respetiva aloca9ao por linha de neg6cio face aos riscos materialmente relevantes. 

A plena consciencia dos riscos materialmente relevantes e o pressuposto base do ciclo de gestao 
enunciado, pelo que a maior ou menor complexidade dos processos de identifica9ao, avalia9ao, 
acompanhamento e controlo das diferentes categorias de risco e funr;:ao do grau de exposir;:ao, dos 

dispositivos de governo intemo e mecanismos de controlo implementados. 

Para cada uma das categorias de risco e de acordo com o grau de complexidade acima mencionado, o 
Banco tern vindo a desenvolver e a aperfeic;:oar mecanismos de gestao e acompanhamento. Estes 
processos contribuem de forma decisiva para a avaliac;:ao e o cumprimento dos pressupostos adotados no 

planeamento e gestao de capital. 

2. Estrutura e organiza~ao 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A., integra o Grupo Santander, e tern como t'.micos acionistas o 
Santander Consumer Finance, S.A., titular de 53.331.647 a96es representativas de 80,09 % do capital 
social e o Santander Consumer Estab!ecimiento Financiero de Credito, SA, titular de 13.261.300 a<;5es 
representativas de 19,91 % do capital social, sendo todas as opera96es e transa96es influenciadas pelas 

decisoes do Grupo. 

3. Sistemas de reporte e de mediCtao de riscos 

0 Banco Santander Consumer Portugal, SA identificou os seguintes riscos inerentes a sua atividade: 

Risco de Capital 

Possibilidade de ocorrencia de perdas inesperadas que comprometam a capacidade do Banco em 
responder as necessidades de capitais definidas pela regulamentai;:ao prudencial. 

0 objetivo do Banco e manter um capital suficiente que possibi1ite manter os racios de capital acima dos 
minimos estabelecidos. 

Todos os meses sao calculados o CET 1 e o racio de capital Total (individuais e consolidados) . Assim, 
caso se afastem dos minimos estabe1ecidos serao tomadas rnedidas corretivas, nomeadamente a redui;:ao 
da concessao de credito. 

Risco de Credito 



Por risco de credito o Banco entende a probabilidade de ocorrencia de impactos negativos nos resultados 
ou no capital, devido a incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros. 

A definic;:ao do apetite, grau de tolerancia e respetivos limites de aceitac;:ao de risco traduzem-se na politica 
de credito, nomeadamente ao nivel da concessao de financiamento e seguimento de risco das carteiras, por 
produto e por angariador, que e da responsabilidade do Orgao de Administrac;:ao e encontra-se devidamente 
documentada no Regu!amento de Credito, revisto e aprovado em funr;:ao das alterar;:oes a politica em vigor. 

O controlo do born cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento constitui a principal 
ferramenta para assegurar a eficacia da gestao de risco de credito. 

O processo de concessao de credito encontra-se suportado em modelos de avaliac;:ao de credito 
desenvolvidos internamente (modelos de "rating" e de "scoring") e complementados, sempre que aplicavel, 
pela avaliac;ao efetuada pela Direc;:ao de Risco e Recuperac;:ao aos dados financeiros e econ6micos do 
cliente, entre outras variaveis, para avaliac;:ao da solvabilidade do cliente, bem como a classificar;:ao do risco 
dos fornecedores, e a relac;:ao entre o credito, a entrada inicial e o valor do bem a financiar. 0 conhecimento 
complete do cliente passa tambem pela consulta de bases de dados externas, que contribuem para 
consubstanciar o integral conhecimento do cliente, nomeadamente permitindo identificar o total de 
responsabilidades por este assumidas, junta do sistema financeiro. Esta pratica tem-se revelado um 
importante instrumento na analise da concessao de financiamento. 

Adicionalmente, sao identificadas e avaliadas as ac;:oes para prevenr;:ao de ocorrencia de fraudes e 

decididas as medidas preventivas ou de acompanhamento a tomar para os casos identificados, 
nomeadamente a estrategia de recupera9ao e a acelera9ao da aplicac;:ao da polftica de provisionamento. 

Na avaliar;:ao da exposic;:ao ao risco de credito, sao lidos em Jinha de conta os seguintes fatores: 
probabilidades de incumprimento, a concentrar;:ao e correlac;:ao das posir;:6es em risco, a perda dado o 
incumprimento, o grau de exposir;:ao e as tecnicas de reduc;:ao de risco que permitem um significativo grau 
de cobertura. 

Neste sentido para assegurar a qualidade das carteiras, o acompanhamento das mesmas e efetuado com 
base em amlilises vintage e na varia<;ao da mora sobre gestao (VMG), cujos resultados sao apresentados e 
analisados mensalmente no Comite de Risco e Recuperac;:ao. 

0 Banco dispoe ainda de um departamento dedicado apenas a recuperac;:ao de valores, referentes a 
contratos que se encontram em situar;:ao irregular, assegurando que sejam contactados imediatamente 
todos em clientes cuja qualidade de credito se deteriora, de forma a atuar preventivamente antes que a 
situac;:ao de incumprimento assuma maier gravidade. 

De forma a aferir a eficacia do processo de recuperac;:ao, o Banco desenvolveu um processo de seguimento 
da performance de recuperar;:ao de credito. Este e efetuado mensalmente atraves do acompanhamento de 
indicadores de gestao, nas diversas fases de recuperac;:ao e para os distintos produtos, assim como 
indicadores de controlo de processo, sendo os resultados apresentados em Comite de Risco e 
Recuperar;:ao. 

A avaliac;:ao de risco dos prescritores, e efetuada com base na evolur;:ao dos racios de incumprimento das 
carteiras geradas, e analisada e revista regularmente. 

O seguimento da performance dos scorecards e realizado pela area de Controlo de Risco & Reporting da 
Direcc;:ao de Risco e Recuperac;:ao, com base em analises atraves das quais e monitorizada a adequac;:ao da 
nova popular,;ao aos perfis de risco previamente estabelecidos e analisado o comportamento dos scorecards 
face ao inicialmente previsto. 



Oa avaliac;:ao regular destes indices e do risco dos prescritores, resulta, caso necessario, a revisao dos 
niveis de decisao (cut-offs, variaveis ponderadas e regras de decisao) no sentido de uma melhor adequac;:ao 
da politica de concessao de credito, face aos niveis de lolerancia ao risco previamente definidos e as 
perspetivas econ6micas futuras. 

No processo de auto-avalia9ao do grau de exposi9ao do Banco ao risco de credito, sao adoptados stress 
tests que permitem quantificar o efeito de choques inesperados, pouco provaveis mas plauslveis, e 
antecipar o comportamento das carteiras, aferindo a razoabilidade do capital interno face aos limites de 
tolerancia previamente definidos. 

O acompanhamento dos resultados obtidos atraves destes processos de auto-avaliac;:ao, a adequabilidade 
das medidas corretivas propostas e respetiva implementac;:ao, sao posteriormente analisados pelos 6rgaos 
de Gestao, de modo a serem integrados de forma ativa na gestao de risco da instituic;ao. 

O sistema de gestao de risco de credito e anual e autonomamente por equipas de auditoria. No ambito 
deste trabalho e aferido o grau de cumprimento dos procedimentos definidos e identificadas oportunidades 
de melhoria. 

Risco de Mercado 

Uma vez que a instituic;:ao nao detem carteira de negocia9ao, o risco de mercado coloca-se ao nivel da 

liquidez. 

A gestao de liquidez e efetuada pela Dire9ao Financeira. De forma a acautelar a adequada capacidade de 
liquida,;ao de posi96es ou o acesso a rneios de financiarnento alternativo, sao analisadas as estrategias e 
os procedimentos a irnplementar. Neste sentido, para fazer face a crises de liquidez, sao antecipados e 

debatidos eventuais desvios face aos standards estipulados designadamente no regulamento de riscos de 

mercado. 

Adicionalmente, foram irnplementadas medidas consideradas satisfat6rias para acompanhar, por um !ado, a 
evolU<;:ao da liquidez numa base diaria e, por outro, a evolu9ao da liquidez a medio/longo prazo, analisada 
bimestralmente nas reunioes do ALCO e integrada no on;;amento geral da empresa, aprovado pela 
Comissao Executiva e analisado mensalmente em Comite Executivo de Dire9ao, assegurando-se deste 
modo a permanente manuten9ao de um adequado nivei de capital interno. 

0 controlo e o seguimento dos nlveis de exposi9ao a riscos de mercado encontram-se segregados e sao 
executados pela area de Riscos de Mercado, que se insere dentro da estrutura da Direc;:ao de Risco de 
Recuperai;:ao, de acordo com o rnodelo corporativo do Grupo Santander. 

lmporta referir que o risco de liquidez e gerido de acordo com regras definidas a nlvel corporativo, 
designadarnente o cumprimento mensal dos valores minimos de liquidez ate um ano. 

A estrategia de diversiflca9ao das fontes de liquidez, associada a possibilidade de alterar a politica de 
pricing ou abandonar as parcerias/as linhas de neg6cio cuja rendibilidade ajustada ao risco se dernonstra 
abaixo dos limites definidos, consubstancia-se na execu9ao de um piano de contingencia e permite 
assegurar a continuidade e sustentabilidade financeira do Banco, no exercicio a que se refere o ICAAP, e 
consequente adequa9ao do capital interno perante cenario de recessao ou crise. 



Risco de Taxa de Jura 

A exposi9ao do Banco ao risco de taxa de juro decorre da probabilidade de impacto, nos resultados ou no 
valor patrimonial, resultante de varia96es das taxas de juro do mercado. Esta exposi9ao e originada nao s6 
por eventuais gaps existentes entre a durai;:ao/maturidade media do ativo e do passive, como tambem pelo 
facto do banco comercializar produtos a taxa fixa ea taxa variavel. gerando exposii;:ao ao risco de refixai;:ao 
de taxa e de indexante. 

Encontra-se instituida uma politica de gestao do risco de taxa de juro, definida em regulamento, revista e 
aprovada periodicamente pelo 6rgao de Administrac;ao, tendo em considerai;:ao as orientai;:6es emanadas 
pela casa-mae, que visa garantir o acompanhamento da sua exposii;:ao e assegurar que esta se mantem 
dentro de niveis consistentes com os limites de aceitai;:ao ao risco prevlamente definidos. 

Adicionalmente, de forma a evitar a exposii;:ao do Banco a variai;:6es desfavoraveis das taxas de juro de 
mercado, encontram-se definidos limites de exposh;:ao sobre a situai;:ao liquida e sobre a margem 
financeira, respetivamente. 

Para efeitos de gestao interna de riscos, o Banco recorre a analise da sensibilidade aos riscos de taxa de 

juro. Esta avaliai;:ao e efetuada mensalmente pela Direi;:ao Financeira, com a colaborai;:ao da Direi;:ao de 

Risco e Recupera9ao, e encontra-se suportada no output gerado atraves de ferramenta desenvolvida e 

utilizada a nivel corporative, que estima efeitos potenciais nas condi<;:oes financeiras da instituii;:ao, 
designadamente no Market Value of Equity e na Net Interest Margin resultantes da alterar;:ao das taxas 
de juro. 

0 acompanhamento deste risco e efetuado bimestralmente em Comite ALCO, ou diretamente junta da 
Administrar;:ao, quando se justifique. Nestas reunioes sao propostas operar;:oes que permitam a mitigac;:ao 
do valor em risco, na data de reporte. 

Risco de Taxas de Cambio 

0 risco cambial nao assume qualquer expressao no contexto global dos riscos inerentes a atividade, dado 
que o Banco nao tern qualquer operac;:ao cambial, sendo o neg6cio comercial desenvolvido e o passivo, 
ambos denominados em euros, pelo que nao e alocado capital pr6prio para fazer face a esta categoria de 
risco. 

Risco Operacional 

O conceito de risco operacional adotado pelo Banco consiste na probabilidade de ocorrencia de impatos 
negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas na analise, processamento ou liquidac;:ao das 
operac;:oes, de fraudes internas e externas, da atividade ser afectada devido a utilizai;:ao de recurses em 
regime de subcontratac;:ao, de processes de decisao internos ineficazes, de recursos humanos insuficientes 
ou inadequados au da inoperacionalidade das infra-estruturas. 

A atividade do Banco e caracterizada por um significativo grau de estandardizai;:ao das operai;:oes 
desenvo!vidas. encontrando-se os processes bastante automatizados e as intervenc;:oes manuais 
padronizadas. As principais po!iticas e orientar;:oes definidas e revistas periodicamente pela Administrai;:ao 
encontram-se transpostas para regulamentos e normativos internos, tendo em considerac;:ao o perfil de risco 
a assumir pela instituii;:ao. Esta definii;:ao do grau de tolerancia ao risco permite avaliar o grau de adequai;:ao 
do capital ao risco operacional. 



Tendo por base a estrategia de gestao, e respetivas linhas orientadoras, forarn desenvolvidos e 
irnplementados nas diversas areas funcionais mecanismos de controlo que permitem identificar eventuais 
incidentes resultantes da operativa de neg6cio. Os referidos controlos foram desenvolvidos com base nos 
processos identificados coma criticos, sendo monitorizados de forma a mitigar os eventos historicamente 
ocorridos e antecipar novas ocorrencias. 

Mantendo a constante preocupa<yao em desenvo!ver e aperfei9oar os processes internos, adequando-os ao 
perfil de risco a assumir, no sentido de cumprir os requisites regulamentares, e em consonancia com as 
melhores praticas do sector bancario, o Grupo Santander tern implementado um modelo de gestao e 
controlo de risco operacional, sustentado em Ires linhas de defesa. 

A ado9ao pelo Banco deste modelo, tern por finalidade o estabelecimento dos princ!pios basilares para a 
adequada gestao e controlo do risco operacional. 

Pelo facto do risco operacional ser inerente a todos os produtos, atividades, processes e sistemas, e sendo 
o mesmo gerado em todas as areas de neg6cio e suporte, pretende-se a descentraliza9ao do processo de 

identifica9ao, avalia<yao e controlo de eventos. 

O modelo de governance definido preve a liga<yao entre as Ires linhas de defesa, e estabelece coma forum 
delibetarivo para materias relacionados com este risco, o Comite de Risco Operacional, que reune com 
periodicidade bimestral, garantindo assim o envolvimento da gestao de topo na gestao do risco operacional. 

Risco de Sistemas de lnformai:,ao 

A atividade do Banco e forternente sustentada pelos sistemas de informa9ao utilizados e pela sua 
customiza9ao ao desenvolvimento do neg6cio. A estrategia do Banco tern vindo a ser de continua 
aperfei9oamento dos aplicativos utilizados na gestao do neg6cio, bem coma na minimizai;:ao de impactos 

negativos por via destes na atividade. 

O modelo corporativo do Grupo Santander preve que a gestao dos sistemas de informa9ao das diversas 
unidades seja atribulda a entidades especializadas. Essas entidades, com reporte funcional as respetivas 
unidades, concentram cornpetencias e prestam servi9os exclusivamente a unidades do Grupo, 
nomeadamente na gestao de infraestruturas e no desenvolvimento de sistemas informaticos. 

A estrategia para os sistemas de informai;:ao do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. e definida pela 
Administrai;:ao, em fum;:ao das necessidades atuais e previsiveis do neg6cio, implernentada pela ISBAN e 
sua execui;:ao diretamente acompanhada pelo 6rgao de Administrai;:ao e pela Direi;:ao de Tecnologia e 

Operagoes do Banco. 

Neste sentido, foram estabelecidos rnecanismos de acompanhamento e controlo do risco de sistemas de 
informai;:ao, entendido como a probabilidade de ocorrencia de impatos negatives nos resultados ou no 
capital, inadaptabi!idade dos sistemas a novas necessidades, da incapacidade dos sistemas de informa9ao 
em impedir acessos nao autorizados, em garantir a integridade dos dados ou em assegurar a continuidade 

do neg6cio em caso de falha. 

De acordo com a estrategia previamente definida, e definido, e revisto anualmente, o grau de tolerancia ao 
risco decorrente dos sistemas de informai;:ao. Esta defini9ao do grau de tolerancia ao risco permite avaliar o 
grau de adequagao do capital para cobertura deste risco. 



A monitorizai;:ao da adequac;:ao do capital interno para cobertura deste risco e efetuada atraves do 
acompanhamento de indicadores de performance e dos niveis de servic;:o, nomeadamente no sentido de 
assegurar que estes se mantem nos standards previamente contratualizados. 

A ISBAN, por intermedio da divisao da Produban, tern a seu cargo a gestao de infraestruturas, sendo 
responsavel por uma eficiente manuten9ao de toda a infraestrutura flsica dos sistemas de informa9ao. por 
negociar com fornecedores a aquisi9ao de equipamentos e aplica96es informaticas, por apoiar os 
utilizadores na utilizar;:ao das mesmas, por garantir a utilizar;:ao de programas devidamente licenciados, por 
assegurar a execur;:ao sistematica de c6pias de segurani;:a e de trabalhos informaticos peri6dicos. 

Para a eficiencia da gestao de risco de sistemas de informai;:ao, contribui a existencia de procedimentos 
especificos a nivel de segurani;:a ambiente, seguran9a 16gica e segurani;:a de dados, nomeadamente 
estipulando as regras de acesso aos polos informaticos cujos registos sao mantidos para posterior 
monitoriza9ao, de gestao de perfis de acesso, rnanuteni;:ao e extrar,:ao de informar,:ao das bases de dados. 

As regras que garantem a seguran9a da informac;:ao constante em base de dados encontram-se 
devidamente estipuladas. Os niveis de acesso sao definidos, em fun9ao das responsabilidades atribuidas, e 
o risco de intrusao nos sistemas informaticos controlado atraves de firewaf/s devidamente certificadas, de 
softwares antivirus, e de poHticas de backups que asseguram a existencia de c6pias de seguranr;;a, 
permitindo a reposi9ao da informac;:ao por ordem cronol6gica. 

A gestao e controlo da rede informatica e da generalidade dos sistemas instalados e efetuada atraves de 
uma plataforma de monitoriza9ao que permite a dete9ao atempada de eventuais problemas de 
disponibilidade e performance. 

A aplica9ao Remedy permite registar nos sistemas de informac;:ao do Banco os incidentes identificados 
pelos utilizadores. Estes encontram-se sistematizados por tipologia, de forma a permitir a sua priorilizac;:ao 
em funr;:ao do grau de exposic;:ao ao risco, controlando e monitorizando as a96es a desenvolver. Os 
incidentes detetados, ac;:oes e respetivas recomenda96es sao posteriormente reportados aos Orgaos de 
Gestao do Banco. 

Na area de desenvolvimento, o Banco recorre a ISBAN para o desenvolvimento de aplicac;:oes informaticas, 
de acordo com as especifica96es acordadas. Esta garante o cumprimento dos standards corporativos e 
assegura a revisao p6s-implementac;:ao. 

A estrategia de desenvolvimento aplicacional e definida e aprovada anualmente pela Administra9ao. O 
desenvolvimento destas atividades e monitorizado em Comite Executive de Direr;:ao. 

A gestao de projetos informaticos e realizada, tendo em considera9ao a tipologia de desenvolvimento 
definida, designadamente, corretiva, evolutiva e de compliance. Estes encontram-se sistematizados e 
prioritizados em fungao de analises custo/beneficio para a atividade do Banco. 

Em momenta previo a entrada em prodU<;ao, as aplicar,:oes sao testadas pelas areas funcionais de forma a 
garantir que os requisites previamente estabelecidos foram devidamente incorporados. 

No sentido de minimizar a probabilidade de ocorrencia de perdas em caso de desastre. sao efetuados 
testes com periodicidade anual ao piano de recuperayao das infraestruturas tecnol6gicas (Disaster 
Recovery Pian - DRP). 

Risco de Compliance 



A gestao do risco de compliance visa assegurar a aderencia a regulamentac;:ao, requisites dos supervisores, 
principios de boa conduta e aos va!ores corporativos, Simples, Pr6ximo e Justo. O seu objetivo e gerir e 
mitigar o risco do Banco incorrer em coimas ou danos reputacionais, aumentando a confianr.;:a dos seus 

cofaboradores, clientes, acionista e de toda a comunidade. 

Compliance abrange assim todas as materias regulamentares incluindo, prevenc;:ao de branqueamento de 
capitais e finandamento ao terrorisrno, aplicac;:ao do regime de sanc;:oes internacionais, produtos, servic;:os, 
conduta perante os clientes e sua protec;:ao, risco reputacional, bem como qualquer outra que coloque o 

Banco em risco de cumprimento. 

A gestao deste risco encontra-se, a semelhanc;:a dos restantes, organizada em esquema pirarnidal 
constituindo as areas operacionais e funcionais a primeira linha de defesa, Compliance a segunda e 

Auditoria lnterna a terceira linha. 

Compliance enquanto segunda linha de defesa trabalha as diferentes materias em estreita articulac;:ao com 
as demais areas funcionais, procurando assegurar a conformidade das estrategias, sisternas, processes, 

polfticas e procedirnentos com a legislar,;ao e regulamentac;:ao em vigor. 

As metodologias atualrnente em utilizac;:ao suportam-se em questionarios de auto-avaliac;:ao nos diferentes 

espectros, regulamentares genericos ou especificos, dos quais decorre o calculo de risco inerente, a 
valorac;:ao dos controlos existentes ea obtenc;:ao de um risco residual que contribui para o maior controlo, 
monitoriza<;ao e mensurac;:ao do risco de Compliance e sua manutenc;:ao em niveis de tolerancia adequados. 
Por outro lado permitem ainda definir pianos de ac;:ao direcionados e percecionar o grau de cumprirnento, 

inclusive face a outras unidades do Grupo. 

A area de Compliance deve assegurar que o prograrna de Compliance se encontra constantemente 

adaptado ao ambienle regulat6rio, as expectativas do regulador e a evoluc;:ao do Grupo. Para o efeito este 
deve ser controlado e monitorizada a sua evoluc;:ao nos respetivos comites !ocais e reportes corporativos. 

A identificac;:ao de novas fatores de exposic;:ao ao risco decorre ainda da interac;:ao com as areas funcionais, 

norneadamente no que respeita ao cumprimento das disposic;:6es legais, regulamentares e estatuarias 
aplicaveis, de normas e regulamentos internos, orientar;:oes dos 6rgaos sociais, do c6digo de conduta e das 

praticas profissionais e deontol6gicas relevantes para a instituic;:ao. 

