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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' 
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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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31/12/2016 
Amorilza4,0est 

Ativo ptovisOes n 
ATIVO Nolas Brule 8 fmearidade 

Caixa e dispDrubiridades em Bancos: Cenlt~iz 4 10 023200 
Disponibilidades em outres instib.li¢es do cr~ito 5 4 481532 
Ativos flnanceiros-; d-,tidos pa.ra negocla,;ao 6 
Credito a dientos: 7 1429 996 962 (94 850663) 
Alivos Mo cor,enles de!tdos para vooda 8 808494 (303156) 
lnvestimentos em firiais. associadas e empr. conj. 9 853 388 
lnvestlr-nentos a deter ale :t matu rldada 10 625 606 394 
Quiros ativos tan9iveis 11 12 544 297 (5 823 659) 
Ativos intenglveis 11 12 410036 (9 348 277) 
At~os por impostos correntes 12 8 213506 
Ativos por fmpostos drforidos 12 7 324125 
Outros atWos 13 21714851 (7 635 753) 

Tolel do AUYo 2133 976 785 (117 761509) 

BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA 

BALANCO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E ?Pl 5 

{Monlantes expresses em Eu,os} 

MYD 
ll9uido 31/1212015 01/01/2015 P!I.SSIVO E CAPITAL PROPR!O 

10 023 200 15 071 920 43483 Recursos do Banc:os Ceolrais 
4481532 2 067 235 2 081 700 Recursos de cutras instltul,l>es de credilo 

849 592 Recursos de dientes e Ot.1tr-os i,mprk.ttrnos 
1335146 299 12154B8 506 809 910 120 Pas5ivos financatros associados a aUvos transre,idos 

505 338 402 382 479 815 Oerivados d'e cob ertura 
853 388 2 187 884 ProvisOes 

625 606 394 622058 565 473 7911619 Passives par imposros oorrentes 
6 920 637 7 057737 7168995 Pa&sivos por imposlas dlferidos 
3 061 758 1 563280 1 881 924 Outros passCVos 
8 213 506 3 711 Totatdo F'aissivo 
7 324125 10 669 023 7 530 320 

14 079 098 37 728 086 31 408 885 Capital 
Ou1ras. reservas 
Resul1.ados transitedos 
Resultado individu11I do exerclcio 

Z 016 215 277 1914294616 
Total do capital Pr<>prlo 

1 335 157 164 Total do Pass[vo e do Capital Pr6prio 

0 Anex:o faz par1e inlegra 11te destas demonstrar;Oes financelrns. 

~ 31/1212016 31/12/2015 

14 405 000 000 405 009 000 
14 739 765 387 632 705490 
15 7 623456 3 623 791 
16 611755 831 612 t92 362 
6 33010 249 138 
17 5560129 1 804 723 
12 14 209 673 
12 76500 
16 85 345943 91 680 653 

1855083 757 1 761551340 

19 66 592 947 66 592 947 
20 51 947353 48 193 550 
20 18 202 978 418 760 

24 388 242 37 538 021 
161 131520 152 743 278 

2016 215277 1914294618 

~~.~~ 

01/01/2015 

149 139 671 
499 303189 

1500088 
474 592283 

632 800 
332400 

5556 605 

80 320 474 
1211387710 

66 592 947 
48 933 936 

4 054 987 
4187 584 

123 769 454 
1335157164 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA 

DEMONSTRACJio DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL INDIVIDUAIS 

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

( Mon Ian les exp ressos em Euros) 

Notas 2016 2015 

Juros e rendlmentos similares 22 91939392 100 442 992 
Ju ros e encargos si mil a res 22 (52 440 957) (35049 393) 

MARGEM FINANCEIRA 39498436 65 393 599 

Rendimentos de serviyos e comissoes 23 26 746297 21 871 067 
Encargos com serviyes e comissOes 23 (6 089 436) (3 196 996) 
Rendimentos de instrumentos de capital 24 1788761 
Resultados em opera~es financeiras 25 (18 849) (43 008) 
Outros resultados de explora~ao 26 5 990 019 4143 629 
Resultados de empresas assodadas 27 (1 222 325) 99182 

PRODUTO BANCARIO 66692 903 88 265 471 

Custos com pessoal 26 (10 742 850) (9 390 757) 
Gastos gerais adminis\rallvos 29 (14 459 129) (14 738 560) 
Deprecia,oes e amortiza~Oes 11 (988 174) (1 054458) 
Provisoes liquidas de revers6es e recupera90es (3 187 537) (1958592) 
lmparidade de credito llquida de reversoes e recuperac;oes 17 1135 618 (3469 786) 
lmparidade de outrus activos llquida de reversoes e recuperavfies 17 (1002068) (2 947 201) 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 37 448 764 54 706116 

lmpostos correntes 12 (9 792 124) (20 230 299) 
lmpostos diferidos 12 (3268 398) 3 062 204 

RESULTADO LIQUJDO DO EXERCiCIO 24 388 242 37 538 021 

RENDIMENTO RECONHECIDO DIRECTAMENTE NO CAPITAL PROPRIO 

RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCICIO 24 388 242 37 538 021 

Numero de acylles em circula,~o no exercicio 19 66 592 947 66 592 947 
Resultados por ac\:llo 34 0,37 0,56 

O Asiexo faz pMe integrant" d8stas demonstrac;Oes financerras. 



Saldos em 31 de Dezembro de 2014 

Aplicac;:ao do resultado: 
- Transferencia para resultados transitados 
Distribui9ao de resultados transilados 
Rendimento integral do exercicio 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 

Aplica<;ao do resultado: 
- Transferencia para resultados transitados 
Distribuir;:ao de resultados transitados 
Rendimento integral do exercicio 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 

BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

DEMONSTRACAO DASALTERACOES NO CAPITAL PROPRIO INDIVIDUAL 

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

(Montantes expressos em Euros) 

Outras reservas e resultados transitados 
Premio de Reserva Resultados Outras 

Notas (;Fi~ emissao ~al tra nsitados Reservas 

66 592 947 12 790 664 13 631 404 4 054 987 22 511 868 

19/20 4 927 970 (740 386) 
19/20 (8 564 197) 
19/20 

66 592 947 12 790 664 13631404 418 760 21 771 482 

19/20 3 753 802 33 784 219 -

Total 

52 988 923 

4 187 584 
(8 564 197) 

-
48612310 

37 538 021 
19/20 - - (16 000 000) - (16 000 000) 
19/20 - -

66 592 947 12 790 664 17 385 206 18 202 979 21 771 482 70 150 331 

0 Anexo faz parte integrante destas demonstrar;:oes financeiras. 

Lucro do 
exercicio Total 

4187 584 123 7n~ 4fi4 

(4187 584) 
(8 564 197) 

37 538 021 37 538 021 
37 538 021 152 743 278 

(37 538 021) 
(16 000 000) 

24 388 242 24 388 242 
24 388 242 161 131 520 

~d~~ 
-:=::::=~:~~-=--:-~~\ ' ·. ' I_~' ' 
. ,l~~l~~ 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL S.A. 

DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA !NDIVIOUAIS 

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

(Montantes expressos em Euros) 

Notas 2016 2015 

Fluxos operacionais antes das varia96es nos activos e passivos 
Juros, comissoes e outros proveitos equiparados recebidos 97 823462 106 414 625 
Juras, comissoes e outros custos equiparados pagos (60 167 358) (43 221 845) 
Recuperac;:ao de emprestimos previamente abatidos 5 011 435 7 289 721 
Pagamenlos a fornecedores e empregados (26 209 098) (22 868 965) 
Outros resultados 417 671 (3 512 962) 

16876112 44 100 574 

(Aumentos} diminuic;:oes nos activos operacionais: 
Credito a clientes (103 115 402) (140 939 022) 
Aquisi9ao de Activos Banque PSA - Sucursal em Portugal (B 315 800) {253 226 944) 
Outros activos e passivos 13602473 5 526 001 

Aumentos (diminuic;:oes} nos passivos operacionais: 

Recurses de Bancos Centrais e outras instituic;:oes de credito 108 201 372 527 258 822 
Recurses de clientes e outros emprestimos 3 999 665 2 123 703 

14 372 308 140 742 560 

Impastos sabre os lucros (17 323 707) (7 416 170) 

FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 13 924 713 177 426 964 

Reembolso de lnvestimentos detidos ate a maturidade (149 053 055) 
Pagamenlos relativos a imobilizai;:oes (2 347 897) (2 707 037) 
Aquisir;:ao de Participac;:ao de 20% na Santander Consumer Services, SA (2 088 702) 
Dividendos recebidos do Santander Consumer Services 1 788 761 

FLUXOS DAS ACTIVIDAOES DE INVESTJMENTO (559 136} (153 848 794) 

Dividendos pagos ao accionista (16 000 000) (8 564197! 
FLUXOS DAS ACTIVIDAOES DE FINANCIAMENTO (16 000 0002 (8 564 197! 

Aumento (diminuic;:ao} liquido de caixa e seus equivalentes (2 634 423! 15 013 973 

Caixa e seus equivalentes no inlcio do perfodo 17139156 2 125 183 
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 4,5 14 504 733 17 139 156 

0 Anexo faz parte integrante destas demonslrai;:oes financeiras. 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS INDIVlDUAIS EM 31 OE DEZEMBRO DE 2016 e 2015 
(Montantes expressos em euros) 

1. INFORMACAO GERAL 

0 Banco Santander Consumer Portugal, S.A. (adiante designado por "BSCP" ou "Banco"), 
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 
institui96es de credito. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a atividade do BSCP encontra-se 
segmentada, essencialmente, nas vertentes de Credito ao Consume, Locac;:ao Financeira 
Mobiliaria, Aluguer de Longa Dura,;;ao (ALO) e "Factoring". 

As demonstrac;:oes financeiras individuais do Banco sao preparadas para dar cumprimento a 
legisla,;;ao em vigor. 0 Banco apresenta separadamente contas consolidadas, as quais sao 
preparadas de acordo com os requisites das Normas lnternacionais de Relato Financeiro 
(IAS/IFRS), tar coma adotadas na Uniao Europeia. 

Aquisi9ao 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 PSA Peugeot-Citroen em 10 de julho 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.") (Nata 9), 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 
passivos 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 
pe9as e autom6veis abrangidos pelo protocolo de coopera9ao. Este acordo preve a distribui9ao 
igualitaria dos riscos e beneficios associados a atividade de financiamento a concessionarios ea 
cliente final, relativos as marcas do Grupo PSA, em Portugal. 

As demonstra95es financeiras agora apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de 
Administra9ao em 22 de fevereiro de 2017. 

2. BASES DE APRESENTACAO E PRINCIPAi$ POLiTICAS CONTABILiSTICAS 

2.1. Bases de apresentacao 

As demonstra,;;oes financeiras do Banco foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operac;:oes, a partir dos livros e registos contabilisticos mantidos em conformidade com 
as Normas lnternacionais de Relate Financeiro, tal coma adotadas na Uniao Europeia 
(IAS/IFRS), efetivas a data de 1 de janeiro de 2016. f'e, 
As demonstrac;:oes financeiras do Banco relativas ao exercicio findo em 31 de dezembro de~ 
2016 estao pendentes de aprova9ao pela Assembleia Geral de Acionistas. No entanto, o I{ 

~· 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRAc;OES FINANCEIRAS INDJVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Conselho de Administra9ao admite que venham a ser aprovadas sem alterac;:oes 
signifrcativas. 

2.2 lnformacao comparativa 

- lmpacto da entrada em vigor do Aviso n°5/2015, do Banco de Portugal 

0 Aviso n.0 5/2015, de 7 de Dezembro do Banco de Portugal veio definir que, a partir de 1 
de Janeiro de 2016, todas as institui96es sob sua supeNisao devem elaborar as 
demonstrac;:6es financeiras em base individual e em base consolidada de acordo com as 
Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), tal coma adotadas, em cada 
momenta, por Regulamento da Uniao Europeia e respeitando a estrutura conceptual para a 
preparac;:ao e apresentac;:ao de demonstra96es financeiras que enquadra aquelas normas. 

Desta forma, a partir de 1 de Janeiro de 2016, as demonstrac;:6es financeiras individuais do 
Banco passam a ser apresentadas de acordo com as Normas lnternacionais de Relate 
Financeiro (IAS/lFRS) adotadas pela Uniao Europeia, as quais ja eram utilizadas na 
preparac;:ao e apresentac;:ao das suas demonstrac;:oes financeiras consolidadas desde 2014. 
Ate 31 de Dezembro de 2015, inclusive, as demonstrac,;oes financeiras individuais do Banco 
eram preparadas e apresentadas em conformidade com as Normas de Contabilidade 
Ajustadas {NCA) emitidas pelo Banco de Portugal. Com a entrada em vigor do Aviso n.0 

5/2015 do Banco de Portugal forarn revogados os Avisos n° 1/2005, de 21 de Fevereiro en° 
3/95, de 30 de Junho, ambos do Banco de Portugal. 

A alterac;:ao resultante da revogac;:ao das NCA e a preparar;;ao das demonstrac;:6es 
financeiras individuais de acordo com as IAS/IFRS, em conformidade com o previsto na 
IFRS 1, tern impacto ao nivel da reclassificac,;ao (i) das provisoes para riscos gerais de 
credito, que em NCA se encontravam contabilizadas no passive na rubrica de "Provis6es", 
para a imparidade da rubrica do ativo de "Credito a clientes" e (ii) dos resultados originados 
pela variac;:ao das provisoes para riscos gerais de credito, que em NCA se encontravam 
contabilizados na Demonstra9ao dos Resultados na rubrica "Provisoes liquidas de 
reposi96es e anula96es", para a rubrica "lrnparidade de credito Hquida de reposi9ao e 
anular;;5es", tambem inclufda na Demonstra9ao dos Resultados. 

De acordo com a IAS 8 esta alterar;;ao de politica contabilistica e aplicada 
retrospetivamente, para efeitos comparativos, com referencia a 1 de janeiro de 2015 e 31 
de dezembro de 2015 no caso do Balanc;:o, e corn referencia a 31 de dezembro de 2015 no 
caso da Demonstrac;:ao dos Resultados. 

As notas anexas alteradas pela entrada em vigor do Avison° 5/2015 do Banco de Portugal 
encontram-se devidamente identificadas. 

- Provis6es 

0 Banco procedeu a alterac;:ao de comparatives de 2015 do balanc;:o e da demonstrac,;ao dos 
resultados e de outro rendimento integral, em consequencia da decisao do Conselho de 
Adrninistrac;:ao 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 resuttado 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 alterai;:6es efetuadas nos comparatives decorrentes (i) da entrada em vigor 
do Aviso n°5/2015 do Banco de Portugal e (ii) da correr;;ao de provisoes encontram-se (/ 
detalhadas nos mapas abaixo: ,, --, 

' ! 
j 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Balan~o 

lmpactode 
Notas Saldo divulgado lmpacto tevoga_ao redassiflca~o Saldo corrigido 

01-01-2015 Aviso 5£2015 (1) erovisiies {ii) 01-01-2015 
Ativo 
Credito a clientes 7 820.823.899 (10.913.779) 809.910.120 
Outros ativos 13 31.380.211 28.674 31.4D8.885 
Passivo 
Provis5es 17 (11,217.505) 1D.913.779 (28.674\ (332.400) 

Balan~o 

lmpactode 
Notas Saldo divulgado lmpacto revoga~o redassifica~o Saldo corrigido 

31-12-2015 Aviso 5£2015 Iii 2rov1soes Iii! 31-12-2015 
Ativo 
Credito a clientes 7 1.231.202.519 (15,714.013) - 1.215.488.506 
O utros a tivos 13 37.171.034 557.052 37.728.086 
Passivo 
Provisoe.s 17 (15.714.013) 15.714.013 {1.804,723) (1.804.723\ 
Outros pass ivos 18 (92.928.334) 1.247.671 (91.680.663) 

Demonstra~o dos result ados e de outro rendlmento Integral 

Notas rmpacto de 
Said o divulgado rmpacto revog"flio redassffic:a~ Saldo corrigido 

31-12-201S Avlso Sl2015 !II 2rovlsiies!ii1 31-12-Z0lS 
Encargos comservr,os e comissoes 23 4.996.903 (1,797.905) 
Provisoes liqul das de reversoes • recupera~oes 17 5.231.820 (S.231.820) 1.958.592 

(1,762.034) 1.76Z.034 
Corr~oes de valor associadas aa credlto a clientes e val ores a 
receher deoutras devedores (lfquidas de repos1~3es e anulaf5es] 
!mp a ridade de Credito liqufda de revorsi'ies e recupera~oes 17 3A69.786 
lmparidade de outras ativc>S llqvida de reversiies e recupera,oes 17 3.107.889 (160,688) 

2.3 Adocao de normas (novas ou revistas) emitidas pelo "International Accounting Standards 
Board" OASB) e interpretacoes emitidas pelo "International Financial Reporting Interpretation 
Committee" OFRIC), 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 aplicai;:ao obrigat6ria pela primeira vez no exercicio findo em 31 de 
dezembro de 2016: 

3,198.998 
1.958.592 

3.469.786 
2.947 .201 

Emenda a norma JAS 1 - Apresentai;:ao de demonstrai;:oes frnanceiras - "Disclosure 
lniciative" - Esta emenda vem clarificar alguns aspetos relacionados com a iniciativa de 
divulgai;:oes, designadamente: (i) a entidade nao devera dificultar a inteligibilidade das 
demonstrai;:oes financeiras atraves da agregai;:ao de itens materiais com itens imateriais 
ou atraves da agregai;:ao de itens materiais com naturezas distintas; (ii) as divulgai;:oes 
especificamente requeridas pelas IFRS apenas tern de ser dadas sea informai;:ao em 
causa for material; (iii) as linhas das demonstrai;:6es 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 r \ 

aplicagao do metodo da equivalencia patrimonial em associadas e acordos conjuntos ~ 
deve ser apresentada separadamente dos restantes elementos do outro rendimento ~ 
;ntegral segregando ;gualmente os ;:ns que poderllo vlr a ser reclassificados para l 

---., 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

resultados dos que nao serao reclassificados; (v) a estrutura das notas deve ser 
flexivel, devendo estas respeitar a seguinte ordem: 

• uma declarac;ao de cumprimento com as IFRS na primeira secgao das notas; 
• uma descric;ao das politicas contabilisticas relevantes na segunda sec9ao; 
• informagao de suporte aos itens da face das demonstrac;oes financeiras na terceira 

secc;ao;e 
• outra informa9ao na quarta sec9ao. 

- Emenda a IAS 16 -Ativos fixos tangiveis e lAS 38 - Ativos intangiveis - Metodos de 
depreciagao aceitaveis - Esta emenda estabelece a presungao (que pode ser refutada} 
de que o redito nao e uma base apropriada para amortizar um ativo intangivel e proibe 
o uso do redito como base de amortizac;ao de ativos fixos tangiveis. A presungao 
estabelecida para amortizac;ao de ativos intangiveis s6 podera ser refutada quanta o 
ativo intangivel e expresso em fun<;ao do rendimento gerado ou quando a utilizagao 
dos beneficios economicos esta altamente correlacionada com a receita gerada. 

- Emenda a IAS 16 - Ativos fixos tangiveis e IAS 41 - Agricultura - Plantas de produgao 
- Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros componentes 
destinados a colheita e/ou remo9ao do ambito de aplicac;ao d a IAS 41, passando as 
mesmas a estar abrangidas pela IAS 16. 

- Emenda a IAS 19 - Beneficios dos empregados - Contribui9oes de empregados -
Clarifica em que circunstancias as contribui96es dos empregados para pianos de 
beneficios p6s-emprego constituem uma redu9ao 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 
mensura9ao dos interesses em subsidiarias, acordos conjuntos e associadas em 
demonstra96es financeiras separadas pelo metodo da equivalencia patrimonial, para 
alem dos metodos de mensurac;ao atualmente existentes. Esta alteragao aplica-se 
retrospetivamente. 

- Emenda a IFRS 10- Demonstra96es financeiras consolidadas, IFRS 12 - Divu!ga96es 
sabre participa96es noutras entidades e lAS 28 - lnvestimentos em associadas e 
entidades conjuntamente controladas - Estas emendas contemplam a clarifrca9ao de 
diversos aspetos relacionados com a aplicac;ao da exce9ao de consolida9ao por parte 
de entidades de investimento. Adicionalmente, vem eliminar um conflito existente entre 
as referidas normas, relacionado com a venda ou com a contribui9ao de ativos entre o 
investidor e a associada ou entre o investidor e o ernpreendimento conjunto. 

- Emenda a lFRS 11 - Acordos conjuntos - Contabilizac;ao de aquisi96es de interesses 
em acordos conjuntos - Esta emenda esta relacionada com a aquisigao de interesses 
em operac;6es conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade de aplica9ao da IFRS 3 quando 
a opera9ao 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 transagao ser registada como uma aquisi9ao de ativos. Esta 
alterac;ao tern aplica9ao prospetiva para novas aquisi96es de interesses. 

- Me!horamentos 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 a96es: defini9ao de vesting condition; IFRS 3 -
Concentrac;ao de atividades empresariais: contabilizac;ao de pagamentos contingentes; 
lFRS 8 - Segmentos operacionais: divulgac;oes relacionadas com o julgamento 
ap!icado em rela9ao a agrega9ao de segmentos e clarifica9ao sabre a necessidade de 
reconcilia9ao do total de ativos por segrnento com o valor de ativos nas demonstra96es 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

financeiras; IAS 16 -Ativos fixos tangiveis e IAS 38 - Ativos intangiveis; necessidade 
de reavaliagao proporcional de amortizagoes acumuladas no caso de reavaliagao de 
ativos fixos: e IAS 24 - Divulgagoes 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: clarificagoes relativas a mensura9ao de 
contas a receber ou a pagar de curto prazo. 

- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2012-2014)
Estas melhorias envolvem a clarifica9ao de alguns aspetos relacionados corn: IFRS 5 -
Ativos nao correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas: 
introduz orienta9oes de como proceder no caso de alteragoes quanta ao metodo 
expectavel de realiza~o (venda ou distribuigao aos acionistas): IFRS 7 - lnstrumentos 
financeiros: divulga96es: clarifica os impactos de contratos de acompanhamento de 
ativos no ambito das divulgagoes associadas a envolvimento continuado de ativos 
desreconhecidos, e isenta as demonstra9oes financeiras intercalares das divulgagoes 
exigidas relativamente a cornpensagao 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 obrigagoes de alta 
qualidade de empresas que tenham sido emitidas na moeda em que os beneficios 
serao liquidados; e IAS 34 - Relato financeiro intercalar: clarificar;ao sabre os 
procedimentos a adotar quando a informar;ao esta disponfvel em outros documentos 
emitidos em conjunto com as demonstrai;:oes financeiras intercalares. 

0 Banco procedeu a aplicagao antecipada da Emenda a IAS 27 - Aplicai;:ao do metodo de 
equivalencia patrimonial nas demonstra96es financeiras separadas, na sequencia da 
aquisii;:ao da participagao de 20% no capital social da Santander Consumer Financial 
Services (Nota 1), a qual nao teve um impacto significativo nas demonstrai;:oes financeiras 
do exercicio de 2015. Adicionalmente, nao sao estimados impactos signifrcativos nas 
demonstrai;:oes frnanceiras decorrentes da ado9ao das restantes normas interpreta96es, 
emendas e revisoes referidas. 