Ao nivel da operativa interna, do processo de apreciac;:ao de reclarnar;:oes e da rea1iza9ao de trabalhos 
transversais coma, levantamentos de processes, auditorias internas, relacionamento institucional com as 
entidades de supervisao, entre outros, podera adicionalmente decorrer a identificai:;ao de eventuais 

debilidades que contribuam para a exposic;:ao a este risco. 

A recolha e manutenc;:ao de eventos que possam traduzir exposic;:ao ao risco Compliance encontra-se 
adicional e devidamente sistematizada em reportes mensais e trimestrais, apresentados a Administrac;:ao do 
Banco e 6rgaos corporativos competentes. 0 processo de monitorizac;:ao da adequac;:ao e eficacia do 
sistema de controlo implementado para a gestao deste risco e particularrnente assegurado atraves de 

auditorias. 

No que respeita especificamente aos procedirnentos de controlo implementados em materia de prevenc;:ao 
de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o acompanhamento da evoluc;:ao das 
operac;:6es analisadas bem coma da adequa9ao das medidas e procedimentos implernentados e efetuado, 

trimestralmente, em Comite de Analise e Resoluc;:ao. 



A exposir_;ao do Banco ao risco de Compliance e ainda mitigada pela existencia de uma cultura de disciplina, 
incorporada na estrategia e politicas da empresa, e formalizada num c6digo de conduta, que assegura que 
no cumprimento das suas furn;:oes, os colaboradores adotam elevados padroes de etica, integridade e 
profrssional ismo. 

A sensibiliza9ao das areas funcionais para este tema, viabiliza que, com a respetiva cooperar_;ao, o Banco 
tenha possibilidade de aferir de forma frdedigna o grau de exposir_;ao ao risco de Compliance, a 
razoabilidade das medidas de controlo adotadas, e respetivo efeito mitigador, para efeitos da continua 
monitorizayao da adequabilidade do capital interno. 

Risco de Estrategia 

O risco de estrategia consiste na probabilidade de impatos negatives nos resultados ou no capital, 
decorrente de decis6es estrategicas inadequadas ou deficitariamente implementadas, e da incapacidade de 
resposta a altera9oes do meio envolvente. 

A exposii;:ao a este risco e funr_;ao de fatores ex6genos, nomeadamente do contexto dinamico do mercado 
em que a instituii;:ao opera, e de fatores end6genos coma a existencia de uma estrutura de governo interno 

robusta que favorei;:a a objetividade do processo de planeamento estrategico, a consistencia da atitude face 
ao risco, respetiva consonancia do capital interno, e a eficacia e adequa9ao do processo de tomada de 
decisao. 

0 Banco instituiu uma politica de gestao de risco de estrategia, que consiste no acompanhamento continua 
e tempestivo da conjuntura econ6mica, regulamentar e da evolu9ao do mercado em que opera. 

Para o desenvolvimento da estrategia do Banco sac anualmente delineados objetivos concretos para cada 

area de neg6cio. Estes sao defrnidos com base em propostas efetuadas pelos 6rgaos de gestao, que sao 
consolidadas pela Dire9ao Financeira, analisadas e revistas pela Administrac,:ao e sujeitas a aprovac,:ao da 
casa-mae. 

Para que toda a estrutura organizativa desenvolva a sua atividade alinhada com a estrategia defrnida e 
essencial um eficiente sistema de informac,:ao e comunica9ao, que assegure a transmissao dos objetivos 
definidos, bem como as responsabilidades e deveres de cada colaborador, e que garanta a existencia de 
processes de capta9ao e tratamento de informa9ao, que favorec,:am urna comunica9ao eficaz e que 
suportem uma tomada de decisao consistente. 

Para o efeito, os objetivos estabelecidos sac transversalizados, de forma a orientar as diferentes equipas 
para a prossecuc,:ao de medidas compativeis com a estrategia definida. 

A avalia9ao desta estrategia, materializada nos respetivos objetivos, encontra-se suportada par analises, 
qualitativas e quantitativas, tendo em considerai;:ao as condi96es econ6micas atuais e cenarios adversos, 
de forma a garantir que a tomada de decisao se encontra sufrcientemente apoiada per recurses de capital, 
de gestao e de sistemas. 

0 seu acompanhamento e posteriormente efetuado recorrendo a diferentes comites constituidos 
transversalmente, em func,:ao do seu ambito e com periodicidades previamente definidas, com especial 
enfase no Comite Executivo de Direc,:ao e na Comissao Executiva. 

Por sua vez, o controlo orc,:amental ao nfvel da evoluc,:ao das rubricas das demonstrar_;oes financeiras e de 
racios de gestao, como os racios de capital, de cobertura, de efrciencia, entre outros, e efetuado 



mensalmente, sendo devidamente justificados e documentados os desvios face os objetivos pre

estabelecidos por forma a garantir a permanente adequabilidade do capital interno. 

4. Politica de cobertura e redu~ao de riscos 

A Politica de cobertura, gestao e redu9ao do risco constitui para o Banco uma atividade de elevada 

importancia. O perfil do risco do Banco e prudente, quer pelas caracteristicas do modelo de Governance da 

institui9ao, dimensao e antiguidade, quer pela pr6pria exigencia regulamentar da supervisao. A politica de 

gestao de riscos do Banco procura manter uma rela,_;ao adequada entre os capitais pr6prios ea atividade 

desenvolvida. Neste ambito, o acompanhamento e controlo dos riscos assumem especial relevancia. 

5. Declara1tao sobre adequa~ao dos sistemas de gestao de riscos 

0 Concelho de Administragao do Banco Santander Consumer, Portugal, S.A. garante que o sistema de 
gestao de risco implementado no Banco, bem coma os processes e medidas destinadas a assegurar que os 
limites de risco definidos sao cumpridos, sao adequados para assegurar o correto desenvolvimento da 

estrategia do neg6cio, tendo em conta o perfil e dimensao do Banco. 

6. Declara1tao sobre o perfil geral de risco e sua rela1tao com a estrategia empresarial 

O Concelho de Administra9ao do Banco Santander Consumer, Portugal, garante a manutenc;ao de racios de 
balam;:o s61idos, atraves de uma forte posi<;ao de capital e de um perfil de liquidez estavel e seguro, com 
uma "almofada" confortavel que permita enfrentar situa9oes de stress. 0 Conselho de Administrai;;ao 
procura assegurar capital suficiente para responder as necessidades regulatorias, para cobrir potenciais 
perdas, e tern por objetivo assegurar uma estrutura de balan,;:o otimizada que permita limitar o risco de 
potenciais problemas de liquidez, mantendo uma capacidade de financiamento estavel e fortes reservas de 
liquidez. Desta forma, considera que o Banco tera capacidade para continuar a servir os seus clientes, 
oferecendo condi<;:6es competitivas e sustentaveis. Para atingir estes objetivos, o Banco pretende manter (i) 
um racio CET 1 (phase-in) acima dos minimos exigidos pelas autoridades de supervisao, de modo a ter uma 
posi,;:ao e reserva de capital que permita enfrentar cenarios de stress (ii) um racio de alavancagem acima 
dos minimos regulamentares e com tendencia de melhoria; e (iii) um racio de cobertura de liquidez (LCR) 
acima de 70%, constantemente, com o objetivo de alcangar patamares superiores no futuro. 

B - Sistema de Governo 



Vide ponto 6 - Relat6rio estrutura e praticas de governo societario deste mesmo Relat6rio e Contas. 
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V. ADEQUAt;AO DE CAPITAIS 

1. Fundos Pr6prios e Racios de capital 

ADEQUA<;:AO DE CAPlTAlS 

dezembro 16 

Fundos proprios totais para efeitos de solvabllldade 133. 682. 593 

Reouisitos de fundos or6orios 93.200.392 

Excesso (+) / lnsuficiencia (·) de fundos pr6prios 40.482.202 

Racio de Sotvabrndade 1% \ 11.47% 

Racio de Solvabi!dade mini mo Pillar 11(%) 9,75% 

Excesso de Fundos Pr6orios 20.094.616 
Unidade: 

Os Fundos Pr6prios sao calculados a partir das Demonstray<ies Financeiras tomando em conta o 

estabelecido nas normas prudenciais do regulamento (UE) 575/2013. 0 Banco e um caso relativamente 

simples uma vez que nao dispoe de elementos eleglveis para Fundos pr6prios elegiveis de nivel 1 e, desde 

2014 deixou tambem de deter elementos que computam para os Fundos pr6prios de nivel 2. 

Assim, os Fundos Pr6prios Totais sao iguais aos Fundos Pr6prios Principais de nivel 1 (CET1) e 

corresponde ao Capital Social, ReseJVas e resultados Transitados deduzidos do lmobilizado 1ncorp6reo. 

Mais informamos que, no caso do Banco, nao existem ajustamentos e filtros entre o perfmetro contabilistico 

e o perimetro prudenciat. 

No quadro seguinte apresentamos a desagregac;:ao dos Fundos Pr6prios a 31 de Dezembro de 2015 e 2016 

dezembro 15 

132.755.746 
88.533.065 
44.222.680 

12.00% 
10,50% 

16.549.588 
Euros 



ADEQUA~AO DE CAPITAIS - PARlE 1 

dezembro 16 dezembro 15 
1. Fundos 11ro1:1rlo& totais para efeltosde solvablUdade f=If1.1 a 1.51) 133 682 593 132 755 746 

1 1. Fun dos proprios de base (=I(1. 1.1 a 1.1.6)) 133 682 593 132 755 7J6 
11.1 capi1a1 e1egive1 (=I(1 1 1.1 a 1.1 1 J)) 79 383 611 79 383 611 

111.1 capi!al reallzad o 66 592 9J7 66592947 
1.112. (-l Ac~oes pr6prias 
1.1.1.3. Premios de emissao 
1.11.4 outros lnstrumentos equipar/lveis a cap,Ia1 

12 790 664 12 790 664 

1.12 Reservas e resunados elegiveis (=I(t I 2.1 a 1 1 2 6)) 57 360 740 54 935 415 
1.1 21 Reservas 
1.1.2 2 lnteresses minonlarios elegiveis 

57 360 740 54 935 415 

1.1 2 3 Resultados do ultimo exercicio e resultados provis6rtos do exercicio em curso 
1 1.2 4 (-) Lucros liquidos resultantes da capi!aliZa,ao de receitas fuluras provenientes de activos titulariZados 
1.1 2 5. Direren~as de reavalla,ao elegiveis para rundos proprios de base 0 0 

11.3 Fun do para nscos bancarios gerais 
1.14 . Ou1ros elementos elegiveis para os ltmdos proprios de base ("11.4 1+1 1 42) 

1.1.4.1. lmpacto na transi,ao para as NIC:.NCA (imp,mo negatlvo) 
1.14.2 Outros elementos elegiveis para os f\Jndos plliplios de base 

11 5 (-) Outros elementos dedutiveis aos fundos proprios de base (=r(1 1 5 1 a 1.1 5 3)) -3 061 758 ., 563 279 
11.5.1 (-) lmobiliZa,oes incorpcireas/AcUvos intang/vels -3 061 758 _, 563 279 
1.1.5.2 (·) Exceden!e em rela~iio aos limites de elegibilio'ade de instromentos incluidos nos runaos propnos de base 
1153 /-\ Outros elementos o'edutivels aos fundos oroorios de base 

1.2. Funcios proprlos complement1res (eJ:(1.2.1 a 1.2.3)) 
1 21 Fun dos prop nos camplemenIares - U;x;er Tier 2 

0 0 

1 2 2. Fun.:10s proprios complementares - Lower Tier 2 0 0 
1 2.3. I-\ Deduc5es aos fun dos oroortos comolementares 

13 (·) Dedu~oes aos fundos proprlo$ de b,1s e e complementues 
1.3a. Das quais: {-) aos fundos proprios de base 
1.3b. Das ~uais: (-\ aos tundos or6mios cO!llclementares 

1.5. Deducoes aos fundos 1:1r6orios totals 
1.4. Fundos croprios SUDlementares totals disDonivels Dara cobertura de riscos de mercado 
1.6 Pormem6ria. 

1.6.1 (->) Excessot (-) lnsunciencia de provi~s nas posi~oes ponderadas pelo nsco atraves do metOdo das Nota~oes lntemas 
1.6.1 1. t.1ontante de provlsoes no metodo aas Nata~oes lntemas 
1.6 1 2 (-) Peroas esperaaas detell!linadas no metodo das Nota~oes lntemas 

1.62 Valor nominal dos emprestlmos subordinados retonhecldos como elemento posmvo dos !Undos pr6prios 0 0 1.6.3 Requisilo minima de capttal social 
1.6.4. FuMos oroorios ae rererencla oara eretto dos II mites reloUvos aos arandes riscos 133 682.593 132 755.746 

un1aade Euros 
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2 Requisites de Fundos Pr6prios 

ADEQUAC:AO Of CAPITAIS +PARTE 2 

dezerrt>ro 16 dezombro 15 

2. Renulsl!os de fundos nroorlos loI12.1 a 2.6ll 93.200.392 8&.~33.C6e 

2 1. P:1ra rlsco de cridfto. rlsco de credlta de c-ontri0par,e, risco cle redu;io dos vatores a rec:eber e rlsc.o de: enuegn. a-;.w;.s;2 S0.313 4$~ 

2 1.1 l,letodo PaS::rijo (•2.1.1. 1 ·2.1. 1.2) 64.2~~.6:2 so.?. t:3.45.: 

2.1.U Clas~es de dsco rao mr!to-<J'o F'a:::lrib. e.xelulnt!o posl~es ::!~ tlulariz:;,~io SJ.2~~-6:2 &0.31JA~-.: 

2.\.111 Cred,tos ou cretlrros condiciona~ sctre 5dminislra,;,les c:entr3is ou sotre ban cos centrais H6'4.625 2.133805 
2.\.1,1.2. Cred~os ou c:n!t!rtci con~iclorrals s.c:er! atimW1itstrtt'90es re;lcneis ou eiutoridaaes loc.eis 0 0 

2.1.1.1.3 Cre:Uos ou c:r!tHtos eondiCiC:rtllls sat:r, Cf!!:llloismo.s tul'mr1LS-tr8tr .. cs e emi;re-~s sf!m fi11s 1ucratr.-cis 0 0 

2.1.1.V Cre<llos ou credrtos condicionais so~re ~"ncos 111Jtilalerais de desen·,oe,imento C 0 

2.1.1.1.5. cred~os r,;,u cr"edrtos condicio11eis sat:itc cr~isrtiza90es iit~mi!:lcteflals C 0 
2.1.1 I.I;. Cre<l<os ou cridlos condlclonais sot:ro insttu~es ~-61.251 ~9.160 

2 11.1.7 Credtos ou credrros con~icioneis so~re em,regas 21.449_ga 1 17.2~~12 

2.1.1.1.3. Cred<os ou crecitos condiciOn•is so~re a carteire de relalho 59.017.020 :<S.S~S 6€0 

2.1.1.1 9 Credhs ou credtos condicionois com gorantio de tens m.eis 0 0 

2.1,1.1.10. o~menlo s ·,en cld n 428.€20 082.235 

2.1.l.1.11. Elementcs ~ertencentes" cl!lltegcriais regulamenlares de risi:o efe.·,u\d'O 0 D 

2.1.11.12. Credrtos s~b & form.11 de ctri~,:1i;:Ces h~o~c.irii!s cu oct•ri!;a,;:Ces sot:-re o sector i;i~bbco 0 0 

2.1.1 1.13 Creddos sob• form., d• orgonismcs de io-,es!imonto colec~·,o (OIC} 1.23$.236 1.IC£.2~1 

2.1.1.1.14. Oulros eremenlos D 0 

2.1.1.2 Pos~iies de lillJlarin~.o no metc<lo Pa:!riio 0 0 

2.1.2. Mo!odo das !lolai;,oes Intern .. (•Z(2.1.2.1 a 2.1.2.Sl) C 0 

2.1.2.1 Quaindo n&o sit1 ut~i:?adas estimatr ... n ~n~~rias ~e LGO 1!/au de fac:tcres 1'e conversic 0 0 

2.1.2.11 Credt .. ou cred~os con~icion•is sobre admlnistra~oes ttWM ou SQtrl ban cos ceolrals 0 0 
2.1.2.1.2. Crednos cu cred~os ccMicicnois sotre in.slituo;ces 0 a 
2.1.213 Crednos ou cri,tli!cs coMiciooaos sctre •lfll'ro••• 0 0 

2.1.2.2 Quando sao ut~izad!s a1 e$lirnali-..-ss pr~prin de LGD eJclJ fje ractores de CC1'\"lers!o 0 D 

2.1.2.2.1. CrCditos ou i:riditos con~lcion4i5 sc:t:re 21tminislr!~es ~r,trais nu sobre b&nc::os centritis 0 G 

2.1.2.2.2 credit.os au creditcs condlcionai5 sat;re W'lsttulcceS ~ 0 

2.1.2.2.3 Cre~itos OU creditos COO:licionais sot.re emi;fe$9S 0 0 

2.1.2.2.4. Cr'editos ou crc-dites corididan111~ -'flbrt a cartel"a d"e ret.11ho C a 
2.1.2.3 Creoios sot.re oc~es a 0 

2.1.2.4. Posicoes de t~ulorizscio 0 0 

2.1.2.S OutrCs 1di'lo~ !'!Ue nio si!L111m cl::oa11e.aes dt cr!db 0 0 

2.2, Ri,co de llnuidao.io 0 0 

2.3. Requlsitos de fundos prOprios pare rtscO$ de posi~io. risc:os c-ambiai3 e riscos :sob,e mercadorl!ls (=2,3~1•2~3.2) 0 0 

23.1. Mo!odo Padrio (•:i:(2.31.1 • 2.3.1.4)) 0 0 

2.3,1.1 lnstrumentos ~e di·,~a 0 0 

2.3.1.2. Th,los oe capdol C Q 

2.3.1.3. Riscos ca.m~ieis C a 
2.3.1.4. Riscos sotrt merca~oriH C Q 

2.3.2 l,lelodo dos l,lodelos lnlemos 0 Q 

2.~. Requlsltos de fumlos proprios para risco open,oional (-1:j:U.1 a 2 • .-.3)) S.943.539 6.2 l&.€12 

2.~.1. l,le!odo do Mica ~or B hico e.9~3.5?9 6.21e~l2 

2.•.2. l,le!o~o Slancard 0 0 

2.4.3. l.1elodos de t.lediciio Avancad• Q a 
25. Re""uisitos de fundo1- orO~rios. l)esoesa'S aerals fixas C Q 

2.6 Renui5ito:; traosltdrias de f11.1ndos n.r6nrios. e outros re:aulsltos de fundos orOnrlos C 0 
Un1t!ade: Euros 

0 capital regulamentar do Banco e calculado tendo par base as regras Regulamento (EU} 575/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho de 2013 

Adicionalmente, o anexo V da versao final da SREP letter emitida pelo BCE e recebida no banco dia 3 de 

Fevereiro de 2016 relativamente aos requisites prudenciais para o Banco estabelece um racio minima de 

CET1 de 9,75%. 

- Racio de fundos pr6prios principais de nlvel 1 de 9.75% 

- Racio de fundos pr6prios de nivel 1 de 9.75% 

- Racio de fundos pr6prios totais de 9,75% 



Durante o exercicio de 2016 o Banco continuou a utilizar o Metodo Padrao para efeitos de calculo dos 
requisitos de risco de credito e o Metodo do lndicador Basico para calculo dos requisites de risco 
operacional. 

a) Capital realizado: Em 31 de Dezembro de 2016, o capital social do Banco encontrava-se totalmente 
subscrito e realizado e estava representado por 66.592.947 ao:;:oes de valor nominal de 1 euro cada, com a 
seguinte cornposio:;:ao: 

Santander Consumer Finance, S.A. 
Santander Consumer Establecimiento Financiero de Credito, S.A. 

2016 
Numero de 

aco:;:oes 

53.331.647 
13.261.300 

66.592.947 

%de 
participai;;ao 

80,09% 
19,91% 

100,00% 
======== 

b) Premios de emissao: Em 31 de Dezernbro de 2016, os fundos pr6prios do Banco contam ainda com um 
premio de emissao global de 12.790.664 euros, na sequencia da deliberao:;:ao unanime dos acionistas em 
Assembleia Geral de 2 de Janeiro de 2007, onde foi decidida a realiza9ao de um aumento do capital social 
mediante a emissao de 29.092.947 novas a9oes com um valor nominal de 1 euro, passando este de 
37.500.000 euros para os atuais 66.592.947 euros. 

c) Outros elementos elegiveis ou dedutlveis aos fundos pr6prios de base: Em 31 de Dezembro de 2016, os 

montantes entre reservas e resultados elegiveis a adicionar aos fundos pr6prios de totalizavam 57 360 740 
euros. Entre os elementos dedutiveis aos fundos pr6prios de base, ha a referir as imobilizai;;oes incorp6reas 
no montante de 3 061 758 euros. 

3. ICAAP - Avalia9ao e Adequa9ao do Capital lnterno 

0 Banco dispoe de um processo de autoavaliai;:ao da adequai;:ao do capital interno (adiante designado de 
ICMP - Internal Capital Adequacy Assessment Process), com vista a que o capital de que dispoe e 
adequado face ao perfil de risco da instituii;;ao. 0 ICAAP e definido e acompanhado diretamente pelo Orgao 
de Administrai;:ao. 

No processo de autoavaliai;:ao da adequai;;ao do capital interno do Banco estao envolvidos, a Direi;;ao de 
Controlo lntemo, a Direi;;ao Financeira, a Direo:;:ao de Risco e Recuperai;:ao e os membros do 6rgao de 
Direi;;ao. 

A Direyao Financeira e responsavel pela elaborai;;ao anual do oro:;:amento nomeadamente, a definii;:ao do 
capital necessario a cobertura dos riscos e ao planeamento da gestao de liquidez, em funi;:ao do perfil de 

risco, da rendibilidade exigida, dos objetivos de solvabilidade e da estrategia para o desenvolvimento da 
atividade, previamente definidos pela Administrai;:ao. Por sua vez, assegura tambem o regular 
acompanhamento do cumprimento or9amental, analisando desvios face ao previamente deftnido. 