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

Normas. interpretacoes, emendas e revis6es gue irao entrar em vigor em exercicios 
futuros 

As seguintes normas, interpreta96es, emendas e revisoes, com aplicai;:ao obrigat6ria em 
exercicios econ6micos futuros, foram, ate a data de aprovar;ao destas demonstrai;:oes 
financeiras, adotadas ("endorsed") pela Uniao Europeia: 

Norma/ lnterpretai;:ao 

IFRS 9- lnstrumentos 
financeiros (2009) e emendas 

Aplicavel na 
Uniao Europeia 
nos exercicios 

iniciados em ou 
a 6s 

1-Jan-17 

5 

Esta norma insere-se no projeto de revisao dai 
lAS 39 e estabelece os novas requisitos 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAQ6ES FINANCE IRAS JNDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

posteriores relativamente a classificai;:ao e mensurai;:ao de 
ativos e passivos financeiros, a metodologia 
de calculo de imparidade e para a aplicar;:ao 
das regras de contabilidade de cobertura. Esta 
norma e de aplicai;:ao obrigat6ria para os 
exercicios iniciados em ou ap6s 1 de janeiro 
de 2018; 

IFRS 15- Redito de contratos 
com clientes 

1-Jan-17 Esta norma vem introduzir urna estrutura de 
reconhecimento do redito baseada em 
principios e assente num modelo a aplicar a 
todos os contratos celebrados corn clientes, 
substituindo as normas IAS 18- Redito, IAS 
11 - Contratos de construi;:ao; I FRIC 13 -
Programas de fidelizai;:ao; I FRIC 15 - Acordos 
para a construi;:ao de irn6veis; IFRIC 18-
Transferencias de Ativos Provenientes de 
Clientes e SIC 31 - Redito - Transar;:oes de 
troca direta envolvendo servi90s de 
publicidade. Esta norma e de aplicai;:ao 
obrigat6ria para os exercicios iniciados em ou 
ap6s 1 dejaneiro de 2018; 

No ambito da implementai;:ao da IFRS9, encontra-se em curso um projeto para a 
implementar;:ao da mesma que teve inicio no decorrer do exercicio de 2016. A data da 
divulgac;:ao destas demonstra<;:6es 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, interpreta,;;oes, emendas e revisoes, com aplicar;:ao obrigat6ria em 
exercicios econ6micos futuros, nao foram, ate a data de aprovac;:ao destas demonstrac;:oes 
financeiras, adotadas ("endorsed") pela Uniao Europeia: 

Norma / lnterpretacao 

Emenda a IAS 7 - Revisao as Esta alterac;:ao ainda esta sujeita ao processo de 
divulgar;;5es endosso pela Uniao Europeia. Esta alterai;:ao introduz 

uma divulgai;:ao adicional sobre as variac;:oes dos 
passivos de financiamento, desagregados entre as 
transai;;oes que deram origem a movimentos de caixa e 
as que nao, e a forma como esta inforrnar;:ao concilia 
com os fluxos de caixa das atividades de financiamento 
da Demonstra,;;ao do Fluxo de Caixa. 

Emenda a IAS 12 - Impasto 
sobre o rendimento 

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

c/. ~. 
•'\ 

,..--'.-J 

Emenda a IAS 40 -
Transferencia de 

Esta a!tera,;;ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta alterac;:ao c!arifica 
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ANEXO As DEMONSTRA<;OES FJNANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

propriedades de investimento 

Emenda a IFRS 2 -
Classifica9ao e mensura9ao 
de transa96es de pagamentos 
baseados em a96es 

Emenda a lFRS 4 - Contratos 
de seguro (aplica9ao da IFRS 
4 com a IFRS 9) 

Emenda a IFRS 15 - Redito 
de contratos com clientes 

IFRS 16 - Loca96es 

que os ativos s6 podem ser transferidos de e para a 
categoria de propriedades de investimentos quando 
exista evidencia da altera9ao de uso. Apenas a altera9ao 
da inten9ao 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 altera,;:ao ainda esta sujeita ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Esta altera9ao clarifica a 
base de mensura9ao para as transa96es de pagamentos 
baseados em a96es liquidadas financeiramente ("cash
settled") e a contabiliza9ao de modifica96es a um piano 
de pagamentos baseado em a96es, que alteram a sua 
classificagao de liquidado financeiramente ("Cash
sett!ed") para liquidado com capital pr6prio ("equity
settled"). Para alem disso, introduz uma excei;:ao aos 
principios da IFRS 2, que passa a exigir que um piano de 
pagamentos baseado em a9(ies seja tratado como 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 aplicar;:ao 
obrigat6ria para os exercicios iniciados em ou ap6s 1 de 
janeiro de 2018; 

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

Estas alterar;:oes ainda estao sujeitas ao processo de 
endosso pela Uniao Europeia. Estas altera96es referem
se as indicar;:oes adicionais a seguir para determinar as 
obrigagoes de desempenho de um contrato, ao momenta 
do reconhecimento do redito de uma licenr;:a de 
propriedade intelectual, a revisao dos indicadores para a 
classificagao da relagao principal versus agente, e aos 
novos regimes previstos para simplificar a transir;:ao. 
Esta norma e de aplicar;:ao 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 
17, com um impacto significativo na contabilizar;:ao pelos 
locatarios que sao agora obrigados a reconhecer um 
passivo de loca9ao refletindo futuros pagamentos )~a (\_ 
loca9ao e um ativo de "direito de uso" para todos ~ 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 
financeiro (ciclo 2014-2016) 

contratos de loca9ao, exceto certas loca96es de curto 
prazo e de ativos de baixo valor. A defini9ao de um 
contrato loca,;:ao tambem foi alterada, sendo baseada no 
"direito de controlar o uso de um ativo identificado". Esta 
norma e de aplicai;ao obrigat6ria para os exercicios 
iniciados em au ap6s 1 de janeiro de 2019. 

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

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

2.3 Resume das principais politicas contabilisticas 

As politicas contabi1isticas mais significativas, utilizadas na preparai;ao das 
demonstra,;:oes financeiras individuais do Banco, foram as seguintes: 

a) 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 clientes, aplicai;oes em 
institui96es 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 origina,;:ao da 
opera9ao. Subsequentemente, estes ativos sao registados pelo seu custo amortizado, 
deduzido de perdas de imparidade acumuladas. 

i) Credito Concedido 

Locai;oes 

O credito concedido a clientes atraves de opera96es de loca,;:ao financeira e 
registado coma uma conta a receber pelo valor liquido do investimento efetuado 
pelo Banco na data de aquish;:ao do bem locado (custo de aquisi9ao, deduzido de 
descontos obtidos ou antecipa96es de rendas efetuadas pelos clientes). 

A amortiza9ao do credito concedido e calculada usando o criteria da amortiza,;:ao 
financeira. De acordo com este metodo, a amortiza9ao calcula-se tendo em 
considerai;ao a taxa de juro implfcita, resultante do capital desernbolsado, piano 
de rendas acordado e valor residual dos contratos. 

Opera96es de ~factoring" 

As faturas ou outros documentos cedidos pelos Aderentes para cobrarn;: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" (Nota 19), pelo montante que sera entregue ao Aderente 
ap6s a respetiva data de vencimento da fatura. Os adiantamentos contratuais 
sabre o valor dos creditos tomados nas opera96es de factoring sem recurse sao 
registados a debito da referida rubrica do passive. 

Operai;oes de credito ao consumo 

8 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

0 credito concedido a clientes para financiamento de aquisic;:oes a credito e em 
regime de conta corrente e registado pelo seu valor nominal. 

ii) Credito e juros 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 vaJores vencidos e nao cobrados, relatives a um mesmo 
contrato, sao registados na classe de risco em que se encontram os montantes 
por cobrar ha mais tempo. 

Nesta rubrica sao ainda registados os creditos relatives a opera¢es de loca9ao 
financeira em que os contratos tenham sido rescindidos mas cujos bens nao 
tenham ainda sido recuperados. Nestas situa96es, o valor registado em credito e 
juros vencidos inclui o capital vincendo na data de rescisao. 

0 Banco procede ao abate de creditos quando as opera96es sao consideradas 
incobraveis. As recupera<;:5es posteriores de creditos abatidos ao ativo sao 
refletidas na demonstra~o de resultados na rubrica "Outros resultados de 
explora~ao". 

iii} Reconhecimento de proveitos e custos 

Os juros de operagoes de credito, bem como as comiss6es pagas e recebidas 
associadas a origem do credito, sao reconhecidos com base no metodo da taxa 
efetiva, durante o periodo de vigencia da operagao. 

As comissoes associadas a tomada de faturas em operac:;:oes de "factoring" sem 
recurso sao integralmente reconhecidas quando recebidas. 0 impacto do 
diferimento destas comissoes nao seria significativo para as demonstra96es 
financeiras do Banco. 

iv) Credito titularizado e nao desreconhecido 

0 Banco nao desreconhece do ativo os creditos vendidos nas opera96es de 
titularizagao quando: 

- mantem o controlo sobre as opera~oes; 
- continua a receber parte substancial da sua remunerac:;:ao; e 
- mantem parte substancial do risco sobre os creditos transferidos. 

Os creditos vendidos e nao desreconhecidos sao registados na rubrica Credito a 
Clientes e sujeitos a criterios contabilisticos identicos as restantes opera~oes de 
credito. Os juros e comissoes associados a carteira de credito titularizada sao 
periodificados de acordo com o prazo da operagao de credito. 

Os fundos recebidos pela opera,;:ao de titularizac;:ao sao registados na rubrica 
Passivos financeiros associados a ativos transferidos. Os juros e comissoes 
associados a este passive sao periodificados, pela parte que representa o risco 
e/ou beneffcios retidos, com base na rernunera,;:ao cedida pelo Banco e de acordo 
com o periodo correspondente a vida media esperada da operac;:ao de 
titularizagao a data do seu ran,;:amento. 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

A rnanutenc;:ao de risco e/ou beneficios e representada pelas obrigac;:6es com grau 
de risco mais elevado emitidas pelo veiculo de titularizai:;:ao. 0 valor registado no 
ativo e no passive representa a proporc;:ao do risco/beneficio detido pelo Banco. 

v) 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 passivo, sendo periodificado o valor de juros. 

b) lmparidade 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 "Credito concedido e outros val ores a receber". Para este efeito, a carteira de 
credito encontra-se segmentada da seguinte forma: 

Tipo de neg6cio; 
Operac;:5es de "factoring"; 
Aluguer de longa durai:;:ao (ALO); 
Credito ao consumo; 
Operac;:oes de leasing mobiliario: 
Credito a empresas {apoio de tesouraria e financiamento a aquisii:;:ao de 
stocks); 
Creditos com garantia imobiliaria; 
Credito pessoal; 
Cartoes de credito; 
Credito lntersoluc;:ao (financiamento autom6vel sob a forma de conta corrente, 
com obrigatoriedade de um pagamento minima mensal por parte do devedor); 
Credito autom6ve1 migrado da sucursal do Banque PSA em Portugal; e 
Outros creditos migrados da sucursal do Banque PSA em Portugal (inclui 
Aluguer de longa durac;:ao (ALD) e operac;:oes de leasing mobiliario) 

Nivel de risco atribuido aos clientes em fun,;ao de criterios definidos internamente. 

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

Aquisi,;ao de autom6vel em estado novo; 
Aquisi9ao de autom6vel em estado usado; e 
Aquisic;:ao de outros bens e serviyos. 

Tipo de processo de renegociac;:ao, para creditos que tenham sido reestruturados: 
Recondu96es (operar;:5es que resultaram da renegociar;:ao de contratos que 
apresentavam atraso inferior a 90 dias); 
Refinanciamentos (operar;:oes que resultaram da renegociac;:ao de contratos 
que apresentavam atraso entre 90 e 180 dias); e 
Acordos de pagamento (operar;:oes resultantes da renegociac;:ao de contratos 
que apresentavam atraso superior a 180 dias). 

A metodologia de analise de imparidade adotada pelo Banco preve, numa primeira 
fase, a identificac;:ao de creditos com indicios de imparidade. Esta identifica9ao e (/ 
efetuada individualmente para ativos financeiros relativamente aos quais se considere 1;· 
que o valor agregado da exposir;:ao e individua!mente significativo, e coletivamente 

v.-· .. 1 para grupos homogeneos de ativos de montante individual nao significativo. Dadas as _JJ_ 

caracteristicas da atual carteira de credito do Banco, apenas sao efetuadas ana!ises 
individuais relativamente a Devedores por operar;:5es de factoring, Credito concedido a 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAc;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

empresas para apoio de tesouraria e Creditos com garantia hipotecaria, 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 condig6es do contrato (evidenciado, por 
exemplo, nos atrasos do pagamento de rendas), a reestrutura~o 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 
niveis de recuperai;:ao. 
No que respeita a ativos analisados individualmente em relagao aos quais sejam 
identificados indicios de imparidade, o Banco estima o respetivo valor de recuperagao. 
A imparidade corresponde ao diferencial entre o valor de balani;:o destes creditos e o 
valor estimado de realizagao, sempre que este seja inferior ao primeiro. 

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

Para ativos analisados coletivamente, os fluxos de caixa futuros 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 operac;;:oes. No ambito do modelo desenvolvido pelo Banco, foram identificados 
criterios de classificagao das opera96es para os segrnentos definidos acima, assirn 
como condigoes representativas de niveis de risco diferenciados a considerar para 
efeitos da determinagao de irnparidade, os quais se encontram descritos abaixo: 

• Definigao do periodo necessario para que o evento de perda, em opera96es que se 
encontrem em situagao regular na data de analise, seja percecionado pelo Banco, 
o qual foi estimado em tres meses. 

• Classifica9ao das operagoes em func;:ao do perlodo de atraso identificado, 
nomeadamente operagoes sem indicios de imparidade (em situagao normal), 
operac;;:oes com indicios de imparidade (com prestagoes em atraso) e operac_;:oes 
em incumprimento ("default"). As operag6es sao consideradas em incumprimento 
sempre que o periodo de atraso seja superior a 90 dias. 

• Determina<;ao de probabilidades de incumprimento, as quais sao fungao nao s6 da 
posigao atual da carteira, mas igualmente do seu comportamento passado. 

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

Os creditos que sejam objeto de processo de renegociac;:ao sao registados nas 
aplicac;;:6es operacionais como novas creditos, pelo que o Banco introduziu urn conj unto 
de pressupostos relacionados com a classificagao destes creditos: 

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

uRefinanciamentos" - inicialmente sao classificados no modelo como creditos "em 
default", havendo a possibilidade de transitarem para o segmento "regular" caso 
nao apresentem prestac_;:6es 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; 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

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 informar;:ao hist6rica para os segmentos onde se encontram os 
creditos adquiridos a PSA na sequencia da operai;: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 simplificar;:oes adicionais para estimar as respetivas perdas 
por imparidade de acordo com o lAS 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 variar;:ao nos valores de imparidade apurados (diferem;;a entre o valor de balani;:o do 
ativo e o seu valor estimado de recupera9ao) e registada em custos do exercicio na 
rubrica "lmparidade de credito", lfquida do valor das recuperar;:oes de capital e juros, 
anteriormente abatidos ao ativo, ocorridas no periodo. 

c} Ativos e passives financeiros detidos para negociacao 

Os ativos financeiros detidos para negocia9ao incluem os derivados de negociai;:ao 
com valor liquido a receber Uusto valor positive). 

Os ativos financeiros detidos para negociar;:ao sao reconhecidos inicialmente ao justo 
valor. Os ganhos e perdas decorrentes da valoriza9ao subsequente ao Justo valor sao 
reconhecidos na demonstra9ao dos resultados. 

0 Justo valor dos derivados que nao sao transacionados em balsa e estimado com 
base no montante que seria recebido ou pago para liquidar o contrato na data em 
analise, considerando as condir;:6es de mercado vigentes, bem coma a qualidade 
crediticia das contrapartes. 

d) Passives financeiros 

Esta categoria inclui essencialmente recurses de Bancos Centrais, de institui\X)es de 
credito e de clientes, assim coma passives subordinados emitidos pelo Banco, os quais 
sao valorizados ao custo amortizado. lnclui ainda passives incorridos pela prestai;:ao de 
servi9os ou aquisir;:ao de bens, os quais sao registados na rubrica "Outros passives". 

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

0 Banco designa corno instrumentos de cobertura os derivados contratados para 
cobertura do risco de taxa de juro de conjuntos de operar;:oes, nomeadamente de 
carteiras de credito - macro-cobertura de justo valor. 

0 Banco dispoe de documentar;:ao formal da relar;:ao de cobertura identificando, 
quando da transa<;ao inicia!, a carteira de operai;:6es 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 variar;:ao do justo valor dos elementos cobertos, atribuivel ao risco 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;6ES FINANCEIRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

coberto, com a varia9ao do justo valor dos derivados de cobertura. devendo a relayao 
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 fun9ao de apresentarem valor liquido a receber ou a pagar, 
respetivamente, e os ganhos e perdas resultantes da sua reavalia9ao sao registados 
em resultados. Os ganhos e perdas na varia9ao do justo valor de atlvos financeiros 
cobertos, correspondentes ao risco coberto, sao tambem reconhecidos em resultados, 
por contrapartida do valor de balam;;o dos ativos cobertos. 

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

Caso a rela9ao de cobertura deixe de existir, por a varia9ao relativa no justo valor dos 
derivados e dos instrumentos cobertos se encontrar fora do intervalo entre 80% e 
125%, os derlvados sao reclassificados para negocla9ao e o valor da reavalia9ao dos 
instrumentos cobertos, em rela9ao aos quais foi apllcado o metodo da taxa de juro 
efetiva, e reconhecido em resultados durante o prazo remanescente da opera9ao. 

f) lnvestimentos em associadas 

Sao consideradas empresas associadas aquelas em que o Banco exerce, direta ou 
indiretamente, uma influencia significativa sobre a sua gestao e a sua politica financeira 
mas nao detem o controlo da empresa. 

As empresas associadas sao contabilizadas pelo metodo da equivalencia patrimonial. 
Segundo este metodo, o valor do investimento inicialmente reconhecido pelo custo e 
ajustado pela altera9ao, posteriormente a aqulsiyao, do valor dos ativos Hquidos da 
empresa associada na propor9ao detida pelo Banco. 

g) lnvestimentos a deter ate a maturidade 

Esta rubrica inclui ativos financeiros nao derivados com pagamentos fixados ou 
determinaveis e maturldades definldas, que o Banco tern inten9ao e capacidade de 
deter ate a maturidade. 

Estes investimentos sao valorizados ao custo amortizado, com base no metodo da taxa 
efetiva e sujeitos a testes de imparidade. As perdas por lmparidade reconhecidas em 
investimentos financeiros a deter ate a maturidade sao registadas em resultados do 
exercicio. Se num periodo subsequente o montante da perda de imparidade diminui, e 
essa diminuic;;ao pode ser objetivamente relacionada com um evento que ocorreu ap6s 
o reconhecimento da imparidade, esta e revertlda por contrapartida de resultados do 
exercicio. 

h) Passivos financeiros 

Esta categoria inclui essencialmente recursos de Bancos Centrals e institui96es de 
credito e de clientes, assim como passivos subordinados emitidos pelo Banco, os quais 
sao valorizados ao custo amortizado. lnclui ainda passivos incorridos pela presta96es 
de servi90s ou aquisic;ao de bens, os quais sao registados na rubrica "Outros 
passivosn, 

i) Saldos e transacoes expressos em moeda estrangeira 

Todos os ativos e passivos expresses em moeda estrangeira sao convertidos para 
euros, utillzando-se as taxas de cambio em vigor na data do balan90 . 

As diferenc;;as de cambio , favoraveis ou desfavoraveis, originadas pelas diferen9as [\, 
entre as taxas de cambio em vigor na data das transa96es e as vigentes na data das ~ n 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXOAS DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

cobranc;as, pagamentos ou a data do balanc;o, sao registadas como proveilos e custos 
na demonstrac;:ao dos resultados do exercicio. 

j) Outros ativos tanqiveis 

Os ativos tangiveis sao registados pelo seu custo de aquisic;ao, deduzido das 
deprecia96es e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de reparai:;:ao, 
manutem;ao e outras despesas associadas ao seu uso sao reconhecidos em custos do 
exercicio, na rubrica "Gastos gerais administrativos". 

A depreciac;ao destes ativos e calculada peto metodo das quotas constantes numa 
base sistematica ao longo das vidas uteis estimadas dos bens, as quais em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014 apresentam o seguinte detalhe: 

lm6veis 
Equipamento e mobiliario 
Equipamento informatico 
Outras imobilizac;oes corp6reas 

k) Ativos intangiveis 

50 
4 -10 
3-10 
3-10 

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

l) Ativos nao correntes detidos para venda 

Os ativos recuperados na sequencia da rescisao de contratos de loca9ao financeira 
encontram-se registados na rubrica "Ativos nao correntes detidos para venda", pelo 
menor entre o justo valor dos ativos recebidos em dac;: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 dac;:ao de creditos vencidos. Estes ativos sao objeto de avalia96es peri6dicas, 
sendo o seu justo valor de mercado determinado por recurse as tabelas de referencia 
do sector Autom6vel (Eurotax) e sujeito a um ajustamento em funi;ao da informayao 
hist6rica sobre 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 pe!o qua1 se 
encontram contabilizados. 

Os ativos recebidos em dar,:ao de credito nao sao sujeitos a depreciac;:ao. 

m) Comiss6es por servicos orestados 

As comissoes cobradas a clientes por servir,:os prestados sao reconhecidas de acordo 
com os seguintes criterios: 

a. Comiss6es por prestagao de servir;:os continuados - estas comissoes sao 
reconhecidas linearmente ao longo do periodo durante o qual o servii;:o e prestado; 
e 

b. Comissoes pela rea!izac;:ao de um ato significativo - tratam-se de comiss6es 
destinadas a compensar a realizagao de um ato significativo, sendo registadas no 
momenta em que o servi90 e prestado. 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO AS DEMONSTRA!;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

As comissoes 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. O Banco reconhece estas comissoes na demonstrac;:ao 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 demonstra~o 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 funr;ao da respetiva 
contribui9ao no resuttado global. No caso de o resultado ser negativo, este valor 
acumula para exercicios posteriores. 

n) Especializacao de exercfcios 

0 Banco adota o princfpio contabilistico da especializac;:ao dos exercicios em rela9ao a 
generalidade das rubricas das demonstrac;oes financeiras. Assim, os custos e proveitos 
sao registados a medida que sao gerados, independentemente do momento do seu 
pagarnento ou recebimento. 

o) Impastos correntes e diferidos 

0 Banco esta sujeito a tributai;;ao em sede de Jrnposto sabre 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 empresas que apresentem lucros mais elevados sao, igualmente, 
sujeitas a Derrama Estadual. 

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

Taxa de IRC de 21% sobre a materia coletavel (21 % para o exercicio de 
2015); 
Derrama municipal a uma taxa compreendida entre 0% e 1,5% sabre o lucro 
tributavel (igual ao exercicio de 2015): e, 
Derrama estadual a uma taxa variavel sobre o Jucro 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%; 
Maior do que 35.000.000 euros - 7%. 