A Direi;:ao de Risco e Recuperai;:ao e responsavel pelo desenvolvimento dos modelos de avaliai;:ao e 
monitorizai;:ao do risco de rnercado e do risco de credito, este ultimo o risco materialmente mais relevante 
para a instituii;:ao, atendendo as particularidades de cada area de neg6cio. 

Os restantes 6rgaos de Gestao asseguram a correta prossecw;:ao dos sistemas, processos e 
procedimentos que suportam a integridade do sistema de controlo interno no seu todo e como tal a 
adequada operacionalizac;:ao da estrategia definida pelo 6rgao de Administrar;:ao. 

Compete a Direc;:ao de Controlo lnterno controlar a eficacia e efetividade dos mecanismos de identificac;:ao, 
avaliai;:ao, controlo e monitorizar;:ao de processes e inerentes riscos, com o intuito de assegurar a 
cumprimento dos standards de risco estabelecidos e a sua adequar;ao face ao capital interno da instituir,:ao, 
em consonancia com os deveres regulamentares e praticas internacionalmente aceites. 

A elaborai;:ao do relat6rio sobre o ICAAP, remetido anualmente ao Banco de Portugal, e da 
responsabilidade da Dire,;:ao de Controlo lnterno do Banco, em estreita colaborac;:ao com a Diregao 
Financeira e com a Direi;:ao de Risco e Recuperagao, com o contribute dos restantes membros do 6rgao de 
Direi;:ao. Por sua vez, a aprovai;:ao do processo de autoavaliai;:ao do capital interno do Banco e da 
responsabilidade do 6rgao de Administrai;:ao. Adicionalmente, o sistema de gestao de risco e revisto anual 
e autonomamente pela equipa de auditoria corporativa. 

lmporta, contudo, neste ambito relevar que a preparar;:ao do ICAAP e, em particular, a definir;:ao das 
metodologias de calculo inerentes a este relat6rio, e tambem executada em estreita cooperar;:ao com a 
Divisao de lnterven<;:ao Geral e Controlo de Gestao do Grupo Santander, de forma a assegurar a 
aproximar;:ao das metodologias de avaliac,:ao da adequai;:ao do capital interno as utilizadas a nivel 

corporative. 

De salientar igualmente que sendo o ICAAP parte integrante do Sistema de Controlo lnterno do Banco, a 
instituir;:ao beneficia da colaborac,:ao das equipas de Auditoria lnterna Corporalivas e dos Auditores Externos 
na medida que estas contribuem diretamente para assegurar a eficacia dos processes de identificar,:ao, 
avaliar;:ao, acompanhamento e controlo dos riscos a que a instituir;:ao se encontra sujeita. 

A avaliac,:ao quantitativa e qualitativa da adequar;:ao do capital interno e efetuada de acordo com a 
magnitude dos riscos incorridos no desenvolvimento da atividade do Banco e a eficacia das respetivas 

tecnicas de controlo implementadas. 

De acordo com o Modelo de Avaliar;:ao de Riscos (MAR), a definic,:ao da re!evancia ou materialidade dos 
riscos inerentes a cada uma das areas funcionais tern por base a probabilidade de ocorrencia dos eventos, 
que afetem significativamente a condii;:ao financeira da empresa, e a qualidade e adequabilidade dos 
processes de controlo instituidos. Neste sentido, para efeitos de avaliar,:ao quantitativa da adequac,:ao do 
capital interno, o Banco considera individualmente a exposir,:ao ao risco de credito, ao risco operacional, ao 

risco de taxa de juro e ao risco de estrategia. 

No que respeita aos riscos nao contemplados nas categorias acima mencionadas, considera-se que uma 
avaliagao individual e a!go desajustada face a sua diminuta materia!idade e representatividade pelo que, 
para efeitos de ava!iar;ao do capital interno estes foram considerados de forma agregada. 0 processo de 
avaliac,:ao dos riscos considerados como materialmente relevantes, encontra-se sistematizado no diagrama 

infra. 
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Metricas de Quantifica1,ao 

Modelos de Capital Modelos de % dos Custos 
Stress Test Regulamentar Stress Test Gerais 

O processo de autoavaliar;:ao da adequa980 do capital interno e considerado uma ferramenta estrategica, 
no sentido de ser um elemento essencial na gestao de capital porque: 

• Permite uma gestao do capital ao incorporar uma analise dos impactos na sua base 

• Permite uma melhoria da eficiencia no uso de capital 

• Antecipa os potenciais cenarios de faltas/excesso de capital 

• Apoia a formula9ao da estrategia de gestao de capital do grupo 

• ldentifica as areas de melhoria 

0 Banco, no processo de autoavaliar;:ao do valor agregado do capital interno considera a soma simples dos 
valores de capital determinados individualmente, para cada categoria de risco, deduzidos dos efeitos de 
diversificai;:ao entre riscos. 

4. Racio de Alavancagem 

O racio de a!avancagem e definido no art. 0 429 do regulamento EU 575/2013 como a percentagem 
resultante da divisao dos Fundos pr6prios da instituir;:ao pela medida da exposii;:ao total dessa instituir;:ao. 

0 requisite mlnimo atual, de acordo com Basileia, e de 3%. Nao temos conhecimento de normative nacional 
ou europeu a estipular qualquer racio minima para 31 de Dezembro de 2016. De qualquer forma, o BANCO 
apresentou um racio de 9,76%, muito superior aos 3% referidos. 

~IFundos Pr6prios de Ni-.el 1 

~IMedida de exposir;:ao total do racio de Alavancagem 

Fundos pr6prios e medida de exposi9ao Total 

I Racio de alavancagem 

I 21~Medida de exposi«;:ao total do racio de Alavancagem 

n 133.682.593 

II 1.369.422.089 

I 
Ii 9,76%! 

A diferenr;:a entre a ativo financeiro contabilfstico e a medida da exposii;:ao total do racio de alavancagem 
limita-se as segui ntes ru bricas: val ores extrapatrimoniais no valor de 11 725 114 euros, valor das garantias 
{cau96es) no valor de 43 415 845 euros, ea 5 957 722 euros de provisoes para outros ativos . Esta u!tima 
rubrica consta no ativo das demonstra96es financeiras mas nao sao consideradas no calculo do credito em 
risco uma vez que nao tern uma relar;:ao direta com os valores em ativo e portanto nao sao elegfveis para 
mitigar o risco e credito. 
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Decomposi,;:ao da exposi,;:ao Total 

Exposi,;:oes patrimoniais (excluindo derivados e SFn 

1 
Elementos patrimoniais (excluindo derivados, SFT, e ati\oOs fiduciaries , mas 

incluindo as garantias) 1.360.758.733 

2 
(Montantes dos ati"°s deduzidos na determina,;:ao dos fundos pr6prios de nivel 

1) -3.061.758 

3 
Total das exposi,;:oes patrimoniais (excluindo deri1,0dos, SFT, e atims 

fiduciaries) 1.357.696.975 

Posi,;:oes em risco sobre instrumentos deribados 

4 Gusto de substitui,;:ao associado a todas as transa,;:oes de derivados 0 

5 
Montande das majora,;:6es para PFE associadas a todas as transa,;:oes de 
derivados 0 

EU-Sa Exposi,;:ao determinada pelo metodo do risco inicias 0 

6 
!Valor bruto das garantias prestadas no quadro de derivados quando deduzidas II 
aos ati1.0s do balani;:onos termos do quadro contabilistico aplicllvel 0 

7 
(Dedu,;:oes das contas receber contabilizadas como acti\Os para a margem de 
varia,;:ao em numerario pre~sta em transaccoes de derivados 0 

8 
(Excluindo a componente CCP das exposi,;:oes em que uma instituii;ao pmcede 

em nome de um cliente a compensa,;:l!o junta de uma CCP 
0 

9 Montante nocional efetho ajustado dos deri1,0dos de credito vendidos 
0 

10 
(Diferen,;:as nocionais efetivas ajustadase dedui;;oes das majorai;;oes para 

derivados de credito wndidos 0 

11 Total das posi,;:6es em risco sobre instrumentos de derivados 

Exposi,;:oes SFT 

12 
Valor bruto dos ati\Os SFT (sem reconhecimento da compensa,;ao), ap6s 
ajustamento para as transac,;:oes contabilizadas como vendas 0 

13 
(valor liquido dos montantes em numerario a pagar ea receber dos ati1.0s ::;i- 1 

brutes) 0 

14 Exposi,;:ao ao risco de credito de contraparte dos ati\Os SFT 0 

15 Exposir;:oes pela paricipac;;ao em transac;;oes na qualidade de agente 
0 

EU-15a 
(Excluindo a componente CCP das exposi,;:oes em que uma instituir;:il.o procede 
em nome de um cliente a compensa,;ao juntp a auma CCP) 0 

16 Total das exposir;:oes sabre operar;:oes de financiamento de valores mobiliarios 

Outras exposir,oes extrapatrimoniais 

17 Exposir,oes extrapatrimoniais em valor nocional bruto 
73.401.100 

0 (Ajustamentos para conversao em equivalente-credito) -61.675.986 

19 Outras exposi,;:oes extrapatrimoniais 11.725.11, 

(Posii;:oes em risco isentas em conformidade com o artigo 429.0
, n°7 e 14, do regulamento EU 575/2013 

EU-19a 
(Posi,;:oes em risco intragrupo (base indi~dual) isentas em conlormidade com o 
artigo 429.°, n°7 do regulamento EU 57512013 0 

EU-19b 
(Posir;:oes em risco intragrupo (base individual) isentas em conformidade com o 
artigo 429.°, n°14 do regulamento EU 575/2013 0 



Reconciiac;ao da exposic;i.io total com o activo contabilistico 

Exposiy6es patrimoniais (excluimlo derivados e SFT) 

1 Total dos atiliOs que cons tam das Deminstrai;:oes Financeiras 
1.398.092.742 

2 Ajustamento para as entidades consolidadas para fins contabil6sticos masque 
estao rora do ambito de consolidai;:ao regulamenlar 0 

(Ajustamento para os Ati1iOs liduciarios reconhecidos no balani;:o nos tennos do 

3 
quadro contabillstico aplica~I. mas exclufdos da medida da exposii;:ao do racio 
de alavancagem de acordo com o artigo 429.0 n° 13 do regulamento EU 
575/2013} 0 

4 Ajuslamentos para inslrumenlos financeiros derivados 
0 

5 Ajustamentos para operai;:oes de financiamento de valores mobiliarios (SFT) 
0 

6 Ajuslamentos para elementos extrapatrimoniais 
11.725.114 

EU-oa Ir--os1i;:oes em nsco mtragrupo {0ase mdi-.iaual) 1sentas em comormiaaae com o 
artioo 429. 0 n°7 do reuulamento EU 575/2013 0 

EU-6b (Posi<;oes em risco intragrupo (base indi\oidual) isentas em confonnidade com o 
artigo 429.0

, n°14 do regulamento EU 575/2013 
0 

7 Outros ajustamentos 
-40.395.767 

8 Medida da exposii;:ao total do racio de a!avancagem 
1.369.422.089 

VI. POSl<;OES EM RISCOS DE CREDITO DE CONTRAPARTE 

0 risco de credito de contraparte assume relevancia apenas nas operai;oes de tesouraria, visto que, 

em termos de credito concedido, dada a sua natureza, a carteira e bastante atomizada, 
constituindo, assim, um elemento natural de diversificai;ao de risco. Com a transferencia da 
tesouraria do Banco para o acionista financeiro, o controlo de risco de contraparte passou a ser 
efetuado por esta entidade. No entanto, atendendo a natural posi<;:ao tomadora de fundos do Banco, 
este risco nao assume relevancia material. 

VII. RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PR6PRIOS 

A 31 de Dezembro de 2016 o Banco nao era obrigado a constituir uma reserva clclica de Fundos 
pr6prios. 

0 Banco de Portugal decidiu manter em 0% a exigencia adicional de solidez destinada a fazer face 
ao aumento do risco sistemico 

VIII. INDICADORES DE IMPORTANCIA SISTEMA GLOBAL 

0 Banco Santander, SA (Espanha) consta da lista das Global Systemically Important Banks (G
S18s). 0 grupo adotou uma estrategia em que as subsidiarias sao financiadas de maneira aut6noma 



em termos de capital e liquidez. As posi96es de capital e liquidez do Grupo sao coordenadas nos 
comites corporativos. As exposi96es intragrupo sao limitadas, transparentes e a pre9os de mercado. 

0 Grupo conta com subsidiarias em varios paises, detendo sempre uma participa9ao de controlo. 

A autonomia das subsidiarias limita o contagio de problemas entre as diferentes entidades do 

Grupo, o que reduz consideravelmente o risco sisternico. 

IX. RISCO DE CREDITO -AJUSTAMENTOS 

1) Principais pol iticas contabilisticas 

As principais politicas contabil!sticas utilizadas nas demonstra9oes financeiras podem ser consultadas nas 

notas as contas do Relat6rio e Canlas de 2016. 

0 Banco desenvolveu um modelo de apuramento de perdas por imparidade da sua carteira de credito 

concedido, tendo em conta os requisitos das Normas lntemacionais de Relato Financeiro, nomeadamente 
no que respeita aos principios previstos no ambito do IAS 39 - lnstrumentos financeiros: reconhecimento e 
mensura9ao. Mensalmente avalia a existencia de imparidade, encontrando-se um credito em imparidade 
quando exista evidencia objetiva de imparidade resultante de um ou mais acontecimentos que ocorreram 
ap6s o seu reconhecimento inicial e quando esse acontecimento tenha um impacto no valor recuperavel dos 

fluxes de caixa futuros desse credito, que possa ser estimado com razoabi1idade. 

A metodologia de analise de imparidade adotada pelo Banco prev~ numa primeira fase a identifica9ao de 
creditos com indicios de imparidade. Esta identifica9ao e efetuada individualmente para ativos financeiros 
relativamente aos quais se considere que o valor agregado da exposic;:ao e individualmente significativo, e 

coletivamente para grupos homogeneos de ativos de montante individual nao significativo. Para este efeito, 
a carteira de credito do Banco encontra-se segmentada de acordo com os seguintes criterios: 

Tipo de neg6cio 

• Opera96es de "factoring" 

• Credito a empresas (apoio de tesouraria e financiamento a aquisi9ao de stocks) 

• Aluguer de longa dura9ao (ALD) 

• Credito ao consume 

• Operac;:oes de leasing mobiliario 

• Cartoes de Credito 

• Credito Pessoal 

Natureza do bem financiado (ALO, credito ao consumo e leasing mobiliario) 

• Aquisic;:ao de autom6vel em estado Novo 

• Aquisi9ao de autom6ve! em estado Usado 



• Aquisir;:ao de outros bens e servi<;os 

• Emprestimos pessoais 

• Creditos reestruturados 

Origem 

• Ex-lnterbanco 

• Ex-Sucursais (carteiras de credito provenientes das anteriores Sucursais em Portugal do Santander 
Consumer Finance, S.A. e do Santander Consumer, E.F.C., S.A., as quais foram integradas no 
Banco com referencia a 1 de Janeiro de 2007). 

• Banque PSA Finance S.A 

De referir que as novas opera96es de credito para aquisi9ao de autom6vel, angariadas ap6s a concentrac;ao 
de atividades das Sucursais do Santander Consumer no Banco, sao classificadas para efeitos de modelo de 
imparidade na categoria "Ex-lnterbanco", e as opera96es de credito para aquisi9ao de bens e servir;:os sao 
classificadas na categoria "Ex-Sucursais". 

No ambito da aplicar;:ao desta metodologia, sao objeto de analise individual pelo Banco os devedores por 
operar;:oes de factoring e credito concedido a empresas para apoio de tesouraria e financiamento a 
aquisiyao de stocks, sendo os restantes creditos analisados numa base coletiva. 

No que respeita a ativos analisados individualmente para os quais sejam identificados indicios de 

imparidade, o Banco estima o respetivo valor de recuperar;:ao. 0 valor da imparidade corresponde ao 
diferencial entre o valor de balanr;:o destes creditos e o valor eslimado de realizar;:ao, sempre que este seja 
inferior ao primeiro. 

Para ativos analisados coletivamente, os fluxos de caixa futuros que se espera receber sao estimados com 
base em informayao hist6rica do comportamento de ativos com caracterJsticas semelhantes, sendo 
posteriormente descontados a taxa de juro das opera9oes. No ambito do modelo desenvolvido pelo Banco, 
foram identificados criterios de classificar;:ao das operai;:oes para os segmentos definidos acima, assim 
como condir;:oes representativas de niveis de risco diferenciados a considerar para efeitos da determinai;:ao 
de imparidade. Conforme segue; 

• Sem Jndicios: creditos sem prestai;:oes vencidas ou com saldos vencidos ate 15 dias; 

• Com lndicios: creditos com saldos vencidos entre 16 dias e 90 dias; 

• Default creditos com saldos vencidos superiores a 90 dias. 

0 valor da imparidade estimada resulta assim da difereni;:a entre o valor de balano;:o e o valor actual dos 
cash flows futuros estimados, descontados a taxa de juro das operar;:oes na data de referencia da am'.llise. 

Em 31 de Dezembro de 2016 as perdas por imparidade foram calculadas atraves da metodologia atras 
referida. A atividade desenvolvida pelo Banco leva a uma elevada granularidade da carteira de credito. 

Ainda assim, dada a natureza do neg6cio autom6vel em que o Banco apoia o financiamento de stocks de 
viaturas nas parecerias que estabelece, existem valores de exposi9ao a uma contraparte individual ou a um 
grupo de contrapartes relacionadas que se enquadrarn come Grandes Riscos de acordo com o definido no 
art.0 395 do regulamento (EU) 575/2013. As cinco maiores exposii;:oes verificam-se sabre os Grupos 
Santogal (20.9% dos fundos pr6prios), PCR Grupo Comercial (16,54% dos fundos pr6prios),), LENA 



(14,56% dos fundos pr6prios), Gamobar (14,41 % dos fundos pr6prios),e Salvador Caetano (11,4% dos 
fundos pr6prios). As restantes exposii;:oes nao ultrapassam os 10%. Para mitigar este risco o Banco recorre 

a garantias adicionais. 

Risco de Credito - Metodo Padrao 

Desde 2008, que o Banco utiliza o Metodo Padrao para calculo dos requisitos de fundos pr6prios para 
cobertura de risco de credito. Para o efeito, as posii;:oes em risco originais sao segmentadas de acordo com 

as classes de risco identificadas no capitulo 2 da Parle Ill do regulamento (EU) 575/2013. 

A Dezembro de 2016 o valor do credito em risco, sem ter em conta o fator PME, e 1 082 406 060 euros. O 

valor do credito em Risco Total e 1 053 210 656 euros. 

METODO PADRAO 

Ponderaoores oo Risco 

0% 20¾ SO¾ 75% 100¾ 150¾ 250% 

1. Pos~o em nS<O 01igi"'I por <lasso Cl I -Adni~s1taell<s cortrais O<J ba,x:,:,s co~s 24 226 634 0 0 0 0 7 324125 

derisco; CL VI • mitli,res 0 15 637244 10 380 167 0 0 0 
CLVII-Empresas 0 0 3125m 353 

CLVIII-Carteirad• relallo 0 0 1105 295 264 0 

CL X -Eklmo'*>s wncidos 0 76125437 501256 

CL XIII -llir!IS e~men!os 22654 2121136 19532413 

TOTAL 

31552959 
26011411 

J12s1nSJ 
1105295264 

76626693 
2167620.1 

TOTAL oos iCOC:s. em risco orininat 24 251 487 1715838D 10380161 110S 29S284 408231204 501251; 732A12S 1573747904 

2. Posi,ao em risco por clas<e de CL I· Adrn1nsb'a¢e.s c:entra1s au ha111X1s c:~ nritilS lHlOO_,. 

ri~ !base de in::id~rtia r!os Cl v1-1,s11Ji,oes 15 637244 10 216 365 
Cl VI- Empresas 

por-dor.,dores~ CL VI -Cadeira de relalho 
Cl X -Elemonlos 1<Jncidos 
Cl XII- Outros elemenlos 22 654 2121136 

TCTAl oosiooos em risoo: 24 251487 17 758 JBO 10276365 
3. TOTAL ooslcOes "ond,nadas. ,.....lo risc:o l;if: 0 3 551616 S 138181 

Posi?o em risco deduzida aos infos 11u L -MITTlrwstra~s oortra1s w ban:os t.er6J'a1s 

p rl,prios por cl=o do risoo: CLVl-nsih.i,oes 
CL VII-Emp<0sas 
CL VIII-Carteirade relalho 
CL X -Ele.,._ 1encidos 
CL XIII -OIAros e~me'*>s 

TOTAL posilOOS om risco d,ouzidas 
,.,. fuooas onlorios: . -(a) P1od® de 'Tolal das poS11Qe5 em nsco" por ·pondera<loresde nsco". 

2) Risco de Credito - lnformai;:ao quantitativa 

Modelo "Distribui!tao Geografica das Posi!toes em Risco" 

0 
0 

273106461 
1015096~0 0 

4 642057 477125 
15 016227 

1015096510 29-1364 76S 477125 
761 32243S 293364 765 715 688 

7 J24 "' 

7 324125 
18 310313 

Euros 
J111212016 

~, oo..,, 
25913609 

273 706481 
I 015096560 

5119162 
17160017 

1 368 548829 
l Ui1L4LU .iui 



DISTRIBUICAO GEOGRAFICA DAS POSICOES EM RISCO 
(em% da posir;:ao em nsco original) 

Classes de Risco 
Portugal/ Norte Portugal I Sul 

dezembro 16 dezembro 16 dezembro 16 
CL I-Administrar;:oes centrais ou bancos centrais 0,00% 2,00% 0,00% 
CL VI- lnstitui,;;:oes 0,00% 1,65% 0,00% 
CL VII - Empresas 7,05% 10,07% 1,62% 
CL VIII - Carteira de retalho 24,21% 36,59% 5,57% 
CL X - Elementos vencidos 0,58% 4,02% 0,15% 
CL XIII - Outros elementos 0,00% 1,38% 0,00% 

% do total da posh;ao em risco oliginal 31,84% 55,72% 7,34% 

Portugal/ llhas 

dezembro 16 

0,00% 
0,00% 
1,12% 
3,86% 
0,11% 
0,00% 

5,10% 



Modelo "Distribui~ao Sectorial das Posi<toes em Risco" 

DJSTRIBUl<;:AO SECTORIAL DAS POSl<;:OES EM RISCO 
(em% da posiyao em risco original) 

Classes de Risco 
Sector P0blico Particulares 
dezembro 15 dezembro 15 

CL I-Administrayoes centrais ou bancos centrais 2,00% 0,00% 
CL VI - lnstituh;:oes 0,00% 0,00% 
CL VII - Empresas 0,00% 0,00% 
CL VIII- Carteira de retalho 0,00% 61,47% 
CL X - Elementos vencidos 0,00% 2,86% 
CL XIII- Quiros elementos 0,00% 0,00% 

% do total da posic;ao em risco original 2,00% 64,33% 

Empresas 
dezembro 15 

0,00% 
1,65% 

19,86% 
8,76% 
2,01% 
1,38% 

33,66% 

Modelo "Reparti~ao das Posi<toes em Risco Vencidas e Objeto de lmparidade" 

REPARTIC::AO DAS POSICOES EM RISCO VENCIDAS E OBJECTO DE IMPARIDADE 

Posi,;oes em risco Posi i;oes em ti sco Correc,;;oes de valore 
vencidas objecto de impatidade Prolris0es 

dezembro 16 dezembro 16 dezembro 16 

Total das posl(;oes: 76.626.693 76.619.144 94.850.663 
Decomposii;ao pelos Sector Publico 0 0 0 
principais Seclores Particulares 45.056.750 46.935.976 52.376.384 
Econ6micos: Empresas 31.569.943 29.683.169 42.474.279 
Decomposi,;ao pelas Portugal / Norte 9.176.478 8.368.687 11.678.631 
principais Zonas Portugal / Centro 63.288.724 64.510.223 78.063.421 
Geograficas: Portugal I Sul 2.407.355 2.143.843 3.080.313 

Portugal/ Bhas 1.754.136 1.596.391 2.028.297 
Pos1~aes em nsco 1.enc-1das e objecto de 1mpa11dade: posu;Oes em risco origlnals. Un1dade: Euros 

Modelo "Corre1,oes de Valor e Provisoes" 

CORREC~OES DE VALOR E PROV[SOES 

Correc~oes de Valor e Provlsoes dezernbro 16 dezembro 15 

Saldo lnlcial 107.553.327 71.961.873 

Dola(;OOS 28.249.111 70.743.471 
Uliliza~oes -29.410.393 -68.387.583 
Reposi~oes/Anula1,oes -10.975.467 -3.904.381 
Oulros ajustamentos: -565.921 37.139.94, 

- Ajustamentos por diferen<;as cambiais 

- Transferencias de pro~soes -2 37.139.947 
- COmblna9<les de acti~dades 

- Aquisii;oes e alienaryoes de filiais 

- Outros -565.920 0 
Saldo final 94.850 .663 107. 553. 327 

Unidade: Euros 



2 Modelo "Prazo de Vencimento Residual" 

PRAZO DE VENCIMENTO RESIDUAL 
(em% da posl~il.o em risco original} 

Classes de Risco 
VR<1ano 1 ano <VR <Sanos 5 a nos< VR < 10 a nos VR > 10 anos 

dezembro 16 dezembro 16 dezembro 16 dezembro 16 
CL 1-Adminlstray6es centrais ou bancos centrais 2,00% 0,00% 0,00% 
CL VI- ~stituiyoes 1,65% 0,00% 0,00% 
CL VII· Empresas 19,86% 0,00% 0,00% 
CL VIII - C artei ra de relalho 21,47% 36,80% 11,97% 
CL X. Elemenlos vencidos 4,87% 0,00% 0,00% 
CL XIII . Outros ele mentos 1,38% 0,00% 0,00% 
em% do total da nosiciio em rlsco orir.inal 51,24% 36,80¾ 11,97% 
VR: Venclmento residual. 

X. ATIVOS ONERADOS E NAO ONERADOS 

Situar;:ao nao aplicavel ao Banco. 

XI. EXPOSl~AO A RISCO DE MERCADO 

Situa9ao nao aplicavel ao Banco. 

XII. RISCO OPERACIONAL 

1.1 Descri~ao da metodologia de calculo dos requisitos de fundos pr6prios: 

Por Risco Operacional entende-se o risco de perdas resultantes da inadequa9ao ou deficiencia de 
procedimentos, do pessoal ou dos sistemas internos ou de eventos externos, incluindo os riscos juridicos 

descrito no ponto 52 do art.0 2 do regulamento (EU) 575/2013. O metodo de calculo dos requisites de 
fundos pr6prios para a cobertura de risco operacional e o do indicador basico que consta no art.0 315 do 
mesmo regulamento. 

1.2 lndica4;ao dos elementos contabilisticos considerados para calculo do indicador relevante, no 
caso de utiliza~ao do metodo do lndicador Basico: 

Os elementos contabilisticos considerados para calculo do indicador relevante sao os definidos no quadro 1 
do ponto 4 da Parle 1 do Anexo I do Aviso do Banco de Portugal n.0 9/2007. Adicionalmente sao tidas em 
considerai;ao as condi<;6es expressas no ponto 5. 

0.00% 
0.00% 
0,00% 
0,00% 
0.00% 
0,00% 
0,00% 



XIII. POSl(,OES EM RISCO SOBRE Al;OES DA CARTEi RA 

Situayao nao aplicavel ao Banco. 

XIV. RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA 

O Banco mede, em base mensal (ou pontualmente, quando necessario), a sensibilidade do valor atualizado 
do somat6rio dos cash-flows futuros da carteira de neg6cio (ativos de natureza comercial e financeira), com 
os cash-flows do respetivo passivo associado a uma subida paralela de 1 % na curva de taxas de juro do 
mercado interbancario. 

Para mitigar o risco de subida das taxas de juro, o Banco Santander Consumer Portugal privilegia a 
utiliza9ao de instrumentos financeiros derivados - swaps de taxa de juro - por montantes e prazos que 
possibilitam a imuniza9ao dos cash-flows da carteira de taxa fixa (ativo), a movimentos adversos na 
estrutura temporal de taxas de juro no mercado interbancario. A utilizai;:ao dos instrumentos derivados 
permitiu otimizar a liquidez, uma vez que o financiamento da atividade pode ser feito a prazos mais 
reduzidos, facto especialmente relevante atendendo as condi96es do nivel do custo dos fundos nos 
mercados financeiros. 

Com referencia a 31 de Dezembro de 2016, o risco de taxa de juro do balan90 do Banco, medido de acordo 
com a lnstrui;:ao 19/2005 do Banco de Portugal, que assume, entre outros fatores, um movimento de 200 
pontos basicos paralelo na estrutura de taxas de juro, era de 4.943 milhares de euros de impacto negative 
nos capitais pr6prios, representando a pen as cerca de 4 % dos seus fundos pr6prios elegiveis. 

XV. RISCO ASSOCIADO A POSl(,,OES DE TITULARIZACAO 

No dia 15 de Julho de 2015 ocorreu a amortizar;:ao antecipada da operar;:ao de titularizayao de creditos Silk 

Finance No.3 Limited. 

Na sequencia do acima exposto, o Banco efetuou, em 16 de Novembre de 2016, uma nova operar;:ao de 
titulariza9ao de creditos Silk Finance No.4 com o prop6sito Onico de maximizayao dos seus niveis de 
liquidez e financiamento da atividade corrente, onde o Banco atua come cedente e gestor dos creditos 
cedidos. Decorrente desta operai;:ao foi contratada uma Sociedade de Titularizayao de Creditos (STC), 
Tagus - Sociedade de Titularizai;:ao de Creditos, S.A., com sede em Portugal, emitente da divida da 

transai;:ao. 

0 periodo de revolving desta operai;:ao vai decorrer ate Janeiro de 2019, ou seja, por um periodo de 3 anos 
nos quais sera mantido o nivel da operar;:ao. Com referencia a 31 de Dezembro de 2016, a carteira 
securitizada perfazia um total de 610 928 330 Euros. 

Para efeitos prudenciais, a opera9ao de titularizai;:ao Silk Finance n°4 nao configura uma transferencia 
significativa dos riscos envolvidos, nomeadamente o risco de credito dado que o Banco nao transferiu as 
posir;:oes em risco e tendo adquirido a totalidade da estrutura de capital resultante da transayao. 

30 



Na data de constituic;:ao da operar;:ao e a 31 de Dezembro de 2016, a estrutura de capital do Silk Finance 

n°4 era a seguinte: 

Obrigagoes 

ClasseA 
Classe B 
Classe C 
V. F.N. 

Montante emitido Data de reembolso Rating S&P/DBRS 

509.400.000 Janeiro de 2031 A I A 
101.500.000 Janeiro de 2031 N.A. 

3.700.000 Janeiro de 2031 N.A. 
1 Janeiro de 2031 N.A. 

Remunera9ilo 

1,20% 
2,40% 

Residual 
N.A. 

Para efeitos de relevar;:ao contabilistica o Banco nas suas contas individuais nao desreconheceu do ativo os 
creditos cedidos na operar;:ao de titularizac;:ao dado que: 

i. Mantem o controlo sabre as operar;:6es; 

ii. Continua a receber parte substancial da sua remunerar;:ao; 

iii. Mantem parte substancial do risco sobre os creditos transferidos; 

iv. Detem a totalidade da divida emitida por parte do Silk Finance n"4. 

Para efeitos das contas individuais, os creditos objeto da operar;:ao de titularizac;:ao estao registados na 
rubrica de Ativos Titularizados nao Desreconhecidos, sujeitos a criterios contabilisticos identicos aos das 
restantes operac;:6es de credito. Os fundos recebidos pelo Banco no ambito destas operac;:oes estao 
registados na rubrica Passives por Ativos nao Desreconhecidos em Opera,;:oes de Titularizac;:ao. As 
obriga,;:oes emitidas no ambito da operac;:ao de titularizac;:ao estao registadas coma Ativos Detidos ate a 
Maturidade pelo seu custo amortizado. 

Nas contas individuais, cumprindo o disposto das Normas lnternacionais de Contabilidade, o Banco 
consolida integralmente o Silk Finance n°4, ajustando e anulando as posic;:6es contabil!sticas comuns, 
resultando na eliminac;:ao completa da transar;:ao nas demonstrac;:6es financeiras. 

Conforme anteriormente referido, o Banco nao desreconhece os ativos cedidos na operar;:ao de titulariza1;ao 
Silk Finance n°4, pelo para efeitos de determinac;:ao de requisitos de capital os ativos titularizados nao sao 
relevados no apuramento de requisites de fundos pr6prios, conforme no ponto 3 do n"7 do Aviso n°7/07. 



Sec~ao A - lnforma~ao Qualitativa 

OPERAQOES DE TITU LZARIZAQAO 

Titulariza!;llo tradlclonal SILK FINANCE N°4 

lnstitulcaoloes) Cedente(s1 Banco Santander Consumer Portuaal, S.A. 

lnstituir.aoroesl Patrocinadorars, Sociedade Titularizar.iio de Creditos rTanus 

tnformacilo sobre as oneracoes: 
Data de inicio: 16 de Jul ho de 2015 

Maturidade legal 25 de Janeiro de 2031 
Clasula de step-up (data) Naoaplica\olll 

Revolving (anos) Janos 

Activos titularizados (em milhoes de euros) 611 

Valor em divida (em milhOes de eurosl 611 

lnforma,;ao sob re o envolvimento da(s) lnstlluli;ao(oes) cedente(s): 
Existencia de situa90es de "apoio impl!cito" Nao aplicavel 

Activos cedidos (por lnstitui,;ao)/Activos titularizados (Iota I) (%) 100% 

Mais-valiaNalor das posi,oes de primeira perda readquiridas Nao a plic.\vel 

ObseNa9oes 

As posii;oes de creditos titularizados, na 6tica do cedente e as posi<;oes de divida emitida no ambito da 
operai;ao de titulariza<;ao podem ser analisadas da seguinte forma nas seguintes datas de referencia: 

Em euros 
Data 

31/12/2015 

Sal do de Creditos Titularizados 

611.007,729 

Saldo da Divida Emitida 

614.600.001 



XVI. POLiTICA DE REMUNERA9AO 

POLiTICA DE REMUNERA<;:Ao DOS DIRlGENTES COM FUN<;:OES DE CONTROLO OU COM 

RESPONSABILIDADE NA ASSUN<;:AO DE RISCOS, DO BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 115.0-C, do Regime Geral das lnstituii;:oes de Credito 

(aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de Dezembro), no artigo 2.0
, n.0 1, da Lei n.0 28/2009, de 19 

de Junho e no artigo 16.0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 10/2011, de 29 de Dezembro, e divulgada a 

politica de remunera9ao para 2016 dos trabalhadores que, nao sendo membros dos 6rgaos de 

administra9ao ou de fiscalizai;;ao do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. (o "Banco"), exercem a sua 

actividade profissional no i:'.'lmbito das fun9oes de controlo previstas no Aviso do Banco de Portugal n. 0 

5/2008, de 1 de Julho, ou desempenham furn;oes com responsabilidade na assun9ao de riscos por conta do 

Banco ou dos seus clientes, com impacto material no perfil de risco do Banco (os "Dirigentes") 

Sao assim considerados para este efeito os Diretores responsaveis pela Direc,:ao de Legal e Compliance 

do Banco e pela Area de Controlo lnterno, bem como os responsaveis pelas Diregoes Risco e Recupera9ao, 

Comercial de Retalho, Parcerias Consumo e Cliente Final, Financeira, Recursos Humanos e de Tecnologia 

e Opera9oes. 

Em concretiza9ao das relai;:oes de grupo existentes, a responsabilidade pela auditoria do Banco encontra

se cometida ao Diretor de Auditoria do Banco Santander Totta, o qual suporta o valor da respetiva 

retribuii;:ao. 

I. Enquadramento 

A politica remunerat6ria do Banco Santander Consumer Portugal enquadra-se nas directrizes definidas pelo 

accionista de referenda do Banco para todo o Grupo Santander, as quais sao formuladas, com a 

participa9ao de consultores externos, de acordo com as melhores praticas existentes no sector. 0 Grupo 

Santander detem 100% do capital social do Banco. 

A Polftica de Remunerac;ao dos Dirigentes e anualmente revista e aprovada pelo Conselho de 

Administrai;:ao, no exercicio de competencia delegavel na respectiva Comissao Executiva. Na sua definii;:ao 

participou a Direci;;ao de Recurses Humanos do Banco, formulando recomendai;:oes destinadas a assegurar 

que as remunerai;:oes sao as adequadas e reflectem o perfil de risco e os objectives de longo prazo do 

Banco e do Grupo Santander,. 



As remunera96es dos Dirigentes encontram-se ainda sujeitas a aprova9ao ao nivel da Divisao do Santander 

Consumer Finance e do Grupo Santander. 

II. A Politica do Grupo Santander 

Estando a polftica remunerat6ria a seguir necessaria e fortemente integrada na poHtica do Grupo 

Santander, importa referir o contexto extremamente competitive em que se desenvolve a actividade deste e 

a circunstfmcia da concretiza9ao dos seus objectives depender, em larga medida, da qualidade, da 

capacidade de trabalho, da dedica9ao, da responsabilidade, do conhecimento do neg6cio e do 

compromisso face a institui9ao, par parte de quern desempenha funi;:oes chave na organiza9ao. 

Estas sao as premissas que determinam, de forma geral, a politica de remunera9ao do Grupo Santander e 

que permitem atrair e reter os talentos na organiza9ao, tendo presente o ambito global do mercado em que 

opera. 

Consequentemente, a politica de remunera9ao deste grupo de colaboradores tern, coma ja no passado 

tinha, os seguintes objectives: 

assegurar que a remunera9ao total e a respectiva estrutura (constitulda pelas diferentes componentes 

de curto e media prazo) sao competitivas com a pratica do sector financeiro internacional e coerentes 

com a filosofia de lideram;:a do Grupo; 

manter uma componente fixa relevante e equilibrada face a componente variavel, a qual se encontra 

indexada a concretiza9ao de objectivos concretes, quantificaveis e alinhados com os interesses dos 

accionistas. 

Em 2010, foi criado ao nfvel do Grupo Santander o Comite de Avaliac;ao de Riscos nas Retribui96es, cujos 

membros sao pessoas de reconhecida competencia e imparcialidade, designadamente afectas as areas 

financeira e controlo de gestao, risco, auditoria interna, riscos operatives, recursos humanos e compliance, 

com vista a avaliar a qualidade dos resullados, riscos incorridos e cumprimento de objectivos, aspectos com 

impacto nas retribui9oes. 

Acresce que o Grupo contou com a assistencia de consultores externos especia!istas na analise, defini9ao e 

avaliayao de polfticas de remunerac;ao. 

Assim, o Grupo, prosseguindo o que tern vindo a ser a sua pratica, continuara a alinhar a sua polltica de 

remunera9ao com as melhores praticas do mercado, antecipando, em termos gerais e na medida adequada, 

as preocupac;oes manifestadas na regulamenta9ao portuguesa. 
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Ill. Principios orientadores da politica de remunera~ao no Banco Santander Consumer Portugal 

Em conforrnidade corn o exposto, os principios gerais orientadores da polftica de remunerai;:ao tern sido e 

devern ser os seguintes; 

a) Sirnplicidade, clareza, transparencia e alinharnento corn a cultura do Banco, tendo igualmente em conta 

o Grupo em que se insere; 

b) Consistencia com uma gestao e controlo de risco efrcazes para evitar a exposi9ao excessiva ao risco e 

a conflitos de interesses, par um !ado, e procurando a coerencia com os objectives, valores e interesses 

de longo prazo do Banco, cuja capacidade de refor90 da base de fundos pr6prios se preserva, e dos 

seus colaboradores, assim coma dos interesses dos seus clientes e investidores, par outro; 

c) Competitividade, tendo em considera9ao as praticas do mercado e a equidade, sendo que a pratica 

remunerat6ria assenta em criterios uniformes, consistentes, justos e equilibrados; 

d) Alinhamento corn as melhores praticas e tendencias recentes no sector financeiro, a nivel nacional e 

internacional, com o objective ultimo de desincentivar a exposii;:ao a riscos excessivos e promover a 

continuidade e sustentabilidade dos desempenhos e resultados positives, nomeadamente atraves: i} da 

cria9ao de limites maximos para as componentes da remunera9ao, que devem ser equilibradas entre si; 

e ii) do pagamento de parte da remunera9ao variavel em instrumentos financeiros; 

e) Apuramento da remunera9ao variavel individual considerando a avaliai;:ao do desempenho respective, 

com base em criterios de natureza financeira e nao financeira, de acordo com as fun96es e o nivel de 

responsabilidade, assim coma dos resultados do Banco, tambem por comparagao com outras entidades 

internacionais do sector; 

f) Para os colaboradores que exen;:arn fun96es de controlo, na acepi;:ao do Aviso do Banco de Portugal n. 0 

5/2008, de 1 de Julho, e para alem de beneficios de natureza nao remunerat6ria que porventura lhe 

sejarn devidos, a cornponente variavel da respetiva remuneragao tern em conta a avaliai;:ao do 

desempenho individual e, concretamente, os objetivos especificos relacionados com as fun96es que 

exercem, nao estando dependente do desempenho das areas de neg6cio; 

g) Sujeii;ao da cessagao antecipada de contratos ao regime legal vigente em cada memento; 

h) lnexistencia de seguros de remuneragao ou de outros mecanismos de cobertura de risco tendentes a 

atenuar os efeitos de atinhamento pelo risco inerentes as modalidades de remunerai;:ao adoptadas. 

IV.Componentes da PoHtica de Remunera!,iio 

De acordo com os principios antecedentes, assume-se o seguinte: 



a) Esta Politica de Remunera9ao dos Dirigentes enquadra-se nas directrizes do Grupo, que foram 

formuladas de acordo com as melhores praticas existentes no sector; 

b) Das referidas directrizes decor re nomeadamente a form a coma se process a a avalia9ao de 

desempenho dos Dirigentes. Tai avalia9ao e realizada anualmente pelo Presidente da Comissao 

Executiva. Sempre que estes Dirigentes estejam sujeitos a obrigar,;ao de duple reporte, a avaliar;:ao e 
tambem feita por responsavel do Grupo pela area em causa. Na sua qualidade de trabalhador do Banco 

Santander Tolta, o responsavel pela auditoria interna do Banco e avaliado pelo respectivo empregador; 

c) lndependentemente de as condi96es de apuramento e pagamento da remunerai;;ao variavel a poderem 

tornar de valor final indeterminado e de pagamento eventual, nao sendo assim posslvel predeterminar a 

propor,;;ao entre as componentes fixas e variaveis da remunerai;;ao, mas tendo em considerai;;ao o 

definido no Grupo, o racio maxima entre o valor de todas as componentes da remunerar;:ao variavel e o 

valor total da remunerar;:ao fixa nao pode, em qualquer circunstancia, ser superior a 200%. 

1. Retribui9ao Fixa 

a) A Retribuir,;ao Fixa e paga 14 vezes por ano: 

b) A Retribuii;;ao Fixa e composta pe!a retribuir;:ao base; alguns Dirigentes auferem retribui,;;ao especial por 

iseni;;ao de horario de trabalho; 

c) A Retribuh;:ao Fixa e determinada tendo em conta os criterios utilizados no Grupo Santander, os 

resultados do Banco, a avaliar;:ao de desempenho e as referencias do mercado, salvaguardadas as 

diferentes especificidades e dimensoes; 

d) A Retribui9ao Fixa dos Dirigentes tern os limites de referencia que forem fixados anualmente pela 

Comissao Executiva, tendo esta retribuir;:ao representado, em media, em 2016, 76% da Remunerai;;ao 

Total do correspondente universo de beneficiaries. 