0 quantitative da parte do lucro tributave! 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 lucro tributavel que exceda {euro) 7 500 000, a qual se aplica a 
taxa de 5%; 

b) Quando superior a (euro) 35 000 000, e dividido em tres partes: 
- uma, igual a (euro) 6 000 000, a qua! 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 
lucro tributavel que exceda (euro) 35 000 000, a qual se aplica a taxa de 7%. ~ · 

A taxa de imposto utilizada pelo Banco no apuramento e registo de impostos diferidos (\ 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foi de 25,5%. p 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

Com a publicagao da Lei n.0 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e subsequentes 
prorrogagoes previstas nos Orgamentos 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 contribuigao sobre o sector bancario incide sobre: 

a) 0 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 coma capitais pr6prios; 
- Passivos associados ao reconhecimento de responsabilidades por pianos de 

beneficio definido; 
- Passivos por provisoes: 
- Passivos resultantes da reavaliagao de instrumentos financeiros derivados; 
- Receitas com rendimento diferido, sem consideragao das referentes a 

operagoes passivas; e 
- Passivos por ativos nao desreconhecidos em operagoes de titulariza<;ao. 

b) O valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balan~ apurado 
pelos sujeitos passivos, com excegao dos instrumentos financeiros derivados de 
cobertura ou cuja posigao em risco se compensa mutuamente. 

A publicac;: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. 

0 total dos impastos sabre lucros registados em resultados engloba os impastos 
correntes, os impastos diferidos e a contribuh:;:ao sobre o sector bancario. 

O impasto corrente e determinado em func;:ao do lucro 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 periodos futuros resultantes de diferengas temporarias entre o valor de 
um ativo ou passivo no balanr;:o ea sua base de tributagao, sendo registados de 
acordo com a Norma !AS 12 - "Impastos sabre 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 passivos por impastos diferidos sao normalmente registados para todas as 
diferenc;: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 futuros que perrnitam assegurar a sua reversao. 

De acordo com a tegislac;:ao em vigor, as declara¢es fiscais estao sujeitas a revisao e 
correc;:ao pelas autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para 
a Seguranr;:a Social), exceto quanta a exercicios de utilizac;:ao 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 declaragoes fiscais do Banco dos J 
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 tObutavel. b 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAl'.;OES FINANCEJRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
{Montantes expressos em euros) 

Dada a natureza das eventuais corre,;:oes que poderao ser efetuadas pelas 
autoridades fiscais, nao e possivel quantifica-las neste momento. No entanto, na 
opiniao do Conselho de Administra,;:ao do Banco nao e previsivel que qualquer 
liquida,;:ao adicional, relativamente aos exerdclos acima indicados, seja significativa 
para as demonstrai;:oes financeiras anexas . 

p) Provisoes e passivos contingentes 

Uma provisao e constituida quando existe uma obrigai;:ao presente (legal ou 
construliva) resultante de eventos passados que tomem provaver o futuro dispendio de 
recursos, podendo este ser determinado corn fiabilidade. 0 montante da provisao 
corresponde a rnelhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a 
responsabilidade na data de balani;:o. 

Caso nao seja provavel o futuro dispendio de recursos, trata-se de urn passive 
contingente, procedendo-se a respetiva divulga,;:ao, em conformidade com os 
requisitos do IAS 37 - "Provisoes, passivos 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 como custo fiscal. 

Adicionalmente, o Banco constitui provisoes para cancelarnento de seguros com base 
em 25% do volume de premios (outstanding) e provisoes para riscos operacionais. 
Estas ultimas provis6es estao associadas a processos intentados contra o banco cuja 
taxa de provisionamento varia entre 0% e 100% conforme a classificayao do respetivo 
risco, nomeadarnente, "baixo", "medio" e "elevado" e, a furto e fraude de fornecedores 
de neg6cio considerados de risco para o Banco. 

Os impactos de refor<;os e reversoes sao registados na demonstra<;ao de resultados 
em "provisoes Hquidas de revers6es e recupera<;6es". 

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 rnercado (nivel 1) 
Nesta categoria sao incluidos os instrurnentos financeiros corn cotac;oes disponiveis em 
mercados oficiais e aqueles em que existem entidades que divulgam habitualmente 
pregos de transagoes para estes instrumentos negociados em mercados liquidos. 
A prioridade nos prei;:os utilizados e dada aos observados nos mercados oficiais, nos 
casos em que exista rnais do que um mercado oficial a op,;:ao recai sobre o mercado 
principal onde estes instrumentos financeiros sao transacionados. 

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

Metodos de valorizacao com parametros/ precos observaveis no mercado {nivel 2) 
Nesta categoria sao considerados os instrumentos financeiros valorizados com recurso 
a metodos geralmente aceites, designadamente modelos de fluxos de caixa 
descontados. 0 Banco utiliza corno inputs nos seus modelos, variaveis observaveis em 
mercados ativos, tais corno as curvas de taxas de juro, spreads de credito, volatllidade 
e indices sabre cota,;:oes. 

A data de referencia do presente relat6rio encontrarn-se ativas duas opera<;oes de 
derivados financeiros (swaps de taxa de juro), emitidas em mercados de balcao (Over
The-Counter). 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Os instrumentos financeiros derivados foram contratados com contrapartes com as 
quais o Banco mantem acordos de colateralizai;;:ao. 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 informa9ao difundida pelos 
fornecedores de conteudos financeiros {Bloomberg, Reuters), e ajustadas em fun9ao da 
liquidez e do risco de credito. 
As taxas de juro para os prazos especificos dos fluxes de caixa sao determinadas por 
metodos de interpola,;:ao adequados. As mesrnas curvas de taxa de juro sao ainda 
utilizadas na proje9ao dos fluxes de caixa nao deterministicos coma por exemplo os 
indexantes. 

Metodos de valorizacao com parametros nao observaveis no mercado (nivel 3) 
Neste nivel incluern-se as valorizai;;:oes determinadas com recurse a utmza,;:ao de 
modelos internos de valorizac;:ao ou cotai;:oes fornecidas 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 nivel 3 a 
data de referencia do presente relat6rlo. 

r) Resultados par acao 

0 resultado por a9ao basico e calculado dividindo o resultado lfquido atribuivel aos 
acionistas do Banco pelo numero media ponderado de ay6es ordinarias em circulayao, 
excluindo o numero medio de ai;:oes pr6prias detidas pelo Banco. 
O resultado diluldo por ayao incorpora no seu calculo o efeito potencial sabre o 
resultado por ac;:ao de eventuais instrumentos financeiros existentes, mediante 
ajustamento ao numero media de ayoes e/ou ao resultado liquido. 

s) Distribuicao de dividendos 

A distribuiyao de dividendos e reconhecida coma um passive nas demonstrai;:oes 
financeiras da Sociedade, no periodo em que os dividendos sao aprovados em 
Assembleia Geral pelo acionista. 

3. PRINCIPA1S ESTIMATlVAS E INCERTEZAS ASSOClADAS A APLICACAO DAS POLiTlCAS 
CONTABILiSTICAS 

A prepara9ao das demonstra,;:oes financeiras requer a elabora,;:ao de estimativas e a ado,;:ao de 
pressupostos por parte do Conselho de Administrac;:ao do Banco. Estas estimativas resultam da 
analise 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: 

lmpostos sobre lucros 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os impastos sabre lucres foram determinados com base 
na legisla9ao fiscal em vigor e ap!icavel ao Banco ou em legisla,;:ao ja publicada para aplicac;:ao 
futura. Diferentes interpretai;:oes da legisla<_;:ao fiscal podem influenciar o valor dos impastos 
sabre lucres. Em consequencia, os valores registados, os quais resultam do melhor 
entendimento do Conselho de Administrac;:ao do Banco, poderao encontrar-se sujeitos a 
alterac;:oes com base em diferentes interpreta,;:oes por parte das Autoridades fiscais. 

lmparidade de credito a clientes 
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ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

A determinac;:ao de perdas por irnparidade em credito e outros valores a receber e efetuada de 
acordo com os criterios descritos na Nota 2.3.e). As estimativas efetuadas pelo Banco no que 
respeita ao risco de realizar;:ao das carteiras de credito e outros valores a receber resultam da 
aplicar;:ao de pressupostos determinados com base em analises hist6ricas, nomeadamente no 
que respeita a segmentar;:ao da carteira, a probabilidades de incumprimento, taxas, periodos e 
custos de recuperac;:ao, assim como da avaliagao da informar;:ao disponivel 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 demonstrac;:oes financeiras conso!idadas. No entanto, o Banco 
considera que a atual metodologia utilizada e aquela que ref!ete de forma mais adequada o rlsco 
de incumprimento associado a estes ativos. 

As estimativas efetuadas pelo Banco no que respeita ao risco de realizar;:ao da carteira de 
credito resultam da aplicar;:ao de pressupostos determinados com base em analises hist6ricas, 
nomeadamente no que respeita a probabilidades de incumprimento, taxas, periodos e custos de 
recuperar;:ao das operai;:6es, assim como da avaliar;:ao da informar;:ao disponivel relativamente 
ao devedor, obedecendo aos criterios de determinai;:ao de perdas por imparidade em ativos 
financeiros registados pelo custo amortizado previstos pelo !AS 39. 

Face a inexistencia de informa9ao 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 
simplificar;: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 caraterislicas 
de risco destes segmentos face aos segmentos comparaveis de creditos originados no Banco. 

Tendo em considerar;:ao que se tratam de creditos que foram adquiridos em agosto de 2015, nao 
foi ainda possivel beneficiar da experiencia acumulada de aplicagao dos fatores de risco ao 
longo de um periodo alargado de tempo e dos resultados da execuc;:ao de exercicios de 
backtesting, bem como do contribute desses resultados para a analise e eventual adaptac,:ao dos 
principais pressupostos e simplificar;:oes considerados na determina~o dos fatores de risco 
aplicados a estes segmentos, face as caracteristicas e realidade comportamental dos creditos 
que os compoem. 

Caso o Banco utilizasse diferentes criterios e pressupostos na determina9ao das perdas por 
imparidade em credito e outros valores a receber, os valores apurados seriam diferentes dos 
atualmente refletidos nas demonstrar;:oes financeiras. No entanto, o Banco considera que a atual 
metodologia utilizada e aquela que reflate de forrna mais adequada o risco de incumprimento 
associado a estes ativos. 

Aquisir;ao da atividade da sucursal do Banque PSA em Portugal (Nota 1) 

No ambito da aquisi9ao dos ativos da sucursal do Banque PSA em Portugal, o Banco considera 
que nao existem diferenc,:as materiais entre o valor da transa<;;ao e o justo valor dos ativos e 
passivos adquiridos, o qual no entender do Conselho de Administrar;:ao do Banco nao difere do 
respetivo valor contabilistico. 

4. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS t1 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composir;:ao: 

2016 

22.647 

2015 J( 
21.504~ Caixa 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRACOES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Dep6sitos a ordem no Banco de Portugal 10.000.553 15.050.416 

10.023 .200 15. 071.920 
======== ==~~~=== 

Os dep6sitos a ordem no Banco de Portugal visam satisfazer as exigencias legais de 
constituir;:ao de reservas minimas de acordo com os requisites 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 ("LCR"). 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"). 

5. DISPONlBILIDADES EM OUTRAS INSTITUICOES DE CREDITO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica tern a seguinte composi9ao: 

Dep6sitos a ordem 
No pals 

Valores a cobrar 
4.44 7.023 2.054.494 

34.509 12.741 

4.481.532 2.067.235 
==:;::::;===== --------------

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

6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

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

Contralos sobra taxa de Juro 

Swaps de negocla~l!o 

Swaps de cobertura 

Valor 
nocional 

11.500.000 

11.500.000 

2016 
Val or de bala m;o 

Atl\OS Passhos 

33.010 

33.010 

2015 
Valor Valor de balan~o 

Mcional Ativos Passiws 

44.000.000 249.138 

44.000.000 249.138 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Banco tern registado no seu passive o justo valor dos 
swaps contratados no ambito da cobertura de risco de taxa de juro de posir;:oes de natureza 
estrutural (credito a clientes a taxa fixa) . 

A negociayao de derivados baseia-se num contrato bilateral standard, que engloba o conjunto 
das operai;:oes 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 agendas Moody's, 
Standard & Poor's e Fitch vigentes nas datas de referencia . A escolha do rating a considerar 
para a contraparte segue a regra aconse!hada pelo Comite de Basileia {quando ha ratings 

1
. 

divergentes escolher o segundo melhor). 