2. Remunera9ao variavel 

a) Em func;:ao da aplicai;:ao das orienta,;;;oes e poHtica do Grupo re!ativamente a estas materias a Divisao 

do Santander Consumer Finance, a remunera,;;;ao de todos ou alguns dos Dirigentes podera comportar 

igualmente uma componente variavel, incluindo um elemento anual e um elemento plurianual, ambos de 

atribui9ao nao garantida; 

b) Tendo presente o definido no ponto IV, alinea cJ, a remunerar;:ao variavel e adequadamente equilibrada 

face a remunera,:;;ao fixa: 



c) De forma a objectivar e tornar mais transparente o processo de determinai;:ao da remunerai;:ao variavel, 

esta tern em conta os objectivos quantitativos e qualitativos do Banco, bem como os respectivos 

indicadores previstos no Plano Estrategico que sao definidos anualmente pelo Grupo; 

d) A ponderai;:ao da consecui_;:ao dos objectives estrategicos definidos pelo e para o Banco, seja em 

termos absolutes, seja par comparai;:ao com outras entidades do sector, para efeitos de fixai;:ao da 

remunerai;:ao variavel, permite promover um adequado alinhamento com os interesses de media e 

longo prazo do Banco e dos seus accionistas; 

e) No caso de serem imputados ao Banco, por accionistas ou por terceiros, responsabifidade por actos de 

gestao, a remunerai;:ao variavel podera, mediante decisao dos accionistas, ser suspensa ate ao 

apuramento de tais pretens6es e, no caso de serem consideradas procedentes, nao sera atribuida a 

respeciiva remunerai;:ao enquanto nao estiverem liquidados tais danos. 

f) A totalidade da componente variavel, incluindo tanto o elemento de atribuii;:ao anual como o elemento 

de atribuii;:ao plurianual, podera ser objecto de reduc;:ao ("malus") ou reversao ("clawback") que resultem 

da definii;:ao dos criterios de atribuic;:ao da remunerai;:ao variavel e dos termos legais aplicaveis a 
responsabilidade dos administradores. 

2.1 .. Remunerat;:ao variavel anual 

a) Como elemento da remunerai;:ao variavel, estabelece-se um premio de desempenho da Empresa, 

vinculado a objectivos, dependente de avaliai;:ao anual, com reflexo no ano em curso e nos seguintes, 

atraves do qual sao pagas presta96es em dinheiro e atribuidas ac96es do Banco Santander; 

b) A determina9ao do valor do premio de desempenho tern por base os seguintes criterios: 

b)1. Criterios definidos para a Unidade: i) 70% dependem de metricas financeiras, em concrete de 

risco (com um peso de 10%), tendo como indicadores os racios do custo de credito e de NPL; de 

capital (com um peso de 10%) tendo com indicador o RWA Cap (metrica binaria); de Rentabilidade 

(com um peso de 50%), tendo como indicadores os resultado ap6s impastos da Sociedade e o 

RoRWA ii) 15% dependem de metricas de fidelizai;:ao e satisfai;:ao dos clientes iii) 10% de metricas de 

satisfa9ao dos colaboradores iv) 5% de metricas estabelecidas no ambito da responsabilidade social 

da Sociedade. 

b)2. 0 resultado obtido na alinea b)1. e ajustado em fungao dos resultados obtidos pelo Grupo por 

comparagao destes com os resu!tados obtidos pela unidade, atraves de um fator multiplicador que 

podera assim majorar ou reduzir o resultado obtido na alfnea b). Este fator multiplicador e 
determinado discricionariamente pelo Grupo. 

b)3.ao resultado obtido em b)2. podera ser aplicado um ajuste excepcional decorrente de uma 

avaliai;:ao de factores qualitativos adicionais, designadamente por uma deficiente avaliai;:ao feita pelos 



supervisores ou fun96es de controlo, de um evento extraordinario materialmente relevante, do 

balani;:o e de outros indicadores criticos da atividade e fatores relevantes de gestao; 

c} 0 premio de desempenho destina-se a compensar a consecw_:ao de resultados anuais e o desempenho 

individual, podendo variar em furn;:ao do grau de cumprimento dos objetivos, entre 0% e um valor que 

em 2016 se estima nao superior a 150% do valor do premio de desempenho da Empresa pago no ano 

anterior; 

2.2. Remunerayao variavel plurianual 

a) capital tanglvel ("ROTE" na sigla em ingles - Return on Tangible Equity) do ano do Grupo Santander 

em relar;:ao ao projetado para esse exerclcio; 

b) O valor previsto sera diferido integralmente por 3 anos ea sua atribuir;:ao e valor estarao vinculados ao 

cumprimento de determinados objetivos definidos para o periodo (os "Objectivos Plurianuais"), e as 

restantes condh;:oes do piano; 

c) Os "Objectivos Plurianuais" tern as seguintes metricas: (i} Comportamento relativo do crescimento do 

lucro par ai;:ao (LPA) do Grupo Santander no periodo em relai;:ao com um grupo de referencia de 

entidades de credito no mesmo periodo; (ii) ROTE do exercicio do Grupo Santander (iii) Satisfar;:ao 

dos clientes, medida pela inclusao no "Top 3" dos melhores bancos no indice de satisfar;:ao dos 

clientes nos principais mercados onde o grupo atua, (iv) Satisfai;:ao dos colaboradores, medida pela 

inclusao no "Top 3" dos melhores bancos para trabalhar nos principais mercados em que o Grupo 

actua, (v) Vinculai;:ao de clientes, levando em conta que os objetivos do Grupo Santander; 

d) A determinai;:ao concreta do ILP sera feita pela Divisao do Santander Consumer Finance de acordo 

com os criterios gerais aplicaveis no quadro do Grupo Santander; 

e} A atribui9ao do ILP nao podera em nenhuma circunstancia implicar que as componentes variaveis da 

remunera9ao sejam superiores a 200% da componente fixa da remunerar;:ao; 

f) A entrega do Incentive de Longo Prazo individual fica ainda sujeita a verificar;:ao cumulativa das 

seguintes condi9oes: i} permanencia na Empresa durante o dado periodo estabelecido; ii) preservai;:ao 

do nivel de desempenho financeiro do Grupo durante o prazo de diferimento; iii); cumprimento das 

normas internas, especialmente as relativas a riscos; iv} ausencia de reformular;:ao material dos 

elementos financeiros do Grupo imposta pelos auditores externos, exceto se em resu!tado da 

modifica9ao de normas contabilisticas ; v) inexistencia de varia9oes significativas do capital econ6mico 

ou do perfil de risco do Grupo; 

g} No limite, pode nao haver lugar a atribuir;:ao de quaisquer ar;:6es; 

h) As acr;:oes atribuidas no ambito do lncentivo de Longo Prazo nao beneficiam de qualquer contrato de 

cobertura de risco e ficarn sujeitas a condi9ao de manutenr;:ao, ate que o seu valor perfar;:a duas vezes 

o montante da remunerai;:ao total (sem prejuizo da possibilidade da alienar;:ao de a96es necessaria ao 

pagamento de impastos decorrentes do beneficio inerente a essas acr;:oes). 
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2.3. ldentifica9ao da parcela diferida e da ja paga 

Em 2016 nao serao pagos quaisquer valores por conta da remunera<;:ao variavel diferida uma vez que, a 
data, nao sao devidos quaisquer montantes atribuidos a esse titulo. 

3. Montantes pagos por outras sociedades em relagao de domfnio ou de grupo com o Banco 

Nao se preve que venham a existir, durante o exercicio de 2016, montantes pagos aos Dirigentes por outras 

sociedades em rela9ao de dominio ou de grupo com o Banco. 

V. Beneficios 

A atribui<;:ao dos beneffcios e feita de modo a assegurar a compatibilidade com a estralegia empresarial, os 

objectivos, os valores e os interesses a longo prazo do Banco. 

Alguns dos Dirigentes gozam dos seguintes beneficios: 

a) Segura de Saude, contralado para todos co!aboradores, com comparticipac;;ao correspondente a 

0, 75% da respectiva retribuigao fixa; 

b) Segura de vida, aplicavel a todos os colaboradores, cujo capital corresponde a 42 vezes o valor da 

respectiva retribui<;:ao frxa mensal; 

c) 0 Banco suporta o custo da diferenga entre a taxa de juro praticada no mercado pela concessao de 

credito a habita<;;ao e a que e cobrada por credito da mesma natureza concedido a trabalhadores 

nos termos da regulamentac;ao colecliva do sector bancario. 

Nao ha beneflcios de pensao atribuidos numa base discricionaria. 

VI. Aspectos complementares 

Nao se preve a atribui9ao de pianos de op<;:oes em 2016. 

VII. Cumprimento das politicas de remunera!fao definidas no Regime Geral das lnstitui96es de 

Credito e Sociedades Financeiras 

Esta polftica de remunera9ao dos Dirigentes do Banco esta na sua globalidade em linha com os principios 

insitos no Decreto-lei n.0 157/2014, de 24 de Outubro, que veio alterar o Regime Geral das lnstituigoes de 



Credito e Sociedades Financeiras ("RGICSF"), pautando-se pela simplicidade, transparencia e adequagao 

aos objectivos de media e longo prazo do Banco. 

Desta forma, a determinagao da remunera9ao total dos Dirigentes, composta por parte fixa e parte variavel, 

bem como a articula,;:ao destas duas componentes, ta! coma explicitado na presente Declaragao, permitem 

concluir pela adopyao, na generalidade, das regras constantes do art. 115°-C e seguintes do RGICSF, os 

quais constituem manifestamente o seu nucleo base. 

Ao abrigo das orientagoes emitidas pela Autoridade Bancaria Europeia, em cumprimento do disposto no n.0 

4 do artigo 22.0 da Directiva n.0 2006/48/CE, que permitem a neutralizac;;ao de algumas regras na defini9ao 

da politica de remunera,;:ao em institui96es nao-complexas e nao cotadas em mercado regulamentado, 

como e o caso do BSCP, nao foram implementados mecanismos de diferimento da remuneragao variavel. 

Por ultimo, a circunstancia do Banco estar integrado no Grupo Santander, que dele detem 100% do capital, 

implica a necessaria coerencia das respectivas politicas corporativas, as quais, por sua vez e atenta a 

natureza global do Grupo, respeitam as regulamenta96es internacionais na materia. Neste sentido, 

salientem-se os criterios aprovados para o Grupo Santander para definic;:ao do seu "coletivo identificado" e 

consequentemente, de ap!icagao, entre outras, da obrigatoriedade de implementa,;:ao local de remuneragao 

variavel diferida, segundo os quais tal diferimento apenas se aplica (i) a unidades em que o seu capital 

econ6mico represente mais de 1% da totalidade do capital econ6mico do Grupo, (ii) se algum membro da 

administragao remunerado em Portugal aufira uma remuneragao total anual superior a€ 487.000 ou (iii) se 

algum membro da administrai;:ao tern sob sua responsabilidade a aprovagao de operagoes cujo montante 

por transagao represente pelo menos 0,5% da Common Equity Tier 1 capital do Grupo Santander. Nenhuma 

dessas condigoes se verificam no caso do Banco. 

Remunera<;ao atribuida aos Dirigentes em 2016 

A presente informa9ao e prestada em cumprimento do disposto no artigo 17.0 do Aviso do Banco de 

Portugal n.0 10/2011, de 29 de Dezembro (Diario da Republica, 2.3 Serie, de 9 de Janeiro de 2012), 

correspondendo a divulga9ao, em termos agregados, do montante anual da remuneragao auferida pelos 

colaboradores que, nao sendo membros dos 6rgaos de administra9ao ou de fiscalizagao do Banco 

Santander Consumer Portugal, S.A. (o "Banco"), desempenham fungoes de topo, sao responsaveis por 

func;:oes de controlo ou desempenham funr;;oes com responsabilidade na assum;ao de riscos ou outras 

equivalentes com impacto material no perfil de risco do Banco (doravante, os "Dirigentes"). 

Remunera9ao Anual 

Montante da retribuigao fixa: 609 877,13 € 
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Montante da retribuii;:ao variavel: 

Numero de beneficiarios: 

187 643,00 € 

8 

Ac96es: 0 Grupo Santander, no qual esta inserido o Banco, tern tambem, a n1vel mundial, um piano 

de incentives a longo prazo em aci;:oes, que esta dividido em ciclos. 

Contudo, em 2016 nao foram atribuidas quaisquer a96es a Dirigentes do Banco no ambito deste piano. 

Novas Contrata.;;oes 

Em 2016, foram contratados dais novas colaboradores para fun96es que o qualificam coma Dirigente. Em 

virtude destas contrata9oes, para alem da remunerai;ao inerente as fun9oes assumidas, foi atribuldo um 

subsidio de 36.597,50 €. 

lgualmente passou a ser qualificado coma dirigente, um novo colaborador que ja era quadro do banco. 

Cessac;oes Contratuais 

Em 2016, nao cessaram contratos de trabalho com Dirigentes. 

XVII. TECNICAS DE REDU9AO DO RISCO DE CREDITO 

De acordo com os melhores principios de gestao de risco o Banco utiliza varias formas de mitiga9ao do 
risco de credito, exigindo diferentes tipos de garantias, consoante o produto financeiro e o perfil de risco dos 
clientes: 

• Reserva de propriedade ou hipotecas - Credito Auto; 

• Propriedade dos bens - Loca9ao Mobiliaria, ALO; 

• Livranr;:as e Avales; 

• Caur;:oes financeiras ALD; 

A utilizar;:ao de garantias e uma componente incontornavel da politica de risco e do processo de decisao de 
credito, influenciando os criterios de aceitai;:ao, os niveis de decisao e o juro a pagar pelo cliente. 

No que respeita a carteira de retalho, as instrumentos utilizados para redu9ao do risco de credito sao as 
cau96es financeiras, a reserva/ hipoteca dos veiculos financiados e as garantias pessoais avalizadas. 

0 quadro seguinte procura apresentar o montante das caui;:oes existentes pelo Banco por classe de risco 
enquanto tecnica de redui;:ao de risco: 



TECNICAS DE REDUCAO DE RISCO CE CREDITO: M ETOCO PADRAO 

Tecnicas de redu,;ao do risco de cred~c com efeito de substltui,;ao na 
posic;ao em risco original liquida 

A'ote,;ao pes soal de credtto: 
valor da pro1e,;ao to1a11ren1a A-01ec~o real de cr~dilo 

Pos ~ao em risco ajustado (G•) Beito de Posi~tlo a]ustada 
liquida 

subs 1i1u;,;a0 
(E*) na posic;ilo 

M!todo OUtras emrlsc:o 

Derivados de sirrplos: forims de (liquldode 
Garantias saifa e credllo cau,oes prote,;Ao real 

Firiancetras decr~dito enlradas) 

40 50 60 70 80 110 150 

Tolal das posi,;oes 

CL 1-Adrrinis tracOes centrals ou bancos cenlrais Classe Risco I 31.552.959 31.552.959 

CL VI • hs lilul;Oes Classe Risco VI 25.913.609 0 
~ 25.913.609 

CL VII • l:rrpres as Classe Risco VII 300.898.754 24.890.317 276.008.436 

CL VIII • carlelra de retatio Classe Risco V ID 1.093.678.167 18.467.182 1.07S.211.005 

CL X - Elemmlo~ vencid<» Classe Risco X 5.177.528 58.346 5.119.182 

CL Xia· OUtros elementos Classe Risco XIII 17.160.017 0 17.160.017 

{a} Mllodo lntegralsobre cau,Oes financeiras. Rlr nnontante da posl,;ao em rlsco entende-se a poslcao emrisco lqulda, ap6s efeilo de subslitui,ao. 
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lntrodw;ao 

Em cumprimento do estabelecido pelas Cartas Circulares n° 46/2008/DSB, n° 97/2008/DSB e n° 
58/2009/DSB emitidas pelo Banco de Portugal relativas a "Transparencia da lnformac,;;ao e a 
Valoriza<;ao de Ativos" no ambito das atividades e produtos afetados pelo periodo de turbulencia nos 
mercados financeiros, o Banco Santander Consumer Portugal, S.A. (o "Banco" ou "BSCP"), 
apresenta, em termos consolidados, a informa9ao requerida sabre os eventuais impactos na sua 
atividade dai decorrentes. 

lmporta desde ja salientar que, no decurso do exercicio do ano 2016, ou presentemente, o Banco nao 
mantinha, sob alguma forma, em balani;;o ou fora de balani;;o, opera96es de alto risco associadas a 
mercados de "sub-prime"/activos t6xicos, pelo que nao registou qualquer impacto patrimonial com 
esta tipologia de opera96es. 

Este anexo pode ser consultado em conjunto com o Relat6rio e Contas do ano de 2016, sendo 
disponibilizada a sua consulta ao publico em geral par meio do acesso ao website 
www.santanderconsumer.pt 

0 conteudo deste documento tern subjacente uma 6tica predominantemente prudencial, procurando 
disponibilizar aos agentes econ6micos um leque alargado de informac;:ao que sustente de forma rnais 
eficaz a tomada de decisoes. 



I - Modelo de Neg6cio 

1. Descri9ao do modelo de neg6cio (i.e., razoes para o desenvolvimento das 
atividades/neg6cios e respetiva contribui9ao para o processo de criai,;ao de valor) e, se 
aplicavel, das alterai;oes efetuadas (por exemplo, em resultado do periodo de turbulencia); 

0 Banco desenvolve a sua atividade assente na concessao de credito ao consumo a cliente final 
atraves do ponto de venda, nomeadamente credito autom6vel e bens duradouros, e de forma direta 
atraves de cartoes de credito ou credito pessoal. Resultado da oferta de valor e da posir;ao de 
relevancia no mercado de financiamento autom6vel, o Banco financia igualmente os interlocutores do 
ciclo de valor acrescentado desta atividade {importadores e concessionarios) atraves de produtos de 
Factoring e financiamento de stocks. 

Decorrente do enquadramento macro econ6mico e da turbulencia registada nos mercados 
financeiros, o Banco procedeu a diversas aci;:oes de ajustamento pontual na sua politica de admissao 
e concessao de credito, coma resultado da deteriorar;ao das condii;;oes socioecon6micas das familias 
portuguesas e de alguns sectores de atividade. 

O financiamento da atividade por capitais alheios e maioritariamente suportado pela casa-mae (Banco 
Santander S.A.), sendo as necessidades de liquidez monitorizadas de forma tempestiva e de acordo 
com os regulamentos corporativos existentes para o efeito. Do ponto de vista dos capitais pr6prios, a 
estrategia e alicen;:ada em niveis confortaveis de solvabilidade decorrentes do perfil de risco de cada 
linha de neg6cio, com o racio de solvabilidade a cifrar-se no final do ano 2016 em 11,4 7%. 

2. Descri!,ao das estrategias e objectivos (incluindo as estrategias e objectivos 
especificamente relacionados com a realiza9ao de operai;oes de titulariza9ao e com produtos 
estruturados); 

0 Banco Santander Consumer Portugal S.A. procedeu a liquida9ao antecipada da operar;ao de 
titulariza9ao de creditos Silk Finance n°3 em 15 de Julho de 2015 e concretizou, em 16 de Novembro 
de 2015, uma nova opera9ao de titulariza9ao de creditos com o prop6sito tmico de maximiza9ao dos 
seus niveis de liquidez e financiamento da actividade corrente, onde o Banco atua coma cedente e 
gestor dos creditos cedidos. 

Para efeitos prudenciais, a nova operar;ao de titularizar;ao Silk Finance n°4 nao configura uma 
transferencia significativa dos riscos envolvidos, nomeadamente o risco de credito. 

Para efeitos de relevayao contabilistica, o Banco nao desreconheceu do activo, os creditos cedidos 
na opera9ao de titu1ariza9ao dado que: 

(i) mantem o controlo sabre as opera9oes: 

(ii) continua a receber parte substancial da sua remunera9ao; 

(iii) mantem parte substancial do risco sabre os creditos transferidos. 

Os creditos objeto da opera9ao de titularizar;ao estao registados na rubrica de Aclivos Titularizados 
nao Desreconhecidos, sujeitos a criterios contabilisticos identicos aos das restantes opera96es de 
credito. Os fundos recebidos pelo Banco no ambito destas opera9oes estao registados na rubrica 
Passivos por Activos nao Desreconhecidos em Operar;oes de Titulariza9ao. 

3. Descri9ao da importancia das atividades desenvolvidas e respetiva contribui9ao para o 
neg6cio (incluindo uma abordagem em termos quantitativos); 

A operai;;ao de tilulariza~ao realizada em 2015 - Silk Finance n°4 - permitiu ao Banco alargar o leque 
e continuar, assim, a diversificar as suas fontes de financiamento da atividade do banco. Esta 

4 

b 
/£ 



opera9ao obedece aos requisitos de ativos e!egiveis para as opera¢es de financiamento junto do 
Banco Central Europeu (BCE) tendo permitido eleger 509,4 milhoes de euros, correspondentes a 
rating A (nota9ao atribuida pela agencias de rating DBRS e Standard & Poors) para operagoes de 
absorgao de liquidez junto do Banco Central Europeu (BCE). 

A 31 de Dezembro de 2016, o Banco tinha contratado 405 milhoes de euros de passive frnanceiro 
junta BCE em duas operagoes de refinanciamento de prazo alargado direcionada (TL TRO). 

Ao longo do Relat6rio e Contas do exercicio de 2016, com especial enfase nas notas explicativas das 
Demonstrai;;:6es Financeiras, apresenta-se informagao detalhada sabre as atividades desenvolvidas 
nas diversas areas de neg6cio, bem coma a sua respetiva evolui;;:ao e desempenho. 

4. Descrigao do tipo de atividades desenvolvidas, incluindo a descric;ao dos instrumentos 
utilizados, o seu funcionamento e criterios de qualificac;ao que os produtos/investimentos 
devem cumprir; 

Conforme anteriormente referido e na sequencia da operagao de titularizac;ao Silk Finance No.4, o 
Banco cedeu os creditos a TAGUS - Sociedade de Titularizai;:ao de Creditos, SA (STC) com sede em 
Portugal, emitente da divida da transacgao. 

A opera,;ao de titularizai;:ao implicou a cedencia a STC de conjuntos de contratos representativos da 
carteira de credito do Banco a cada momenta, tendo a STC financiado a aquisigao destes creditos 
emitindo divida, tendo esta sido adquirida pelo Banco, incluindo os titulos first fost position. 

Na data de constituii;;:ao da operayao, a estrutura de capital da operagao de titularizai;;:ao Silk Finance 
n°4 era a seguinte: 

Obriga1;i'ies 
Montante Data do 

Rating (S&P e DBRS) 
Emitido Reembolso 

Remunera1;ao 

A 509 400 000,00 Janeiro de 2031 A/A 1,20% 
B 101 500 000,00 Janeiro de 2031 N/A 2,40% 
C 3 700 000,00 Janeiro de 2031 N/A Residual 

VFN 1,00 Janeiro de 2031 N/A Residual 

A31 de Dezembro de 2016, a estrutura de capital da operagao de titularizagao Silk Finance n°4 era a 
seguinte: 

Obriga~oes 
Montante Data do 

Rating (S&P e DBRS) Remunera~ao Emitido Reembolso 

A 509 400 000,00 Janeiro de 2031 A/A 1,20% 
B 101 500 000,00 Janeiro de 2031 N/A 2,40% 
C 3 700 000,00 Janeiro de 2031 N/A Residual 

VFN 1,00 Janeiro de 2031 N/A Residual 

No inicio da operagao, foi a!ienada uma carteira de creditos constituida por operagoes de vendas a 
credito e loca9ao financeira mobiliaria com valor vincendo aquela data de 611.022.648,68 Euros. 
Deste montante de capital vincendo foram excluidos da transar;:ao os montantes relatives a caugoes e 
valores residuais de contratos de locagao financeira mobiliaria. Estas operagoes foram alienadas a 
TAGUS - Sociedade de Titularizai;;:ao de Creditos, SA (STC). Corn referenda a 31 de Dezembro de 
2016, a carteira securitizada perfazia um total de 610.928.329,83 Euros. 
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5. Descrigao do objetivo e da amplitude do envolvimento da instituigao (i.e. compromissos e 
obrigagoes assumidos), relativamente a cada atividade desenvolvida; 

Tai como salientado, alem do referido no ponto anterior, o objectivo do Banco ao realizar a operai;:ao 
de titularizai;:ao na condii;:ao de Originador foi o de obter financiamento para o desenvolvimento da 
sua actividade. Para a!em da posii;:ao de Originador, o Banco assume ainda a funi;:ao de Gestor dos 
creditos. 



II - Riscos e Gestao de Riscos 

6. Descri1tao da natureza e amplitude dos riscos incorridos em rela1tao a atividades 
desenvolvidas e instrumentos utilizados; 

No ambito da operai;:ao de titularizai;:ao, o Banco incorre em risco de credito dado que os ativos 
cedidos na operai;:ao nao foram desreconhecidos uma vez que o Banco possui parte substancial dos 
riscos e beneficios envolvidos, uma vez que detem a titularidade da divida emitida, incluindo as 
classes representativas da first lost position, 

... _ .. 
Uma vez que os creditos cedidos na operagao representam uma amostra representativa da carteira 
de credito do Banco, o risco de credito inerente aos ativos cedidos e avaliado e representado de 
acordo com a metodologia dos restantes ativos de caracteristicas semelhantes, nomeadamente 
atraves da determinagao da sua imparidade. 

7. Descri<;ao das praticas de gestao de risco (incluindo, em particular, na atual conjuntura, o 
risco de liquidez) relevantes para as atividades, descri<;ao de quaisquer fragilidades/fraquezas 
identificadas e das medidas correctivas adoptadas; 

No ambito das recomendai;:oes do FSF e CEBS sobre o impato e dimensao dos riscos incorridos 
derivados do atual enquadramento de turbulencia dos mercados financeiros, a politica de gestao do 
risco de liquidez nos principios da prudencia e do Banco e definida e revista periodicamente pela 
Administragao. Esta encontra-se definida no Manual de Gestao de Riscos de Mercado do Banco 
Santander Consumer Portugal, S.A. e reflate a estrategia de gestao, que permite ao Banco garantir 
que disp6e de fundos liquidos para cumprir as suas obriga96es financeiras, a medida que estas se 
vencem, em fun9ao do grau de risco passive! de ser assumido. 

A gestao de liquidez e efetuada de acordo as necessidades de tesouraria constantes do orc;amento 
anual e preferencialmente junto da tesouraria do seu accionista Santander Consumer Finance, S.A., 
que assegura as necessidades de financiamento do Banco e atribui, de acordo com politicas de rating 
interno, aprovado pela Deloitte a nivel corporativo, spreads aditivos a taxa de mercado em funi;:ao da 
maturidade das transacc;oes. 

Por um lado, a gestao de curto prazo e realizada pela area de Gestao de Meios Pagamento da 
Direi;:ao de Operai;:6es, baseada na informagao diaria de liquidez assente nas contas de descoberto 
autorizado e na adequac;:ao tempestiva dos respetivos limites estabelecidos. 

No que respeita a gestao de medic e rongo prazo, esta e assegurada pela Direi;:ao Financeira, 
avaliada periodicamente, tendo coma objetivo manter um nivel satisfat6rio de disponibilidades para 
fazer face as necessidades financeiras do Banco no medio e longo prazo e monitorizar a sua 
evoluc;:ao e adequac;ao face ao ori;:amentado. 

0 processo de acompanhamento da exposi9ao a este risco e efetuado a 2 niveis. 

Por um lado, a gestao de curto prazo e reafizada pela area de Gestao de Meios Pagamento da 
Direi;:ao de Operai;:6es, baseada na informagao diaria de liquidez assente nas contas de descoberto 
autorizado e na adequai;:ao tempestiva dos respetivos limites estabelecidos. 

No que respeita a gestao de medio e longo prazo, esta e assegurada pela Direr;ao Financeira, com 
periodicidade minima bimestral nas reunioes do ALCO - Comite de Gestao de Actives e Passives e 
integrada no orgamento geral da ernpresa analisado mensalmente em Comite de Direi;:ao e aprovado 
pela Comissao Executiva, assegurando-se deste rnodo a permanente manuteni;:ao de um adequado 
nivel de capital interno, tendo come objetivo manter um nivel satisfat6rio de disponibilidades para 
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fazer face as necessidades financeiras do Banco no media e longo prazo e monitorizar a sua 
evolui;:ao e adequai;:ao face ao on;amentado. 

Para avaliar a exposii;;ao global a este tipo de risco, sao ainda elaborados relat6rios a partir da 
aplicar;;ao ALM 2 Torken que permite nao s6 identificar as mismatchs negatives para diversas 
maturidades e para diversos horizontes ternporais, como efetuar a cobertura dinamica dos mesmos. 
Face ao grau de exposii;;ao ao risco de liquidez, e elaborada pela Direi;;ao Financeira, uma proposta a 
Administrai;:ao com as operai;:oes de financiamento, nao s6 adequadas as necessidades de 
tesouraria, masque permitam tambem mitigar o grau de exposii;:ao a este risco. 

Estas tern ainda em linha de conta, nao s6 o limite minima de 70% impasto a nive! corporative pelo 
Santander Consumer, como tambem o !imite minima requerido, de 70% durante 2016, pela European 
Banking Authority (EBA) no que respeita ao cumprimento do LCR - Liquidity Coverage Ratio. 
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111-lmpacto do periodo de turbulencia financeira nos resultados 

8. Descrigao qualitativa e quantitativa dos resultados, com enfase nas perdas (quando 
aplicavel) e impato dos "write-downs" nos resultados; 

Nao aplicavel. 

9. Decomposh;ao dos "write-downs"/perdas por tipos de produtos e instrumentos afetados 
pelo periodo de turbulencia, designamente, dos seguintes: commercial mortgage-backed 
securities (CMBS), residential mortgage-backed securities (RMBS), colateralised debt 
obligations (CDO), asset-backed securities (ABS); 

Nao aplicavel. o Banco nao sofreu quaisquer perdas/"write-downs" por via da operac;:ao de 
titularizac;:ao Silk Finance n°4. 

10. Descric;ao dos motives e fatores responsaveis pelo impacto sofrido; 

Nao aplicavel. 

11. Comparac;ao de i) impactos entre periodos (relevantes) e de ii) demonstrac;oes financeiras 
antes e depois do impacto do periodo de turbulencia; 

Nao ap!icavel. 

12. Decomposic;ao dos "write-downs" entre montantes realizados e nao realizados; 

Nao ap!icavel. 

13. Descrigao da influencia da turbulencia financeira na cotagao das acgoes da entidade; 

Nao aplicavel. 

14. Divulgagao do risco de perda maxima e descrigao de coma a situai;:ao da instituii;:ao podera 
ser afetada pelo prolongamento ou agravamento do periodo de turbulencia ou pela 
recuperac;:ao do mercado; 

0 prolongarnen1o do periodo de turbulencia nos mercados financeiros que se sente com particular 
relevancia em Portugal, podera afetar a situa~o patrimonial do Banco de forrna indireta, atraves do: 

• 

Aumento da sinistralidade da carteira de credito, por fori;:a da diminuiyao da capacidade de 
cumprimento do servii;:o da divida por parte dos clientes, que esta fortemente correlacionada 
com o comportamento das taxas de juro; 

Aumento ou diminuii;:ao do custo de financiarnento dos capitais alheios . 



15. Divulgar;;ao do impato que a evolur;;ao dos "spreads" associados as responsabilidades da 
pr6pria instituir;;ao teve em resultados, bem como dos metodos utilizados para determinar este 
impacto; 

0 impacto da valoriza<;:ao das responsabilidades pode ser consultado nas Notas Anexas as 
Demonstra<;:oes Financeira, no ponto do Justo Valor. 

IV. Niveis e tipos das exposigoes afetadas pelo periodo de 
turbulencia 

16. Valor nominal (ou custo amortizado) e justo valor das exposii;:oes "vivas"; 

Nao aplicavel dado nao existirem operar;;oes com produtos estruturados ou activos 't6xicos· no 
periodo de referenda de 31 de Dezembro de 2016. 

17. lnformar;;ao sobre mitigantes do risco de credito (e.g. atraves de credit default swaps) e o 
respetivo efeito nas exposi~oes existentes; 

Nao aplicavel. 

18. Divulgar;;ao detalhada sobre as exposir;;oes; 

Nao aplicavel. 

19. Movimentos ocorridos nas exposir;;oes entre periodos relevantes de reporte e as razoes 
subjacentes a essas variar;;oes (vendas, "write-downs", compras, etc.) 

Nao aplicavel. 

20. Exp!icar;;oes acerca das expos1r;;oes (incluindo "veiculos" e, neste caso, as respetivas 
atividades) que nao tenham sido consolidadas (ou que tenham sido reconhecidas durante a 
crise) e as razoes associadas; 

Como anteriormente referido a operac,:ao Silk Finance n° 4 e integralrnente consolidada no patrirn6nio 
do Banco. 

21. Exposicao a seguradoras de tipo "monoline" e qualidade dos activos segurados: 

Nao aplicavel. 
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V. Politicas contabilisticas e metodos de valorizacao 

22. Classifica~ao das transa~oes e dos produtos estruturados para efeitos contabilisticos e o 
respetivo tratamento contabilistico; 

Nao aplicavel dado nao existirem opera~oes com produtos estruturados ou activos 't6xicos' no 
periodo de referencia de 31 de Dezembro de 2016. 

23. Consolida!,ao das Special Purpose Entities (SPE) e de outros "veiculos" e reconcilia!,ao 
destes com os produtos estruturados afectados pelo periodo de turbulencia; 

Nao aplicaveL Vide pontos os 2, 3, 4 e 5 deste documento. 

24. Divulga!,ao detalhada do justo valor dos instrumentos financeiros; 

Consultar o ponto de Justo Valor das Notas Anexas as Demonstra~oes Financeiras de 2016. 

25. Descri!,ao das tecnicas de modeliza!,ao utilizadas para a valoriza1,ao dos instrumentos 
financeiros; 

Nao apficavel. 
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VI. Outros aspectos relevantes na divulga~ao Documento 

26. Descrigao das politicas de divulga9ao e dos principios que sao utilizados no reporte das 
divulga96es e do reporte financeiro. 

As demonstra~oes financeiras consolidadas do Banco Santander Consumer S.A. foram preparadas 
com base nos registos contabilisticos do Banco e das suas filiais, mantidos em conformidade com as 
Normas lnternacionais de Relato Financeiro, tal como adoptadas na Uniao Europeia (IAS/IFRS), na 
sequencia do Regulamento (CE) N° 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Julho, transposto para o ordenamento nacional atraves do Decreto-Lei n° 35/2005, de 17 de Fevereiro 
e do Aviso n°1/2005 do Banco de Portugal. 

As demonstrai;:oes financeiras encontram-se publicadas no sitio da internet do Banco 
{www.santanderconsumer.pt), dando cumprimento ao Aviso n°6/2006 do Banco de Portugal, podendo 
ser consultadas por qualquer entidade interessada, pessoa individual ou coletiva. 
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RELATORIO ESTRUTURA E PR.A.TICAS DE 

GOVERNO SOCIETARIO 

Conselho de Administra~ao 

Exercicio de 2016 

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2017 



1. RELATORIO ESTRUTURA E PRATICAS DE GOVERNO 

SOCIETARIO 

O presente Relat6rio de Estrutura e Praticas de Governo Societario foi preparado nos termos e para 
os efeitos do disposto no Art. 70.0

, n.0 2, alinea b) do C6digo das Sociedades Comerciais (de ora em 
diante, o "CSC"). 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A. (de ora em diante, o "Banco") dispoe actualmente de 
6rgaos sociais estruturados de acordo com o modelo latino reforyado: Assembleia Geral, Conselho de 
Administra9ao, Conselho Fiscal e Sociedade Revisora Oficial de Contas (Cfr. Art. 278.0

, n.0 1 aHnea 
a)do CSC). 

O Conselho de Adrninistracao tern competencia para gerir o Banco e e composto par cinco, sete, 
nave ou onze vogais, urn dos quais sera o Presidente, todos eleitos por mandates de tres anos (Art.0 

11 °, Art. 19. 0 e seguintes dos Estatutos, na sequencia das alterai;;oes aprovadas na acta n° 4 7 da 
Assembleia Geraldo Banco, datada de 19.05.2016, que se encontram pendentes de registo). 

Os membros do Conselho de Administra<;:ao sao designados pela Assembleia Geral, de acordo com o 
n.0 1 do Art. 19 dos Estatutos e com o n.0 1 do Art. 391. 0 do CSC. 

A gestao corrente do Banco encontra-se delegada numa Comissao Executiva, constituida no seio do 
Conselho de Administra<;:ao, conforme previsto no n.0 3 do Art. 407. 0 do CSC e no art0 22° dos 
Estatutos. 

Na Assembleia Geral, os accionistas deliberam sobre as materias que lhes sao especialmente 
atribuidas pela lei e pelos Estatutos e sabre as que nao estejam compreendidas nas atribuir;oes do 
Conselho de Administra,;ao, designadamente: 

- Aprovagao do relat6rio de gestao e restantes documentos de prestagao do Banco; 
- Detiberac;ao sabre a proposta de aplicar;ao de resultados; 
- Eleic;ao dos rnernbros do Conselho de Administrar;ao, do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de 
Contas; 
- Apreciac;ao geral da administragao e fiscaliza9ao do Banco; 
- Altera<;:oes aos Estatutos. 

A fiscalizar;ao do Banco encontra-se confiada ao Conselho Fiscal (Art. 24.0 e seguintes dos Estatutos, 
na sequencia das alterar;oes aos estatutos aprovadas na acta n° 47 da Assembleia Geral do Banco, 
datada de 19.05.2016, que se encontram pendentes de registo), constituido por um minima de tres 
membros efectivos e um suplente, eleitos por mandates de tres anos (art.0 11 ° dos Estatutos, na 
sequencia das alteragoes aos estatutos aprovadas na acta n° 47 da Assernbleia Geral do Banco, 
datada de 19.05.2016, que se encontram pendentes de registo), e a uma Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, de acordo com o previsto na alinea b) do n.0 1 do Art. 413. 0 do CSC. 

0 Conselho Fiscal e eleito pela Assembleia Geral, em conforrnidade com o n.0 1 do Art. 415. 0 do 
CSC. 

0 reviser oficial de contas e igualmente designado pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho 
Fiscal, de acordo com o n.0 5 do Art. 24.0 dos Estatutos e com n.0 1 do Art. 446. 0 do CSC. 

1. 

1.1 

ASSEMBLEIA GERAL 

Membros da mesa da Assembleia Geral 



A Mesa da Assembleia Geral e constituida, de acordo com o Art. 16.0 , n.0 1 do Estatutos, por um 
Presidente e um Secretario. 

Estas fum;:6es sao exercidas, actualmente, pelos membros que abaixo se discriminarn: 

Presidente: Dr. Henrique Trocado 
Secretaria: Ora. Sara Larcher 

1.2 Data de inicio e termo dos respectivos mandatos 

A elei9ao dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o trienio 2016/2018, foi objecto de 
deliberayao na Assembleia Geral do Banco que teve lugar a 19.05.2016, a que corresponde a acta 
numero quarenta e sete. 

1.3 Antecedencia exigida para o bloqueio das ac~oes para a participa~ao na assembleia-
geral 

De acordo corn o disposto no Art. 15.0 , n.0 1 do Estatutos, s6 podem estar presentes e participar na 
Assembleia Geral do Banco os accionistas que tiverem averbadas em seu nome no livro de registo do 
Banco, ou comprovem ter depositadas em institui9oes de credito, ate 10 (dez) dias antes da data 
marcada para a reuniao, o numero minima de aci;;oes necessario para conferir voto. 

De acordo com o Art. 15, n.0 2 do Estatutos, os accionistas devem manter as ac~es de que sao 
titulares averbadas ou registadas em seu name, pelo menos, ate ao encerramento da reuniao da 
Assembleia Geral. 

1.4 Numero de ac!tcies a que corresponde um voto 

Nos termos do disposto no n.0 3 do Art. 15.0 do Estatutos, a cada 5.000 (cinco) mil euros de capital 
corresponde um voto sendo todavia aplicaveis, enquanto vigorarem de forma imperativa, os limites 
inferiores que forem fixados em lei. 

Nao obstante, de acordo com o n.0 4 do Art. 15.0 do Estatutos, os accionistas titulares de acyoes em 
numero inferior ao exigido para conferir um voto poderao agrupar-se de forma a completar o minima 
exigido, fazendo-se entao representar por qualquer dos agrupados. 

1.5 Accionistas titulares de direitos especiais 

0 capital social do Banco esta integralmente realizado e esta representado por 66.592.947 (sessenta 
e seis milhoes quinhentos e noventa e dais mil novecentos e quarenta e sete) acr;:oes ordinarias com 
o valor nominal de 1 (um) euro cada uma. 

Nao existem accionistas titulares de direitos especiais. 

1.6 Regras estatutarias especiais ou outras restri~oes em materia de direitos de voto 

Para alem do supra referido, nao existem regras estatutarias que prevejam a existencia de acr;:oes 
que nao confiram o direito de voto ou que estabeler;:am que nao sejam contados direitos de voto 
acima de certo numero, quando emitidos par um s6 accionista ou por accionistas com ele 
relacionados, nem outras regras que possam ser consideradas como restringindo os direitos de voto 
dos accionistas do Banco. 

1.7 Regras estatutarias sabre o qu6runs constitutivos e deliberativos 

Quorum constitutivo 



De acordo com o Art. 17.0 , n.0 1 do Estatutos, em primeira convocai;ao, a Assembleia Geral s6 pode 
funcionar quando estiverem presentes ou representados titulares de mais de metade das acgoes 
correspondentes ao capital social. De acordo com o Art. 17.0 , n.0 2, em segunda convocai;:ao a 
Assembleia pode deliberar validamente, qualquer que seja o numero de accionistas presentes e o 
capital representado. 

Quorum deliberativo 
De acordo com o Art. 17.0 , n.0 3 do Estatutos, as deliberagoes da Assembleia Geral serao tomadas 
por maioria de votos emitidos, salvo disposi,;:ao legal ou estatutaria que exija maioria qualificada. De 
acordo com o Art. 17.0 , n.0 4 do Estatutos, as deliberagoes sabre a altera~o do Estatutos devem ser 
aprovadas por dais ten;:os dos votos emitidos, sendo que, nos termos do n.0 5, se, porem em 
Assembleia reunida em segunda convocagao estiverem presentes ou representados accionistas 
detentores de, pelo menos, metade do capital social a deliberai;:ao sabre os assuntos referidos no 
anterior pode ser tomada pela maioria dos votos emitidos. 

E ap!icavel subsidiariamente o regime legal em materia de quorum constitutive e deliberativo, maxime 
o Art. 383.0 e o Art. 386.0 do CSC. 

1.8 Regras estatutarias sobre destaque de direitos de conteudo patrimonial 

Nao existem regras estatutarias sabre destaque de direitos de conteudo patrimonial. 

1.9 l;xercicio do direito de voto por correspondencia ou por meios electr6nicos 

De acordo com o Art. 18.0
, n.0 4 do Estatutos, nao e permitido o voto por correspondencia. Os 

Estatutos nao preveem o exercfcio do direito de voto por meios electr6nicos. 

1.10 lnterven9ao da assembleia-geral no que respeita a politica de remunera9ao do Banco 

A remunera9ao dos membros dos 6rgaos sociais e estabelecida por uma Comissao de 
Remunerac;oes composta por accionistas, cujos membros sao eleitos directamente pela Assembleia 
Geral, nos termos do Art. 12.0 dos Estatutos e do Art. 399.0

, n.0 1 do CSC. Nos termos do mesmo 
preceito, compete a Comissao de Remunerac;oes dispor sabre o regime de previdencia aplicavel aos 
administradores executivos. 

A Assembleia Geral podera anualmente fixar uma percentagem de !ucros a serem distribuidos pelos 
empregados e membros dos corpos sociais, definindo previamente os criterios dessa atribui9ao (Art. 
27.0

, n.0 2 do Estatutos). 

Em conformidade com o disposto no Art. 115.0-C, n.0 4 do Regime Geral das lnstituic;oes de Credito e 
Sociedades Financeiras, a Comissao de Remunerac;oes e o Conselho de Administra9ao submetem 
anualrnente a apreciac;ao da Assembleia Geral, a declarac;ao sabre a po!itica de remunera,;:oes dos 
6rgaos de administragao e fiscalizai;:ao e dos Dirigentes com Funi;:oes de Controlo e Assunc;:ao de 
Riscos, respectivamente. 

1.11 Regras apl icaveis a alterac;ao dos Estatutos 

De acordo com o Art. 17.0
, n.0 4 do Estatutos e o Art. 386.0

, n.0 3 do CSC, as deliberac;oes sabre a 
alterac;ao do Estatutos devem ser aprovadas por dois teri;:os dos votos emitidos. 

1.12 Participac;oes Qualificadas no capital do Banco 

0 Santander Consumer Finance, S.A., com sede em Ciudad Grupo Santander - Edit. Dehesa - 4 
Norte, Avenida de Cantabria, s/n, 13 Planta - Boadilla del Monte, Madrid, e titular de 53. 331. 64 7 
acc;oes ordinarias representativas de 80,09% do capital social do Banco. 