Neste tipo de contratos, preve-se a cornpensar;:ao de responsabilidades em caso de c · -· 
incumprimento (compensar;:ao essa, cuja abrangencia esta prevista no pr6prio contrato e e ~ ----
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAc;OES FINANCE IRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

7. 

regulada na lei portuguesa e, para contratos com contrapartes estrangeiras ou feitos sob lei 
estrangeira, nas jurisdi<;oes 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 fluxes de 
pagamentos e recebimentos originados pela opera9ao. 

0 valor de mercado (fair value) corresponde ao valor que os derivados teriam se fossem 
transacionados no mercado na data de referencia. A evolu,;;ao do valor de mercado dos 
derivados e reconhecida nas contas re!evantes do balan90 e tern irnpacto imediato em 
resultados. 

Na Nata 32 sao apresentadas em detalhe as metodologias de determina9ao do justo valor de 
instrumentos financeiros derivados. 

A perda potencial de um conjunto de opera,;;oes derivadas num dado momenta e dada pelo seu 
valor de exposh;:ao nesse momenta. Nas opera96es derivadas a media e longo prazo, os 
contratos que enquadram as opera96es preveem em gerar a compensa9ao 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 contratuais 
residuais e a seguinte: 

> 3 meses 
,:;-:-3meses <= 6 meses 

Corllratos sobre taxa de juro 
Swaps de negoclacao 
Swaps de cobertura 5.500.000 4.500.000 

5.500.000 4.500.000 

> 3 meses 
<= 3 meses <"" 6 meses 

Coolra tos scbre lax.a de juro 
Swaps do negocia9Ao 
Swaps de cobM ura 9.500.000 9.000.000 

9.500.000 9.000.000 

CREDITO A CLIENTES 

2016 
> Gmeses 
<-= 1 ano 

1.500.000 
1.500.000 

2015 
,. 6meses 
<= 1 ano 

14.000.000 
14.000.000 

> 1 ano 
<= 5 anos 

> 1 ano 
<= 5 a.nos 

11.500.000 
11.500.000 

> 5 anos 

> 5 a.nos: 

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 composigao: 

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 comissoes associadas ao 

custo amortizado, Hquidos de receitas diferidas 
Corre96es de valor de elementos cobertos 

21 

843.453.309 
262.712.313 

96.703.328 
56.740.050 
30.487.279 

8.587.766 
36 

1.296.684.081 
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 P1 I{ 1.323.0b 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE OEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

lmparidade para Credito (Nata 17) ( 94.850.663) { 107.607.114) 

1.335.146.299 1.215.488.506 
:::;:;:: _____ ::;=== 

0 movimento na lmparidade para Credito nos exercicios de 2016 e 2015 e apresentado na Nota 
17. 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. 

Operaqao de titu/arizagao SILK 4 

Em 16 de novembro de 2015, o Banco realizou uma operagao de titularizagao de creditos, Silk 
Finance No.4, no ambito da qual alienou uma carteira de creditos constituida por operac;oes de 
vendas a credito e loca~o financeira mobiliaria com valor vincendo aquela data de 611.022.649 
euros. Estas operac;oes foram alienadas ao seu valor nominal de 611.022.649 euros a sociedade 
de titularizagao de creditos TAGUS S.T.C., S.A.. 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o valor nominal dos creditos titularizados ascendia a 
610.928.330 Euros e 611.007.729 Euros, respetivamente. 

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 titularizagao TAGUS 
S.T.C., S.A., sendo os servi<;os do Banco remunerados atraves de uma comissao calculada com 
uma periodicidade trimestral sobre o valor global dos creditos que integram a S.T.C., com base 
numa taxa anual de 1 %. 

O financiamento do Silk Finance No.4 foi assegurado atraves da emissao de obrigai;:oes com 
diferentes niveis de subordinai;:ao, de rating e, consequentemente, de remunerai;:ao. Em 31 de 
dezembro de 2016, a dfvida emitida por esta entidade apresenta as seguintes caracterfsticas: 

Obriga0es Valor Nominal Data de Maturidade Rating S&P / DBRS Remunerai;:iio 

aasse A 509 400 ODO Janeiro de 2031 A I A 1,20% 

aasseB 101500000 Janeiro de 2031 Not rated 2,40% 

aasseC 3 700000 Janeiro de 2031 Not rated Residual 

Variable Funding Note Janeiro de 2031 Not rated NIA 

614 600 001 

As obriga9oes emitidas foram totalmente adquiridas pelo Banco (Nota 10). 

0 pagamento de juros das obriga<;:oes da classe A e da classe B e a distribuigao 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. 

0 Banco mantem a sua qualidade de gestor dos creditos e, consequentemente, a rela<;:ao 
comercial com os seus clientes, efetuando as cobrani;:as das prestai;:oes e a recuperac;ao de 
eventuais moras que ocorrerarn. O produto da cobranc;a das prestai;:oes e mensalmente 
depositado numa conta da sociedade de titularizai;:ao de creditos junta do BNP Paribas em 
Londres. 

0 produto das cobrani;:as de capital entregues e utilizado pela sociedade de titu!arizai;:ao de 
creditos para, numa base mensal, proceder a aquisigao de novos creditos. Este procedimento if. 
manter-se-a ate 25 de janeiro de 2019, definido como o ultimo lPD (Interest Payment Date) do 
URevolving Period'', a partir do qual a operac;ao iniciara a sua amortizac;ao. Ou seja, a parte de -, _ 
capital nao utilizada para aquisic;ao de novas creditos e, por este motivo, acumulada na conta 
operacional da sociedade de titularizai;:ao de creditos, comec;ara a ser utilizada para proceder 
trimestralmente ao reembolso por redui;:ao do valor nominal das obriga96es. ...-----
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<";OES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

0 Banco detem a opr;:ao de liquidar antecipadamente as obriga96es emitidas e de recomprar a 
carteira de credito ao valor nominal quando esta for igual ou inferior a 10% do montante da 
operagao inicial. 

Dada a estrutura da operagao implicar a manuten9ao pelo Banco da maior parte dos riscos 
associados a carteira de creditos cedidos e dos resultados gerados pela mesma, os creditos 
cedidos nao foram desreconhecfdos. O passive financeiro originado pelos fundos recebidos no 
ambito desta opera9ao encontra-se refletido na rubrica "Passives financeiros associados a ativos 
transferidos" (Nota 16). 

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

Particulare s 

Comercio par grosso ea retalho; reparar,:ao de wiculos autom6'.'Bis e motociclo s 
Industrias transformadoras 
ActMdades adminislralivas e dos ser.iii;os de apoio 
Const11.11,:iio 

Transporte s e armazenagem 
Actividade s de consultoria, cientificas, tecnicas e similares 
Acti>Jdades de saude humana e apoio soc ial 
Alojamento, restaura1,:iio e similares 
Outras Acti-.idades de Ser.ic;o 
Actividades imoblliarias 
Educar,:ao 
Acli\idades de inforrnar,:ao e de comunicac;ao 
Acti\lidade s artisticas, de especlaculos, desportivas e recreativas 
Acliloidades financeiras e de seguros 
Captar,:ao, tratamento e dlslribui1,:ao de agua; saneamento, gestao de residuos e 
despoluii;:ao 

Agricul tura, produc,ao animal, caqa, fforesta e pesca 
Electricidade, gas, vapor, agua quente e fria e ar mo 
Industrias extractivas 
Administrai;: ao Publica e Defesa; Seguranr,:a Socia! 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 
1.751.82 1 

919.079 
863.739 

186.064 
86.800 
41.912 
29.622 
20.777 

15.945.545 
1.298.684.081 

31-<lez-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 
1.200.444.366 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015. o credito a clientes apresentava a seguinte decomposii;:ao, 
por garantia: 

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

Credito sem 
Credito com 

Credito sem 
Garantias 

Garantia 
Total Garantias 

Garantla 
Total 

Reals 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 77.763.268 77.775.708 5.224.887 78.606.0 17 83.830.904 

lmparidade 288.201 94.562.462 94.850 .663 4.631 .080 102.976.031 107.607.111 

Cobertura Real do 
credlto 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 rnaturidade: 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, $.A. 

ANEXO As DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

31-dez·l& 
Vcndooo Loe~"' Aklguetde Ctacftos am conle ca~.,..a.; Oulros 

crodilo ii,aa'leitlta mob(f~ f acto,1!!11 ~dura[,O conoole c~o credilos Taal 

Attl 1 ano 180.~. 300 16.490,354 262.112.313 30.43$.095 30.4e7.279 6.587 .766 36 531.482. t9J 
Do1a51trm 485.373.ase 35.504.&06 58.190.698 579.060.272 
A m&i$ de 5 anos 177,311.091 2.7"4 .990 8.075.635 teB .132.616 

84:1.453.309 56.7'0.0 50 262.712 .313 !lS.703.328 J0.497 279 8.587.76& 36 U!l8 ./j84.081,26 

31-doz-15 
Vendas a ~·· Alugue,de Cr&:i1tos am conta cart6oS do O~ros 

c:r~l o linooce1ra mobili~uia Factor'i!i long.3 duraz:!2 corronle Ctedito c1M10, Tel., 

AU. 1 ano 24.974 .627 4.936.290 207.39 t.980 41.667.439 13.179.202 9.901.( 89 36 31ll.051.063 
Oe 1 aSa nos 359.663.233 46,@.fi64 68.633 344 474.700 .24 t 
Ama[sdo58t10s 388.S83.l502 12.054.892 23.074.688 423.693-082 

773.20 1.J62 63.394.646 207.39 1,goo 133.375.471 13.179.202 9.901 ,489 36 1.200.444 ,3,16 

Nota: A inform ac;;ao incluida nos quadros acima considera a distribuic;;ao do total do credito 
vincendo de acordo com a data de reembolso final das operac;;oes. O quadro refere nte ao ano de 
2015 encontra-se preenchido por prazo inicial, criterio considerado na altura. 

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

2016 
Vendas a Loca,:ao 

Aluguerde 
Gart6es d" Outros 

crl\dito 
Snaoceira Factoring 

looga dur~o ctedlto credUos 
Total 

mobiliAria 

Ate 3 meses 1.164.914 106.468 98.297 153.006 82.236 7.278 1.612.198 

De 3 a 6 meses 1.669.298 129.735 90.979 98.583 96.462 4.319 2.089.35 6 

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

De 1 a3en os 17.226,078 940.949 1.052.854 932.995 524.227 498.824 21.175.927 
Superior a 3 anos 27.317.405 2.572.160 5.794.422 3.545.630 7.728 .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 Aluguer de canoes de Oulros 

Tolel 
Credito 1inal'\Celra longa dura2ao Credito creditos 

Ate 3meses 2.719.043 239.958 190.551 227 .880 12.640 67.546 3.457.618 
De 3 a 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 
De1a3anos 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 .301 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 83.830.909 

8. 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 dai;:ao em pagamento de credito. 0 movimento no 
valor bruto destes ativos nestes exerc icios apresenta o seguinte detalhe: 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 

Recu perac;;oes 
Alienai;:oes 

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2015 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, $.A. 

ANEXO As DEMONSTRAQCES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

lmparidade 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 

Recupera,;:oes 
Aliena,;:oes 

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2016 

lmparida de 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 

{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 , respet ivamen te {Nota 17). 