0 Santander Consumer Establecimiento Financiero de Credito, S.A., com sede em Ciudad Grupo 
Santander - Edif. Dehesa - 4 Norte, Avenida de Cantabria, s/n, 1a Planta - Boadilla del Monte, 
Madrid, e titular de 13.261.300 ac9oes ordinarias representativas dos restantes 19,91% do capital 
social do Banco. 

2. CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

2.1 Membros do Conselho de Administragao 

Presidente: Dr. David Turiel Lopez 
Vogal: Eng. Henrique Salema de Carvalho e Silva 
Vogal: Dr. Pedro Elejabeita (vd. ponto 2.2 infra) 
Vogal: Dr. Gonzalo Basagoiti Pastor 
Vogal: Sr. Luis Filipe Pires Ferreira 

2.2 Data de inicio e termo dos respectivos mandatos 

A elei9ao dos membros do Conselho de Administra9ao para o trienio de 2016 - 2018, foi objecto de 
delibera<_;ao na Assembleia Geral do Banco de 19.05.2016, a que corresponde a acta numero 
quarenta e sete, que se encontra pendente de registo, uma vez que que o Dr. Pedro Elejabeita foi 
norneado ex novo como vogal do Conselho de Administrai;:ao, s6 podendo exercer funi;:oes uma vez 
obtida a autoriza9ao do Banco de Portugal para o efeito. 

2.3 Poderes do Conselho de Administragao 

As competencias do Conselho de Administra9ao encontram-se previstas no Art. 20.0 do Estatutos. 

De acordo com este preceito estatutario, compete ao Conselho de Administrai;:ao gerir e representar o 
Banco com os mais amplos poderes que a lei lhe confere, e designadamente: 

- Elaborar as propostas relativas a definii;:ao das politicas gerais do Banco e dos pianos e orgamentos 
anuais plurianuais; 
- Estabelecer a organiza,;:ao interna do Banco e delegar os poderes ao longo da cadeia hierarquica: 
- Conduzir as actividades do Banco, praticando todos os actos que a lei ou estes estatutos nao 
reservem a outros 6rgaos sociais; 
- Executar as deliberai;:oes da Assembleia Geral; 
- Representar o Banco em juizo ou fora dele, comprometendo-se em arbitragens, propondo pleitos 
judiciais ou defendendo-se deles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos 
judiciais; 
- Apresentar a Assembleia Geral nas epocas legalmente determinadas, os relat6rios, balani;:os e 
contas dos exercicios sociais; 
- Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens m6veis ou irn6veis, incluindo participai;:oes em 
sociedades com qualquer objecto, em agrupamentos complementares de empresas e outras 
sociedades regufadas par leis especiais, devendo, porem, quanto aos irn6veis e as participa96es 
estaveis, obter o parecer favoravel do Conselho Fiscal; 
- Contratar e rescindir contratos corn empregados e outros prestadores de servi,;:os. 

De acordo com o Art. 5.0
, n.0 2 do Estatutos, o Conselho de Administra<_;ao pode ainda aumentar o 

capilal social ate EUR 80.000.000 (oitenta milhoes de euros), mediante entradas em numerario, na 
epoca e modalidades que considerar mais conformes aos interesses sociais. 

2.4 Designa9ao e substitui9ao dos membros do Consefho de Administra9ao 

De acordo com o Art. 19.0 , n.0 1 e 2 do Estatutos (na sequencia das altera96es aos estatutos 
aprovadas na acta n° 47 da Assembleia Geral do Banco, datada de 19.05.2016, que se encontram 
pendentes de registo), o Conselho de Administrac;:ao e composto per cinco, 



vogais, um dos quais sera o Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser ainda eleito um 
administrador suplente. 

Os mernbros do Conse!ho de Administra9ao sao designados pela Assembleia Geral para o exercicfo 
de um mandato de tres anos (art.0 11° n° 1 dos Estatutos, (na sequencia das altera9oes aos estatutos 
aprovadas na acta n° 4 7 da Assembleia Geral do Banco, datada de 19.05.2016, que se encontram 
pendentes de registo), sem prejuizo da sua reelei9ao. 

De acordo com o Art. 19.0 , n.0 4 do Estatutos, se um administrador faltar 3 (tres) vezes a reunioes do 
Conselho de Administrar;:ao, seja de forma seguida ou interpolada, sem justificar;:ao aceite pelo 
Conselho de Administrar;ao, tal equivalera a uma falta definitiva desse administrador. 

A substituir;ao de administradores processa-se nos termos do disposto no Art. 393.0 do CSC. 

3. COMISSP.O EXECUTIVA 

3.1 Membros da Comissao Executiva 

A Comissao Executiva sera constituida por deliberar;ao do Conselho de Adrninistrar;:ao. 

Para o trienio 2016/2018, foram designados os seguintes mernbros da Comissao Executiva: 

Presidente: Eng. Henrique Salema de Carvalho e Silva 
Vogal: Dr. Gonzalo Basagoiti Pastor 
Vogal: Sr. Luis Filipe Pires Ferreira 

3.2 Poderes da Comissao Executiva 

A Comissao Executiva do Conselho de Administrar;:ao exerce competencias delegadas deste 6rgao, 
nos termos da delibera9ao de delegar;:ao de competencias aprovada em reuniao do Conselho de 
Administra<_;:ao. 

Na Comissao Executiva sao delegados os seguintes poderes: 

- Preparar propostas para o Conselho de Administra9ao - pianos e orr;amentos, relat6rio e contas, 
po!iticas gerais e executar as suas deliberar;oes: 
- Distribuir responsabilidades funcionais (Pelouros): 
- Gerir o desenvolvimento dos neg6cios; 
- Definir a organiza<_;:ao interna; 
- Recrutamento, formar;ao e desenvolvirnento de colaboradores: 
- Concretizar a politica salarial e de premios variaveis: 
- Aprovar acordos comerciais e contratos com prestadores de servh;:os; 
- Definir a politica de pricing, fiscal, de marketing, de produtos, de recupera9ao e de gestao de 
clientes; 
- Aprovar os processos e procedimentos do Banco; 
- Nomear mandatarios internos: 
- Garantir as relar;:oes com autoridades e o cumprimento de normas prudenciais. 

3.3 Designa9ao e substitui<;ao dos membros da Comissao Executiva 

A Comissao Executiva e constituida pelo numero de Administradores que for deliberado pelo 
Conselho de Administra<_;:ao, nao se encontrando previsto qualquer regime estatutario especifico para 
a designar;:ao ou substituir;ao dos respectivos membros. 

4. CONSELHO FISCAL 



4.1 Membros do Conselho Fiscal 

Membros do Conselho Fiscal nomeados para o mandate 2016/2018: 

Presidente: Prof. Doutor Diogo Jose Paredes Leite de Campos 
Membro efectivo: Dra. Susana Teresa Baptista Nunes Cirera Soutelinho 
Membro efectivo: Dr. Manuel Antonio Amaral Franco Preto 
Membro suplente: Dra. Patricia Isabel Guerra Carvalhal (vd. ponto 4.2. infra) 

4.2 Data de inicio e termo dos respectivos mandatos 

A eleir;:ao dos membros do Conselho Fiscal para o trienio 2016-2018, foi objecto de deliberar;:ao na 
Assembleia Geral do Banco de 19.05.2016, a qual se encontra pendente de registo, uma vez que a 
Ora. Patricia Isabel Guerra Carvalhal foi nomeada ex-nova como suplente do Conselho Fiscal, s6 
podendo exercer func;oes uma vez obtida a autorizac;ao do Banco de Portugal. 

4.3 Designa!tao e substitui~ao dos membros do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal e composto por tres membros efectivos e urn suplente designados pela 
Assembleia Geral (Art. 24.0 do Estatutos). Na mesma deliberac;ao, os accionistas designam aque!e 
dos membros efectivos que servira como Presidente (Art. 415.0

, n.0 2 do CSC). 

0 Conselho Fiscal deve ser constituido com respeito pelo regime de composir;:ao qualitativa e 
proibiyao de incompatibilidades previstos nos Arts. 414.0 e 414. 0-A do CSC. 

Os membros efectivos do Conselho Fiscal que se encontrem temporariamente impedidos ou cujas 
funr;:oes tenham cessado sao substituidos pelos suplentes (Art. 415. 0 , n.0 3 do CSC). 

Os sup!entes que substituam membros efectivos cujas funr;:oes tenham cessado mantem-se no cargo 
ate a primeira Assernbleia anual, que procedera ao preenchimento das vagas. Nao sendo possivel 
preencher uma vaga de membro efectivo por faltarem suplentes eleitos, os cargos vagos, tanto de 
membros efectivos como de suplentes, sac preenchidos par nova eleifao (Art. 415. 0 , n.0s 4 e 5 do 
CSC). 

4.4 Possibilidade de o Conselho Fiscal propor a assembleia-geral a destitui.;ao do auditor 
com justa causa 

De acordo corn o Art. 24.0
, n.0 5 do Estatutos, o revisor oficial de contas e designado pela Assembleia 

Geral sob proposta do Conselho Fiscal. 

O Conselho Fiscal pode propor a Assembleia Geral a destituir;:ao do reviser oficial de contas, sempre 
que houver justa causa. 

4.5 Relat6rio anual do Conselho Fiscal 

0 Conselho Fiscal elabora o Rela16rio Anual de acordo com a legislar;:ao em vigor. 

5. CONTROLOINTERNO 

Tendo presente a reconhecida importancia que a existencia de um sistema de controlo interno 
adequado e eficaz assume, no exercfcio de 2016, o Banco prosseguiu a estrategia de continuo 
fortalecimento do seu Sistema de Controlo lnterno, definido e acompanhado directamente pelo 6rgao 
de Administrai;:ao e monitorizado pelo Conselho Fiscal, designadamente com vista a garantir: 



- Um desempenho eficiente e rentavel da actividade no medio e longo prazo, que assegure a 
utilizagao eficaz dos activos e recursos ea continuidade do neg6cio, nomeadamente atraves de uma 
adequada gestao e controlo de riscos inerentes a actividade desenvolvida; 
- A existencia de informai;:ao financeira e de gestao, completa, pertinente, fiavel e tempestiva, que 
suporte as tomadas de decisao e os processos de controlo; 
- 0 respeito pelas disposigoes legais e regulamentares aplicaveis, incluindo as relativas a prevengao 
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, bem coma das normas e usos 
profissionais e deontol6gicos, das regras internas e estatutarias, das regras de conduta e de 
re!acionamento com clientes, das orientagoes dos 6rgaos sociais e demais regras, recomendai;:oes e 
boas praticas internacionalmente reconhecidas, de modo a proteger a reputa9ao da institui9ao e 

evitar que esta seja alvo de san,;:oes. 

0 sistema implementado preve uma organiza,;:ao que assegure a conformidade com o Aviso n° 
5/2008 do Banco de Portugal, nomeadamente atraves da existencia das fun,;:oes de Gestao de Risco, 
Compliance e Auditoria lnterna, cujos responsaveis foram designados e reportam directamente ao 
6rgao de Administra,;:ao. Em articula,;:ao com as demais unidades de estrutura, estas fum,;oes 
desenvolvem as suas actividades de forma independente, permanente e efectiva contribuindo para a 
solidez do sistema de controlo interno do Banco. 

No sentido de atingir os objectives propostos, foram adoptados os principios e orienta9oes 
reconhecidos e aceites internacionalmente em materia de controlo interno, nas suas diversas 
componentes, e que visam assegurar a existencia de: 

- Um adequado ambiente de controlo, de forma a disseminar uma cultura de controlo e de disciplina 
por parte de toda a estrutura organizacional, que favorec;:a uma gestao sa e prudente da actividade 

desenvolvida; 
- Um s61ido sistema de gestao de riscos, que permita identificar, avaliar, acompanhar e controlar 
todos os riscos que possam influenciar a estrategia e objectivos definidos, bem coma assegurar a 
implementac;:ao de aci;oes para responder a desvios nae desejados: 
- Um eficiente sistema de informagao e comunicar,:ao, que garanta a capta,;:ao, tratamento e troca de 
informai;ao relevante, abrangente e consistente, que suporte uma tomada de decisao eficaz e 
tempestiva e o cumprimento de obriga96es perante terceiros; 
- Um efectivo sistema de monitorizagao, atraves da implementai;ao de ac,;:oes e avalia,;:oes de 
controlo com vista identificar eventuais insuficiencias e/ou oportunidades de melhoria de forma 
garantir a continua eficacia ea adequar,:ao do Sistema de Controlo lnterno. 

Para o efeito, na concretizar,:ao dos objectivos acima descritos, o Banco prossegue activamente no 
sentido de fomentar urn apropriado ambiente de controlo sustentado numa adequada definir,:ao e 
segregar;;ao de fungoes e no estabelecimento de politicas e procedimentos de contro!o, integrados na 
sua actividade diaria. Por sua vez, de forma a promover elevados padroes profissionais o Banco 
adopta um c6digo de conduta que reflecte os padroes de comportamento etico e de rigor pelos quais 
todos os colaboradores se devem reger na execugao das suas tarefas. 

No que respeita ao sistema de gestao de riscos, este encontra-se baseado em processes de 
identifica,;:ao, avaliar,:ao, acompanhamento e controlo, que visam assegurar, de forma permanente: 

- 0 desenvolvimento sustentado da actividade crediticia, pela gestao prudente da sua solvabilidade, 
decorrente do exercicio dos objectives estrategicos; 
- A gestao criteriosa dos capitais alheios, com o objective ultimo da maximiza,;:ao do valor do Banco 
para os seus accionistas. 

0 processo de avaliagao de riscos instituido, baseado em politicas e procedimentos que visam 
garantir que a estrategia e os objectivos da instituir,:ao, previamente estabelecidos, sao atingidos, tern 
em considera,;:ao a natureza e magnitude dos riscos subjacentes a actividade do Banco e encontra-se 
suportado em ana!ises qualitativas e quantitativas que permitem, de forma sustentada e tempestiva, 
monitorizar e aferir sabre a adequabilidade do capital interno. 



Par sua vez, o sistema de cornunicai:;ao e informai:;ao promovido assegura a existencia de inforrnai:;ao 
objectiva, inteligivel, consistente e correcta de forma a possibilitar uma visao global e abrangente 
acerca da situa9ao financeira, do desenvolvimento da actividade e do periil de risco do Banco. Este 
encontra-se sustentado nas politicas e procedimentos internamente estabelecidos e oportunamente 
difundidos, que preveem a produgao e divulgai:;ao atempada de informai:;ao a nivel interno e externo. 

0 processo de informac;ao financeira, que integra o sistema de comunica,;:ao e informa,;:ao da 
institui9ao, sustenta-se nos sistemas contabilisticos e de apoio a gestao que, de forma cornp!eta e 
sistematizada, registam e armazenam a informa,;:ao relativa as operai;:oes efectuadas. 
Adicionalrnente, o modelo de governo estabelecido assenta numa estrutura transversal e 
descentralizada que define, de forrna rigorosa, os responsaveis, as competencias e a periodicidade 
das sedes de decisao consoante a materia em causa. 

Par ultimo, a continua monitoriza9ao do sistema da adequagao e eficacia do sistema de controlo 
lnterno, permite avaliar a prossecui:;ao dos procedimentos de controlo interno ao nivel das diferentes 
areas funcionais e aferir a sua adequabilidade e efectividade face as politicas, pianos, instrw;:oes 
internas, bem como a sua conformidade com a legislac;:ao e regularnentac;:ao aplicavel. 

Ciente da importancia que um adequado e eficaz sistema de controlo interno assume, o 6rgao de 
Administrac;:ao tern vindo a promover de forma reforc;ada a incorporac;:ao dos objectives e dos 
principios de controlo, na estrategia e nas politicas da instituic;ao, assegurando a existencia de meios 
materiais e humanos necessaries a sua prossecugao e garantindo que as insuficiencias identificadas 
neste ambito sao alvo de acornpanhamento continua por parte de todos os 6rgaos de gestao, sempre 
no sentido de se implementarem as medidas necessarias a sua sanac;ao. Por sua vez, o Conselho 
Fiscal aprecia anualmente o funcionamento do Sistema de Controlo lnterno, face aos requisitos 
definidos nos Avisos n° 5/2008 e n° 9/2012 do Banco de Portugal e com excepgao da parte 
subjacente ao processo de preparac;:ao e divulgac;ao de informagao financeira, a qua! e alvo de 
parecer ernitido pelo Auditor Externo/ROC, recornendando quando aplicavel as melhorias que 
considera pertinentes. 

6. Politica de Remunera~ao do Conselho de Administra~ao e do Conselho Fiscal 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 115. 0-C, do Regime Geral das I nstituiy6es de 
Credito (aprovado pelo Decreto-Lei n.0 298/92, de 31 de Dezembro), no artigo 2.0 , n.0 1, da Lei n.0 

28/2009, de 19 de Junho e no artigo 16.0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 10/2011, de 29 de 
Dezembro, e definida a politica de remunerac;ao dos membros do Conselho de Administrac;ao e do 
Conselho Fiscal do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. (o "Banco"), a vigorar no ano 2016, a 
aprovar pela Assernbleia Geral, mediante proposta da Comissao de Remunerac;oes, nos termos 
seguintes: 

I. Enquadramento 

A politica remunerat6ria do Banco Santander Consumer Portugal enquadra-se nas directrizes 
definidas pelo accionista de referencia do Banco para todo o Grupo Santander, as quais sao 
formuladas, com a participac;:ao de consultores externos, de acordo com as melhores praticas 
existentes no sector. O Grupo Santander detern 100% do capital social do Banco. 

A politica de rernunerac;ao dos Membros dos 6rgaos de Administrac;ao e de Fiscalizac;ao e 
anualmente revista e aprovada. Na respectiva definic;ao participou a Direcc;ao de Recursos Hurnanos 
do Banco, formulando recomendac;oes destinadas a assegurar que as remunerac;oes sao adequadas ~ 
e reflectern o periil de risco e os objectivos de longo prazo do Banco, As remunerac;oes encontram-se · / 
sujeitas a aprovayao ao nivel da Divisao do Santander Consumer Finance e do Grupo Santander. ~ 
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II. Politica do Grupo Santander 

Estando a politica remunerat6ria a seguir necessaria e fortemente integrada na politica do Grupo 
Santander, importa referir o contexto extremamente competitivo em que se desenvolve a actividade 
deste e a circunstancia de a concretizayao dos seus objetivos depender, em larga medida, da 
qualidade, da capacidade de trabalho, da dedica9ao, da responsabilidade, do conhecimento do 
neg6cio e do compromisso face a institui9ao, por parte de quern desempenha fum;:oes-chave e que 
lidera a organiza9ao. 

Estas sao as prernissas que deterrninarn, de forma geral, a politica de remunera9ao do Grupo, em 
especial dos administradores executivos, e que permitem atrair e reter os talentos na organiza9ao, 
tendo presente o ambito global do mercado em que opera. 

Consequentemente, a politica de remunerai;:ao dos administradores tern os seguintes objetivos: 
assegurar que a remunerai;:ao total e a respectiva estrutura (constituida pelas diferentes 

componentes de curto, media e longo prazo) sao competitivas com a pratica do sector financeiro 
internacional e coerentes com a filosofia de liderani;:a do Grupo; 

manter uma componente fixa equilibrada face a componente variavel, a qual se encontra 
indexada a realizai;:ao de objectivos concretes, quantificaveis e alinhados com os interesses dos 
accionistas. 

No caso da remuneracao referente ao desempenho de fum;:oes nao executivas, a poHtica de 
remunerai;:ao visa igualmente compensar a dedicai;:ao, qualificai;:ao e a responsabilidade exigidas 
para o desempenho da funr;:ao. No entanto, no caso do Banco, as funi;:oes nao executivas nao sao 
remuneradas, sendo os seus titulares remunerados pelas funi;:oes que desempenham noutras 
sociedades do Grupo. 

Ja em 2010, foi criado, ao nivel do Grupo Santander, o Comite de Avalia<;ao de Riscos nas 
Retribuii;:oes, cujos membros sao pessoas de reconhecida competencia e imparcialidade, com vista a 
avaliar a qualidade dos resultados, riscos incorridos e cumprimento de objetivos. 

Acresce que o Grupo contou com a assistencia de consultores externos especialistas na analise, 
definii;:ao e avalia9ao de politicas de remunerai;:ao. 

Assim, o Grupo, prosseguindo o que tern vindo a ser a sua pratica, continuara a alinhar a sua politica 
de remunerai;:ao com as melhores praticas do mercado, antecipando, em termos gerais e na medida 
adequada, as preocupai;:6es manifestadas na regulamentacao portuguesa. 

Ill. Principios orientadores da politica de remunerac;ao no Banco Santander Consumer Portugal 

Em conformidade com o exposto, os principios gerais orientadores da fixa9ao das remunerai;:oes sao 
os seguintes: 

a) Simplicidade, clareza, transparencia e alinhamento com a cultura do Banco, tendo igualmente em 
conta o Grupo em que se insere; 

b) Consistencia com uma gestao e controlo de risco eficazes para evitar a exposii;:ao excessiva ao 
risco e a conflitos de interesses, por um lado, e procurando a coerencia com os objetivos, valores 
e interesses de longo prazo do Banco, cuja capacidade de refori;:o da base de fundos pr6prios se 
preserva, e dos seus colaboradores, assim como dos interesses dos seus clientes e investidores, 
por outro; 

c) Competitividade, tendo em considerai;:ao as praticas do mercado e a equidade, sendo que a 
pratica remunerat6ria assenta em criterios uniformes, consistentes, justos e equilibrados; 

d) Alinhamento com as rnelhores praticas e tendencias recentes no sector financeiro, a nivel 
nacional e internacional, com o objectivo ultimo de desincentivar a exposii;:ao a riscos excessivos 

e promover a continu;dade e sustentab;Hdade dos desempenhos e resultadjv7~ ~ 
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nomeadamente atraves: i) da cria,;:ao de lirnites maximos para as cornponentes da remunera,;:ao, 
que devem ser equilibradas entre si (e.g. limita,;:ao estatutaria a que Remunerac;:ao Variavel 
exceda 5% dos lucres de exercicio); ii) do diferimento no tempo de uma parcela da remunerai;:ao 
variavel cuja aplica9ao depende dos criterios de elegibilidade do Grupo em cada ano ii) do 
pagamento de parte da remunerac;:ao variavel em instrumentos financeiros cuja atribuii;:ao 
depende dos criterios de elegibilidade do Grupo em cada ano; 

e) Apuramento da remunera9ao variavel individual considerando a avaliai;:ao do desempenho 
respective, corn base em criterios de natureza financeira e nao financeira, de acordo com as 
fun,;:oes e o nivel de responsabilidade, assim como dos resultados do Banco, tambem por 
comparai;;:ao com outras entidades internacionais do sector; 

f) Sujei9ao da cessa,;:ao antecipada de contratos ao regime legal vigente em cada memento; 
g) lnexistencia de seguros de remuneracao ou de outros mecanismos de cobertura de risco 

tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento pelo risco inerentes as modalidades de 
remunerai;;:ao adoptadas. 

IV. Componentes da politica de remunerac;:ao 

De acordo com os principios antecedentes, assume-se o seguinte: 

a) A politica de remunera,;:ao dos titulares dos 6rgaos sociais enquadra-se nas diretrizes do Grupo, 
as quais foram formuladas de acordo com as rnelhores praticas existentes no sector: 

b) Das referidas diretrizes decorre nomeadamente a form a como se processa a avaliayao de 
desempenho dos adrninistradores executives. 

c) Relativamente aos administradores nao executives, a um administrador executive e o Presidente 
do Conselho de Administra,;:ao, estes nao auferem qualquer remunerac_;:ao em Portugal, sendo 
remunerados pela sua atividade nas entidades do Grupo Santander Consumer Finance onde se 
encontram afetos. 

d) Os membros do 6rgao de fiscaliza9ao auferem apenas rernunerac_;:ao fixa, cujo montante e 
determinado em linha com os criterios e praticas utilizados nas restantes sociedades do Grupo, 
atenta a dimensao do neg6cio e do mercado em Portugal. No entanto, uma vez que um dos 
membros do 6rgao de fiscaliza,.:ao do BSCP, e co!aborador e desempenha fum;:oes no Banco 
Santander Totta, S.A., a sua remunerac_;:ao e definida e paga nesse banco; 

e) lndependentemente de as condi,;:oes de apuramento e pagamento da remunerayao variavel a 
poderern tornar de valor final indeterminado e de pagarnento eventual, nao sendo assim possivel 
predeterminar a propor9ao entre as componentes fixas e variaveis da remunera9ao, mas tendo 
em consideragao o definido no Grupo, o racio maxima entre o valor de todas as componentes da 
remunerai;:ao variavel e o valor total da remunera9ao fixa nao pode, em qualquer circunstancia, 
ser superior a 200%. 

1. Remunera~ao fixa 

a) A remunerac;:ao fixa e paga 14 vezes por ano; 
b) A remunerac;:ao fixa dos administradores executives e determinada tendo em conta os criterios 

utilizados no Grupo, os resultados do Banco, a avaliai;:ao de desempenho e as referencias do 
mercado, salvaguardadas as diferentes especificidades e dimensoes; 

c) A rernunera9ao fixa dos administradores executives remunerados em Portugal tern os limites que 
forern fixados anualmente pela Comissao de Remunera96es, tendo representado em 2016, uma 
parcela de em media 65% da remunerac_;:ao total. 

2. Remunera~ao variavel 

a) Em fun9ao da aplicai;:ao das orienta<,;:5es e politica do Grupo relativamente a estas materias a r-i a· Di~sao do Santander Consumer Finance, a remunera<ilo de todos ou alguns]: :~ I 



Comissao Executiva podera comportar igualmente uma componente variavel, incluindo um 
elemento anual e um elemento plurianual, ambos de atribui9ao nao garantida, visando o equilibrio 
entre o curto e medio prazo 

b) Tendo presente o definido, a remunera,;:ao variavel e adequadamente equilibrada face a 
remunera,;:ao fixa; 

c) De forma a objetivar e tornar mais transparente o processo de determinai;:ao da remunera,;:ao 
variaver, esta tern em conta os objectivos quantitativos e qualitativos do Banco, bem como os 
respectivos indicadores previstos no Plano Estrategico que sao definidos anualmente pelo Grupo; 

d) A pondera~o da consecui;:ao dos objectives estrategicos definidos pelo e para o Banco, seja em 
termos absolutos, seja par compara9ao com outras entidades do sector, para efeitos de fixa,;:ao 
da remunerai;:ao variavel, permite promover um adequado alinhamento com os interesses de 
media e longo prazo do Banco e dos seus accionistas; 

e) No caso de serem imputados ao Banco, por accionistas ou por terceiros, responsabilidade por 
actos de gestao, a remunera,;:ao variavel podera, mediante decisao dos accionistas, ser suspensa 
ate ao apuramento de tais pretens6es e, no caso de serem consideradas procedentes, nao sera 
atribuida a respectiva remunera9ao enquanto nao estiverem liquidados tais danos. 

f) A totalidade da componente variavel, incluindo tanto o elemento de atribuic,:ao anual como o 
elemento de atribui,;:ao plurianual, podera ser objecto de redu,;:ao ("malus") ou reversao 
("c!awback") que resultem da defini9ao dos criterios de atribuii;:ao da rernunera,;:ao variavel. 

2.1. Remunera9ao variavel anuar 

a) Como elemento da remuneragao variavel, estabelece-se um premI0 de desempenho da 
Empresa, vinculado a objectives, dependente de avalia,;:ao anual, com reflexo no ano em curse 
e nos seguintes, atraves do qua! sao pagas presta,;:6es em dinheiro e poderao ser atribuidas 
acgoes do Banco Santander: 

b) A determina,;:ao do valor do prernio de desempenho tern por base os seguintes criterios: 
b)1. Criterios definidos para a Unidade: i) 70% dependem de metricas financeiras, em concrete 
de risco (com um peso de 10%), tendo coma indicadores os racios do custo de credito e de 
NPL; de capital {com um peso de 10%) tendo com indicador o RWA Cap (metrica binaria); de 
Rentabilidade (com um peso de 50%), tendo coma indicadores os resullado ap6s impastos da 
Sociedade e o RoRWA ii) 15% dependem de metricas de fideliza,;:ao e satisfa9ao dos clientes 
iii) 10% de metricas de satisfa~o dos colaboradores iv) 5% de metricas estabelecidas no 
ambito da responsabilidade social da Sociedade. 
b)2. 0 resultado obtido na alinea b)1. e ajustado em fun,;:ao dos resultados obtidos peto Grupo 
por cornpara,;:ao destes com os resultados obtidos pela unidade, atraves de um fator 
multiplicador que podera assim majorar ou reduzir o resultado obtido na alinea b). Este fator 
multiplicador e determinado discricionariamente pelo Grupo. 
b)3.ao resultado oblido em b)2. podera ser aplicado um ajuste excepcional decorrente de uma 
avalia9ao de factores qualitativos adicionais, designadamente por uma deficiente avaliai;:ao 
feita pelos supervisores ou fun,;:oes de controlo, de um evento extraordinario materialmente 
relevante, do balani;:o e de outros indicadores criticos da atividade e fatores relevantes de 
gestao; 

c) 0 premio de desempenho destina-se a compensar a consecui;:ao de resultados anuais e o 
desernpenho individual, podendo variar em fun9ao do grau de cumprimento dos objetivos, entre 
0% e um valor que em 2016 nao e superior a 150% do valor do premio de desempenho da 
Empresa pago no ano anterior; 

d) Para alguns membros da Comissao Executiva, o pagarnento do premio de desempenho podera 
ser sujeito ao diferimento de 40% do seu valor. 

e) Para esses casos, o valor da parte nao diferida e pago, metade em a9oes e metade em 
dinheiro; 

f) 0 pagamento da parte diferida e determinado em furn;ao dos resultados obtidos num periodo de 
tres anos e sujeito a verificai;:ao cumulativa das seguintes condii;:oes: i) permanencia na 
Empresa durante um dado periodo estabelecido; ii) preservai;:ao do nivel de desempenho 
financeiro do Grupo Santander durante o trienio de referencia; iii) nao ocorrencia de variai;:oes 
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significativas do capital econ6mico ou do perfil de risco do Grupo; iv) cumprimento das norrnas 
internas, incluindo as relativas a riscos, aprovadas anualmente pelo Grupo; 

g) Metade do montante do diferimento e pago em ac,:oes e outra metade em dinheiro, sendo o 
pagamento desta parte feito em tres parcelas, durante os tres anos subsequentes, em fun9ao 
do rnontante, ficando dependente do preenchimento das condi9oes referidas supra; 

h) As ar;:oes atribuidas aos membros da Comissao Executiva nao beneficiam de qualquer contrato 
de cobertura de risco e ficam, ate ao termo dos seus respetivos mandates, sujeitas a condir;:ao 
de manutenr;:ao, ate que o seu valor perfac,:a duas vezes o montante da remunera9ao total (sem 
prejuizo da possibilidade de aliena9ao de ar;:oes necessaria ao pagamento de impastos 
resultantes do beneficio inerente a essas mesmas ar;:oes): 

2.2. Remuneracao variavel plurianual 

a) Como elemento da remunerar;:ao variavel plurianual, o Banco podera fixar um Incentive de Longo 
Prazo individual, sendo este determinado pela aplicar;:ao de uma percentagem, que podera ir 
ate 20%, do valor de referencia do premio de desempenho do ano, considerando (i) o lucre par 
a,;ao (LPA) do Grupo do ano por comparar;:ao com o previsto em orr;:amento, (ii) taxa de retorno 
sabre o capital tangivel ("ROTE" na sigla em ingles - Return on Tangible Equity) do ano do 
Grupo Santander em rela9ao ao projetado para esse exercicio. 

b) 0 valor previsto sera diferido integralmente par 3 anos e a sua atribuigao e valor estarao 
vinculados ao cumprimento de determinados objetivos definidos para o periodo (os "Objectivos 
Plurianuais"), e as restantes condi9oes do piano. 

c) Os "Objectives Plurianuais" tern as seguintes metricas: (i) Comportamento relative do 
crescimento do lucro por a,;:ao (LPA) do Grupo Santander no periodo em rela9ao com um grupo 
de referencia de entidades de credito no mesmo periodo; (ii) ROTE do exercicio do Grupo 
Santander (iii) Satisfa9ao dos clientes, medida pela inclusao no "Top 3" dos melhores bancos no 
indice de satisfa9ao dos clientes nos principais mercados onde o grupo atua, (iv) Satisfa9ao dos 
colaboradores, medida pela inclusao no "Top 3" dos melhores bancos para trabalhar nos 
principais mercados em que o Grupo actua, (v) Vincula9ao de clientes, levando em conta que os 
objetivos do Grupo Santander 

d) A atribui,;:ao do ILP nao podera em nenhuma circunstancia implicar que as componentes 
variaveis da remunera9ao sejam superiores a 200% da componente fixa da remunera9ao. 

e) A entrega do Incentive de Longo Prazo individual fica ainda sujeita a verifica,;ao cumulativa das 
seguintes condi96es: i) permanencia na Empresa durante o dado periodo estabelecido; ii) 
preserva9ao do nivel de desempenho financeiro do Grupo durante o prazo de diferimento; iii); 
cumprimento das normas internas, especialmente as relativas a riscos: iv) ausencia de 
reformulagao material dos elementos financeiros do Grupo imposta pelos auditores externos, 
exceto se em resultado da modificar;:ao de normas contabilisticas; v) inexistencia de varia,;:oes 
significativas do capital econ6mico ou do perfil de risco do Grupo; 

f} No limite, pode nao haver lugar a atribuir;:ao de quaisquer a,;:oes: 
g) As ac9oes atribuidas no ambito do Incentive de Longo Prazo nao beneficiam de qualquer 

contrato de cobertura de risco e ficam, ate ao termo dos mandates dos respectivos 
beneficiaries, sujeitas a condir;:ao de manuten9ao, ate que o seu valor perfa9a duas vezes o 
montante da remunera,;:ao total (sem prejuizo da possibilidade da alienar;:ao de ac;:oes 
necessaria ao pagamento de impastos decorrentes do beneficio inerente a essas ac,;:fies). 

2.3. ldentifica,;:ao da parcela diferida e da ja paga 

Da remunera,;:ao variavel de 2015 para um administrador executive remunerado em Portugal, foi paga 
em 2016 a parte nao sujeita a diferimento. 0 pagamento do remanescente encontra-se diferido por 
tres anos. Para este da remunerar;:ao variavel de 2015, encontram-se por pagar dois terr;:os da 
remunerar;:ao variavel diferida. 

Nao foram pagos valores de remunera,;:ao variavel diferida de anos anteriores, uma vez que, a data, 
nao sao devidos quaisquer montantes atribuidos a esse titulo. 
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3. Montantes pagos por outras sociedades em rela~ao de dominio ou de grupo com o Banco 

Nao se preve que venham a existir, durante o exercicio de 2016, montantes pagos aos 
administradores executivos remunerados pela unidade em Portugal, par outras sociedades em 
rela9ao de domfnio ou de grupo com o Banco. 

V. Beneficios 

A atribui9ao dos beneficios e feita de mode a assegurar a compatibilidade com a estrategia 
empresarial, os objectives, as valores e os interesses a longo prazo do Banco: 

a) A generalidade dos administradores executivos beneficiam de um seguro de vida, cujo capital 
coberto e equivalente a quarenta e duas vezes o valor da Remunera9ao Fixa mensal do titular em 
causa. 

b} Com excep9ao de dois dos administradores executivos, os demais administradores executives 
beneficiam de um seguro de saude contratado para todos os colaboradores com comparticipa9ao 
correspondente a 0,75% da respectiva Remunera9ao Fixa. 

c) O Presidente da Comissao Executiva beneficia do Segura de Saude complementar ao Servi90 de 
Assistencia Medico-Social (SAMS) de acordo com o regime estabelecido no Banco Santander 
Totta, S.A. (onde tern contrato de trabalho suspense). 

d) Relativamente a um dos Administradores, o Banco suporta o custo da diferem;:a entre a taxa de 
juro praticada no mercado pela concessao de credito a habita9ao ea que e cobrada por credito 
da mesma natureza concedido a trabalhadores nos termos da regulamentai:;:ao colectiva do sector 
bancario. 

VI. Aspectos complementares 

Nao se preve a atribui9ao de pianos de opi:;:6es em 2016. 

Atento o disposto no numero 5 do artigo 403. 0 do C6digo das Sociedades Comerciais, nao estao 
definidas nem se propoe introduzir limitar;:oes estatutarias a indemniza9ao por cessai:;:ao antecipada 
de fun96es dos titulares de 6rgaos sociais. 

Nao e previsivel que, durante o ano 2016, venham a ser pagas quaisquer indemnizai:;:oes por 
cessai:;:ao antecipada de fun96es dos titulares de 6rgao sociais. 

VII. Cumprimento das politicas de remunera~ao definidas no Regime Geral das lnstituiCtties de 
Credito e Sociedades Financeiras 

Esta po!itica de remunerayao dos membros dos 6rgaos de administra9ao e de fiscalizar;:ao do Banco 
esta na sua globalidade em linha com os principios insitos no Decreto-lei n.0 157/2014, de 24 de 
Outubro, que veio alterar o Regime Geral das lnstitui96es de Credito e Sociedades Financeiras 
(~RGICSF"), pautando-se pela simplicidade, transparencia e adequar;:ao aos objectives de media e 
longo prazo do Banco. 
Desta forma, a determinar;:ao da remunera9ao total dos membros daqueles 6rgaos, composta por 
parte fixa e parte variavel, bem como a articular;:ao destas duas componentes, tal como explicitado na 
presente Declarar;:ao, permitem concluir pela adop9ao, na generalidade, das regras constantes dos 
art. 115°-C e seguintes. do RGICSF, os quais constituem manifestamente o seu nticleo base. 

Ao abrigo das orientar;:oes emitidas pela Autoridade Bancaria Europeia em cumprimento do disposto 
no n.0 4 do artigo 22.0 da Directiva n.0 2006/48/CE, que permitem a neutralizar;:ao de algumas regras 
na defini9ao da politica de rernunerar;:ao em instituir;:oes nao-complexas e nao cotadas em mercado 



regulamentado, como e o caso do BSCP, nao foram implementados em 2016 mecanismos de 
diferimento da remunerayao variavel. 

Por ultimo, a circunstancia do Banco estar integrado no Grupo Santander, que dele detem 100% do 
capital, implica a necessaria coerencia das respectivas polfticas corporativas, as quais, por sua vez e 
atenta a natureza global do Grupo, respeitam as regulamenta96es intemacionais na materia. Neste 
sentido, salientem-se os criterios aprovados para o Grupo Santander para defini9ao do seu "coletivo 
identificado" e consequentemente, de aplica9ao, entre outras, da obrigatoriedade de implementa9ao 
local de remunera9ao variavel diferida, segundo os quais tal diferimento apenas se aplica (i) a 
unidades em que o seu capital econ6mico represente mais de 1% da totalidade do capital econ6mico 
do Grupo, (ii) se algum membro da administra9ao remunerado em Portugal aufira uma remunerac;ao 
total anual superior a € 487.000 ou (iii) se algum rnembro da administra9ao tern sob sua 
responsabilidade a aprovai;:ao de opera¢es cujo montante por transai;:ao represente pelo menos 
0,5% da Common Equity Tier 1 capita( do Grupo Santander. Nenhuma dessas condic;oes se verificam 
no caso do Banco. 

Remuneracao Atribuida aos 6rgaos de Administracao e Fiscalizacao em 2016 

A presente informac;ao e prestada para dar cumprimento ao disposto no artigo 3.0 da Lei 28/2009, de 
19 de Junho, e no artigo 17.0 do Aviso do Banco de Portugal n.0 10/2011, de 29 de Dezembro (Diario 
da Republica, 2.a Serie, de 9 de Janeiro de 2012), na parte que se refere a divulgac;:ao do montante 
anual de remunerayao auferida pelos membros dos 6rgaos de administras:ao e fiscaliza9ao. 

As remunerac;oes fixas e variaveis, em termos agregados de 2016 no conjunto dos membros do 
Conselho de Administrac;ao e do Conselho Fiscal, foram, respetivamente de Euros 494.626 para as 
fixas e de Euros 252.855 para as variaveis. 

A remunera980 individual paga e diferida relativa a 2016 consta igualmente do quadro abaixo. 

A remuneras:ao individual de cada membro do Conselho de Administras:ao e do Conselho Fiscal 
durante o exercicio de 2016 e apresentada de seguida: 

Remunera1,,ao Fixa 

Conselho de Administras:ao 

Nome Cargo Remunerai;ao Fixa 

David Turiel Lopez 

Henrique Salema de Carvalho e Silva 

Luis Filipe Pires Ferreira 

Jose Maria Martin Prada (1) 

Gonzalo Basagoiti Pastor 

Va/ores: E11ros 

Conselho Fiscal 

Nome 

Diogo Jose Paredes Leite de Campos 

Susana Teresa Baptista Nunes Sirera Soutelinho 

Manuel Antonio Amaral Franco Preto 

Presidente do Conselho de Administrar;ao 

Presidente da Comissao Executiva 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

Cargo 

Presidente do Conselho Fiscal 

Membro Efectivo do Conselho Fiscal 

Membro Efectivo do Conselho Fiscal 

222404,06 

116799,20 

122923,03 

Remunera~o Fixa 

17499,96 

15 000,00 ()/ 

15 -® 



Remunera9ao Anual Variavel 

1. Parcela pecuniaria paga relativa ao premio desempenho do exercicio de 2016: 

Nome Cargo 
Premio Desempenho 

2016 (pecuniario) 

OavidTuriel Lopez 

Henrique Salema de Carvalho e Silva 

Luis Filipe Pires Ferreira 

Presidente do Conselho de Administra~ao 

Presidente da Camissao Executiva 151065,00 

39900,00 

39813,00 Jose Maria Martin Prada (1) 

Gonzalo Basagoiti Pastor 

Va!on:.r: Et1m.r 

2. Aci;:oes: 

Vogal 

Vogal 

Vogal 

0 Grupo Santander, no qual esta inserido o Banco, tern tarnbem um piano de incentivos a tongo 
prazo a nivel mundial, que esta dividido em ciclos. 

Nao se verificou rerativamente ao exercicio de 2016 a entrega de ai;:oes junto dos membros do 
Conselho de Adrninistrai;:ao, em concreto aqueles que sao remunerados em Portugal pelo BSCP. 

Remunera9ao Variavel Diferida 

Na presente data, encontram-se diferidos dois teri;:os da remunerai;:ao variavel diferida relativa a 
2015, tendo sido pago um ter~o dessa remunerai;:ao. 

Conselho de Administra9ao 

Premlo desempenho entregue em Feverelro de 2017 

Nome cargo Juros Divldendos Pecunlario AfOes 

Henrique Sale ma de Carvalho e Silva Presidente da Comissao Executiva 569,9 11038,31 11038,31 

0 valor das a96es corresponde a 2.780 a96es do Banco Santander, S.A., ao valor por a9ao de 3,971 
Euros, por ser este o valor de mercado (cota9ao em bolsa) na data da respetiva atribui9ao. 

Prem!o Oesempenho de 2015 

2018 2019 
Nome Cargo Perunlarlo A~oes Pecunlarlo Asoes 

Henrique Sale ma de Carvalho e Silva Presidente da Comissao Executiva 11038,31 2 780 11038,31 2 780 

Novas Contratai;oes 

Os membros dos 6rgaos de administra,;:ao e fiscaliza9ao do Banco em 2016 foram os seguintes: 



Nome Cargo 

David Turiel Lopez Presidente do Conselho de Administraryao 

Henrique Salema de Carvalho e Silva Presidente da Comissao Executiva 

Luis Filipe Pires Ferreira Vogal 

Gonzalo Basagoiti Pastor Vogal 

Jose Maria Martin Prada Vogal (que entretanto renunciou ao cargo em Julho 
de 2016) 

Diogo Jose Paredes Leite de Campos Presidente do Conselho Fiscal 

Susana Teresa Baptista Nunes Sirera Membro Efectivo do Conselho Fiscal 
Soutelinho 

Manuel Antonio Amaral Franco Preto Membro Efectivo do Conselho Fiscal 

Cessa9oes Contratuais 

Durante o ano 2016, o Banco nao efectuou quaisquer pagamentos de indemnizaryoes por cessaryao 
antecipada de fun~oes dos titulares de 6rgao sociais. 