9. JNVESTIMENTOS EM FILIAIS, ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS 

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

Participa~~o eretiw Valor d& Balan~o 

Entidade 31.12.2016 31.12.2015 31, 12.2016 31.12.2015 
-S-an_tande_r_ Con_s-um_e_r S-e-lic-es-, -S.-A-. (an- ,eno-· _nne_ nt_e_d-es-ig_nada_por_"_PS_A_Ge_sl_ao_") __ _ 20% 20% 853.388 2.187 .884 

Durante o exercicio de 2016 o Banco recebeu dividendos da empresa associada no montante de 
1.788.761 euros. 
A Santander Consumer Services, S.A. tern como atividades principais a aquisi,;:ao de viaturas 
novas das marcas Peugeot e Citroen e o Aluguer Oper acional de Viaturas ("Renting''). A 
aquisii;;ao da Santander Consumer Services, S.A. ocorreu no ambito da operai;:ao descrita na 
Nata 1 relacionado com o acordo estabelecido entre o Grupo Banco Santander e o Grupo PSA 
Peugeot - Citroen. Em 31 de dezembro de 20 16 e 2015 os principais dados retirados das 
demonstrai;:oes financeiras da Santander Consumer Services, S.A. eram os seguintes: 

2016 2015 

Total do Ativo Liquido: 200.003.993 157.841.832 

Total do Passivo: 195. 737 .055 147.327.483 

Total do Capital Pr6prio: 4.266.939 10.514.348 
Resultado do Exercicio: 3.578.820 495.912 

A 31 de dezembro de 20 16 a empresa era detida a 80% pelo Santander Consumer Finance, 
S.A. (Espanha} ea 20% pelo Banco. 

10. INVESTIMENTOS A DETER ATE A MATURI DADE 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o saldo desta rubr ica respe ita a total idade das obrigai;:oes 
emit idas no ambito da operai;:ao de titulari zai;:ao Silk No.4, adquiridas pelo Banco (Nota 7}, e 
apresenta a seguinte composii;:ao: 

Valor nominal 614.600.000 614.600.000 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO As DEMONSTRAc;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Juros a receber 11.006.394 7.458.565 

625.606.394 622.058.565 
:;:::========= 

As caracteristicas destas obrigac;:oes sao descritas na Nola 7. 

Em 31 de dezembro de 2016, o Banco tinha entregue, como colateral, obrigac;:oes da Classe A 
com valor nominal de 509.400.000 euros ao Banco Central Europeu, no ambito de operac;:6es de 
financiamento (Notas 14 e 22). 

11. OUTROS ATIVOS TANGiVElS E ATIVOS INTANGiVEIS 

Os movimentos ocorridos nas rubricas "Outros ativos tangiveis" e "Ativos intangiveis" durante os 
exercfcios de 2016 e 2015 foram os seguintes: 

OUTW.i AllilM TAN61\lt:IS; 

IMm'EIS 

IM0'111!l5 de :s., rvl to ptQPNa 

Obr~i I'm •m<,vc-1,. a,rend.ado1 

E.QUIPAAIIUflCI 

Mobi1i,1io1: MJttrillll 

WCl'IJl~1 l"fl!'Jrjn'IC"ntn 

t:qulpamii:tlfo-lnformilltl<o 

lft5tllH'5eslntl!rioru 

Equlpaml"nt1;11 dc-scsur• ""ill 

Ovtrcu tQt.1lJ)i11ffil'nlo1 

lmo-blllz-1,&et.l"m CUUID 

ATIVOS l,O.N4tiNtl$! 

Si)flw.ar~ 

lmobiliz.a ~C'S I'~ C4.11'$CI 

c-.:::,1 ,r;·,(lt u~ iA:1: 

Na,1:H..,...~~p~ 
Cr..ai1r.-i1rd·.11.111n."'::.-.:::-.. 
'E-;;i.u-...,~ 
t,!,;l~C~~~ n'Jll! •,I: 
~!.l·.nt.'!lr,'4,.tU 
i;:~: ~1 ...... !1:;i;-t,,--i,9-;-:i 

lr11t:~, ir!..-¢1& 
~2~·01·~,u" M:J-n·?f 
o .. ~. ·~i.~":W'.t=il 

~1=~;,?-J•~!:"'" 

.2DH> 

s.J!diulnldi111s Alu1tl!!li:!!3lien1,on 

~oftluc6e!. Nnortb:,tiSc! ~ da AmM1lt1~1!11!!S 

V..lorbruto 1urmubd1s \lalotllgyltki ~uh.I5:be~ ~-itrcldo Tr.ansferlnclis V•1orbl'\tta aicumul.-adu 

-UiSl.lliO p,15.B.lSl} 6.US.106 ll37,4UI 

7.lS.607 (fi6'6.3l5) 59.2*2 119,5011 

112.095 (101.029! 11.067 11.s,01 

74.0:ZS [S0,6741 2J.3SI .,. l4.3HI 
l,i49.Ai9l 1).402,860) 1,46.631 IU.S.'721 H7.90S 

9ll.11S [IS0.773] 7cUU 't21.l2511 U:.)9-9 

101,001 ~G.466) AS.535' !8.5371 
()_.,,, 1.656 

200 1200) 

17Ci-,4:U 175.421 Z07.62'JI (ZJl'J.SS'Z] 

U.34(.U6 j5.216,$80j 7.0S?.736 ZOl,,l<Jti ~38.7]4] , ... l49l !3,97)l UiSl!i 

9.4119.296 jll,649.759) 839.5]7 f&91U11U 1.lll7.l61 

7H.143 723.74i 2..S.37 . .870 l97!il.6161 

1(l.21l,Ol9 1!:-64'.7591 1.S,53.2110 1.n1.i,71) ~,l!.51!1 lS1.64S 

:U.!5S1.U~ jt3.9l6.n.9! 8.611.0J5 1.74$.9-76 j281l,17"'1 f;!9•.l4llj (:,9131 1,656 

S.,'C',H 1!1.,e.J$ Aw:11"' t:,~~ 
A~:•;b.-1 ~;:f{~;/1 A""1.:&:ott 

1:, • .-""-1~1 V;11,o,-'i;u:!o ~ eo,n·~ ...;;T'e<:"CL'•!:..-!C"'5'·,._, _ _;v~,~,,_:,0e,::.,,,_,_.,:•"-a,"""""·~s,·,>.•_ 

~tdo, f;n~IS 

J\nwlrtlz:1~,i5n 

V.1lorbruto a<:IJnlUl~d.!1$ 

!11.61),J t!ill p.aS.667) 

71S.M1 [&8S.8l61 

U2.1'Jll 1102.i!l.7!t) 

7.&.~1 IS.S,0"6) 

1.747.398 lt.SU..i6l2J 

949.~H t9.72.1D2} 

98.027 j63.l47) 

200 12001 

l!ii.3.<199 

U.!54(.Z91 jS.l!i:l3.6S'9) 

10.111!.03~ (9,)4~.277] 

l.Ul.997 

U.4JO,Oli 19-.lH.2"7} 

24,'JS4,J32! jl(.971.!B6J 

s,~~:f.".u 
,&,~,t:.»~I 

¼larli9uldc 

li,lll7.6'3-Z 

39.181 

'J.314 

t!a.49S 

19!.7EiE. 

77.411 

) 4 .68-ll 

1!53.A99 

6.920.6-17 

779,761 

:1:.111.997 

3.0L!il.758 

9.,l!ll-J'J6 

·~~I' '..'1'1:-r':---~ 

t.-:.!l.!~~ 
~:~~;. 

~i:i:~.S1i-) 
:c~-: ?.; :~ 

~-~~~-~~, 
7t'n~ 

i~ l':' .~ ~4i 
(!~~~ 

l~i?~ 
-:--:.:,e,~ 
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~.i:.:!P?¼ 

!.~l<S!! ,;,,1 .:,~ 
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o saldo das imobilizac;:oes 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 exercfcio. 

12. ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS CORRENT ES E DIFERIDOS 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;:OES FlNANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os saldos de ativos e passivos por impostos correntes e 
diferidos apres entam a seguinte composiryao: 

Ativos por impostos correntes 
lmposto do exercfcio a recuperar 

Passivos por impostos correntes 
lmposto do exercicio a pagar 

Ativos par impostos diferidos 

Passivos por impostos diferidos 

8.213.506 

(14.209.673 } 

8.213.506 (14.209.673) 
====== = ======== 
7.324.125 10.669.023 

76.500 

7 .324.125 10.592.523 
======== ======== 

Em 31 de dezembro de 2016 o Banco nao apresenta passives 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 impostos sobre lucros reconhecidos em resulta dos, 
bem como a carga fiscal, medida pela rela9ao entre a dotaryao para impostos e o lucro do 
exercicio antes de lmpostos, podem ser resumidos como se segue: 

Impastos correntes 
Do exercicio 
Acerto de estimativa do exercfcio anterior 

Impastos correntes 
Contribuiryao para o sector bancario 

Impastos diferidos - dota~oes, liquidas de reversoes 
Do exercic io 

. Corre9oes a exercicios anter iores 

Total de impostos registados em resultados 

Resultados antes de impastos 

Carga fiscal 

9.110.199 

5.838 
676.087 

19.622.339 

200 .816 
407.144 

9.792.124 20.230 .299 

3.268.398 ( 3.062 .204 ) 

3.268.398 ( 3.062 .204) 
--------.. -

13.060.522 17.168.095 
======== ======= 

37.448.764 54.706.116 
------

34,88% 31,38% 

A reconciliaryao entre a taxa nominal e a taxa efetiva de irnposto para os exercicios de 2016 e 
2015, pode ser detalhada como se segue: 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO OE 2016 E 2015 
(Mon1antes expressos em euros) 

2016 2015 
Taxa de Tax a de 

inl)osto 1-rposlo "'1'0Sl0 h'poslo 

Resullado antes de m,ostos 37.448.764 54.706.116 

frrposlo apurado com base na tax a noninal de "l"'S to 22,50% 8.425.972 22,50% 12.308.876 

Diferen~as perrnmentes: 
Contrlbul!=ao do seclor bancario t,81% 676.087 0,74% 407,144 

Contralos de assocla,~o nAo relevantes para efe~os fiscals 1,10% 412.05! 0,41% 223.620 

lsen,i!o de Derrama Estadual ate 1,5 mlhoes de euros de lucro tributavel -0,12% (45.000) -0,08% (45.000) 

Acresclrm da Derrarra Estadual 3,91% 1.463.674 7,21% 3.944.391 

Tn1;uta,ao aul6norra 0,49% 182.490 0,20% 111.773 

C>.llras dd eren,as permanenles 5,16% 1.939.410 0,03% 16.475 

Betta de alterafao da laxa umiZada para caJculo de iJ11JosI0 dterk!o 0,00% 0,00% 

frrpos to sob re o luc ro do exerclclo 34,86% 13.054.684 31,02% 16,967.279 

lnsuficiencia/ (excesso) de estirraliva de iJl1)oslo de exerclcios antenores 
'rrposto commie 0,02% 5.838 0,37% 200.816 

rrposto d~erido O,OO"k 0,00% 

Coo're,6es de irTl)oslos relallvas a e,erclcbs anteriores, liquldas de "l"'5los dWerldos 0,02% 5.836 0,37% 200.816 

lrrtioslos sobre os lucres em resul\ados 34,88% 13.060.522 31,JBo/, f7.168.095 

Conforme referido na Nota 2.3 n), o Banco, enquanto entidade sujeita a supervisao do Banco de 
Portugal e que esta obrigada a elaborar as suas demonstra~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 publica9ao da Lei n.0 55 -A/2010, de 31 de dezembro, o Banco passou a estar abrangido 
pelo regime de contribuh;;ao sabre o sector bancario. A base de incidencia e taxas aplicaveis 
relativamente a contribui9ao sabre o sec1or bancario encontram-se descritas na Nota 2.3 n). 

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

2016 
Saldos em Realiza<;oes / Altera,;;ao 
31-12-2015 Relon;;os anula9oes de taxas 

Ativos por im postos diferldos 
Provisoes terrporariamente nao aceites corro custo fiscal: 

lrrparidade 7.824.821 339.737 (2,345.758) 

Outros riscos e encargos 2.844.202 (1.338.877) 

10.669.023 339.737 (3.684.635) 

Passivos por impastos dlferidos (76,500) 76.500 

Saldo Liquido 10,592.523 339.737 (3.608.135) 

2015 
saldos em Realiza9oes / Alteravao 
31-12-2014 Refor<;os anula<;oes detaxas 

Ativos por lm postos diferidos 
Provisoes terrporariamente nao aceiles con-o custo fiscal: 

lrrpa rid a de 5.534.174 5.537.536 (3.193.053) (53.836) 

Outros riscos e encargos 1.996.146 1.370.558 (519.724) (2.778) 

7.530.320 6.908.094 (3,712.777) (56.614) 

Passivos por impastos diferidos (76.500) 

Saldo Liquldo 7.530.320 6.831.594 (3.712.777) (56.614) 

13. OUTROS ATIVOS 
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Saldos em 
31-12-2016 

5.818.800 
1.505.325 

7.324.125 

7.324.125 

Saldos em 
31-12-2015 

7.824.821 
2.844.202 

10.669.023 

(76.500) 

10.592.523 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL , S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAl;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO OE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tern a seguinte composi9ao: 

Outros ativos 
lmposto a recuperar 

. Devedores diversos 

Rendimentos a receber 
. Comissoes e outros valores a receber 
Despesas com encargos diferidos 
Valores diversos a regularizar 

lmparidade e provisoes (Nota 1 7) 
Impastos a recuperar 
Outros saldos a receber 

2016 2015 

6.014.774 5.976.716 
2.890.018 34.363.215 

-----------
8.904.793 40.339.931 

6.076.179 3.697 .857 
1.471.998 1.278.836 
5.261.882 3.287 .584 

21,714.851 48.604.208 

( 5.957.722) ( 5.914.356) 
( 1.678.031) ( 4.961.766) 

( 7.635.753) ( 10.876.122 ) 

14.079.098 37.728.086 
-------- ---------------- --------

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Impasto a recupera( carresponde a 
reembolsos pedidos e reclama9oes efetuadas em sede de Impasto sobre o Valor 
Acrescentado. Nestas datas, o valor de imparidade constituida para os referidas 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 realiza9ao. 

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica "Quiros ativos -devedores diversos" inclui cerca de 
31.896.450 euros, relativos a valores a receber no ambito das operac;oes de titularizac;ao de 
creditos do Banco descritas na Nota 7. lnclui ainda , em 31 de dezembro de 2016 e 2015 , 88.018 
euros e 53. 732 euros, respetivamente, relativos a val ores a receber dos clientes ap6s a allenai;: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 "Comis soes e outros valores a receber" inclui 
1.136.853 euros e 763 . 778 euros, respetivamente, relativos a comissoes de servicing a receber 
no ambito das operac;0es de titularizac;ao de creditos do Banco {Nota 24). Em 31 de dezembro de 
2016, esta rubrica inclui tambem uma estimativa de 1.810.081 euros referente a custos a serem 
reembolsados pelo Banco BPF no ambito do acordo de parceria e valores a receber de 
seguradoras a titulo de profit sharing no montante de 1.787.664 euros. 

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

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Despesas com 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 opera9ao de secur itizai;:ao. 

O movimento na imparidade e provisoes das rubricas de "Outros ativos" nos exercicios de 2016 e 
2015 e apresentado na Nota 17. 

14. RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OUTRAS INSTITUICOES DE CREDITO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tern a seguinte composii;:ao: 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAyOES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

15. 

Recursos de Bancos Centrais 2016 2015 

Capital 405.000.000 405.000.000 

Juros a pagar 9.000 

405.000.000 405.009.000 

Recursos de outras instituiS26es 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 

Dep6s itos e outros recursos 

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 cornposic_;:ao: 

Dep6sitos a ordem 

Cheques e Ordens a pagar 

3.994.712 

3.628.744 

7.623.456 

631.132 

2.992.659 

3.623.791 

Nos termos da Portaria n° 180/94, de 15 de dezembro, foi constituido o Fundo de Garantia de 
Dep6sitos, cuja finalidade ea garantia de reembolso de dep6sitos constituidos nas lnstituic;oes de 
Credito. Os criterios a que obedecem os calculos das contribuic_;:oes anuais para o referido Fundo 
estao fixados no Avison." 12/2014 de 15 de dezembro, do Banco de Portugal. 
0 BSCP procede em conformidade com 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. 

16. PASSIVOS FINANCElROS ASSOCIADOS A ATlVOS TRANSFERIDOS 

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

Capital 
Juras a pagar 
Encargos diferidos 
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610.498.618 610.996.761 
1.360.271 1.348.619 

--~-~~-~~~-~~-) ( 153.018) // 

611.755.831 612.192.~ rfi 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os saldos destas rubricas correspondem aos passives 
financeiro s originados pelos fundos recebidos no ambito da operayao de titularizayao de creditos 
Silk No.4 efetuada pelo Banco (Nota 7). 0 montante de encargos diferidos corresponde ao valor 
nao amortlzado da diferenya entre o valor nominal dos creditos transferidos no ambito da 
operac;:ao de titularizayao e os fundos recebidos pelo Banco. 

17. MOVIMENTO EM PROVIS6ES E IMPARIDADE, E CORRECOES DE VALOR ASSOCIADAS AO 
CREDITO A CLIENT ES E VALORES A RECEBER 

Nos exercicios de 2016 e 2015 os movimentos ocorridos nas provisoes e imparidade foram os 
seguintes: 

2CJ16 
Outros 

Salclot 1tr1 Rtipos~5el. fflW'irm1110,9 S&IOOS em 
31- 12-201$ ern.co.. ""''"- Wizar;OM itM'IJh,rencl.ls 31- 12-2016 

Ftav~l)e5 : 
. h\'.liari:ta.d•J*a 0t<litot~1) 107.607.114 25.641.8<9 (2&1nA61) (10 .995.>iS) (625.2J8) 04.BSO.W 

107.507. 114 25.&11,IIA~ (20.n7A6 7) 110.9!1>.595) (62$ .238) 90S0.6E3 

.,,,.rida.da a Pr~ IIOOs 
, lrpostoa racupar.u, (Nola 12) 6.9 14.:156 43.365 M57.721 
. OJ.tro:s Alrios (N:Ni 13) , .liNil.766 1,1 11.565 (Goe.2n ) (532 .53 1) (3 .656A82) 1.678.031 
• AtNO'i nlta corronles deti:lD'i p,11r11 venda (~ 8) 2<9.7:!1 2.118.1611 (2 .664.740) 1625.236 ) 625-238 303 ,156 
. ~ (lf\11:seu (Nata 111 1.eo<.n 3 • . 769.:)62 (1 .581.125) (3.11118.6121 3.656 .482 S..5m.129 

12..930.576 9.342. 4-48 15,1$2.843) (4.2<6.3821 625.238 13A99.038 

120,53T.6!!0 34.984.290 131.930.310) (15 .241 .9!1) 10) 108.349.701 

2015 

Sa'dols41rn ~pos~-· , ..... ,1 <Jw os 
$,Joos111mJ1-12· 

3 1· 12-2014 ~· ~ ~ Sa-Melt - -· 201 5 
PSA ttansferAnci.ls 

ffl}ari:fedEt P.,t3 Clic:lilD (N::ita 1) 72.019.806 71.8B9.511 166.410 .725 ) (3. 100.0B&) 36.1'15.333 1967.7481 107.507.111 

trJ!.uidRde: 
. ~ o III rce:u,t:r.w l~ 12) Ul<.3 56 $.9 14.3511 
. 0.00. Awa& ('""• 13) , ... $..501 3.96SA84 ( 1.D30.3EG) (10.893) 592.0 3' 4.961.766 
. AtfYos nao OOf,. ,..tH deCidos p:m, vend• (t.bte. SJ 23 7.653 2.M6.7S3 (2,634.676) 1311.749 ) 311.750 249.731 
. Pl"ovis:OH (No4ll 1 T) 332 .• 00 2.745,900 (787.307 ) 1550.234 ) 63.S64 C.80'.773 

7.§29.910 9.J!a.m (4.!52~ 3) 1872.816) 967.7-48 12.9l0.576 

79,&UU16 81.2"'7,640 (72 .072.0118) (J,9r.2.942! 36.185 .333 120.5Jl .687 

Durante o exercicio de 2016, o Banco procedeu ao abate ao ativo de creditos de operac;:oes 
consideradas incobraveis ou cuja exposic;:ao se encontrava totalmente provisionada pelos 
criterios de provisionamento do Banco de Portugal (Nota 2.3 c)) para consequente alienar;:ao dos 
mesmos . 

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

18. OUTROS PASSIVOS 

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

Valores a pagar ao Estado: 
lmposto sobre o Valor Acrescentado 499.182 1.151.556 

31 ft 

fl41cuporai;ao de 
cr4cUo41juro, 

vencido9 
INolo 26) 

(5.0 11.AJSJ 

(5,011,"43S) 

j 5 .011,4J5J 

Reci:,itt~~de 
otcRoeµos 

Vll'ICifos 

(Ne.ta ZD) 

(7.289.721) 

(7.28S.121) 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVJDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

lmposto do Sela 
Reteni;:ao de impastos na fonte 
Contribuii;:oes para a Segurani;:a Social 

Credores: 
Caui;:6es recebidas - contratos de ALO 
Canta "Netting" 
Fornecedores, conta corrente 
Credores par contratos de factoring 
Caui;:oes recebidas - contratos de Factoring 
Outros credores 

Opera96es passivas a regularizar 

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

769.200 
162.557 
194.600 

1.625.540 

18.537.601 

5.413.754 
8.880.233 

24.878.244 
12.231.374 

69.941.207 

6.677.438 

2.817.926 
1.919.147 
1.361.356 
1.003.331 

7.101.759 

85.345.943 
======== 

564.713 
172.086 
193.855 

2.082.210 

17.954.098 
7.475.993 
7.217.240 
4.364.699 

549.598 
26.024.420 

63.586.048 

18.640.745 

3.762.217 
1.181.185 
1.534.565 

893.695 

7.371.662 

91.680.665 
======== 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Cauc;:6es recebidas-contratos de ALO", 
respeita ao diferencial entre o valor entregue pelos clientes no inicio das opera96es de aluguer 
de longa durai;:ao 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 aquisii;;ao do bem, deduzido dos pagamentos que 
efetuaram antecipadamente. 

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica "Canta 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), por onde passam todos os f\uxos financeiros de 
pagamentos, recebimentos e reforgos. No decorrer do ano 2016 esta rubrica foi reclassificada 
para a rubrica de cauc;:oes e credito concedido, conforme a natureza do saldo da "Canta Netting" 
com os concessionarios. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica ucredores por contratos de factoring" representa 
as responsabilidades para com os Aderentes relativas ao valor da faturai;:ao de operai;:oes sem 
recurse em processo de cobranc;:a, liquid as de adiantamentos efetuados e notas de credito 
ernitidas. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica uFornecedores - conta corrente" inclui 777.536 
euros e 1.481.467 euros, respetivamente, relatives a valores a pagar a companhias de seguros 
(Nota 35). 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica "Quiros Credores" inclui 3.961.777 euros e 
20.799.471 euros, respetivamente, de va!ores a entregar aos veiculos de titularizai;:ao relatives as 
cobranr;:as das presta96es das opera96es de credito titularizadas, efetuadas pelo Banco junto dos 
clientes. Esta rubrica engloba ainda em 2016 e 2015, 3.567.988 euros e 2.550.039 euros J 
relativos a valores a pagar de comiss6es de rappel, bem como 1.791.802 euros e 934.189 euros 
em 2016 e em 2015 referentes a fomecimentos e servi~os de ten,eicos a pagac. p c. 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE OEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

A rubrica "Encargos a pagar - Acordos de participac;ao" respeita a participac;ao nos resultados 
em opera9oes de financiamento autom6vel decorrentes do estabelecimento de acordos de 
associa9ao em particlpa9ao reallzados entre o Banco e sociedades de importa9ao e distribui9ao 
autom6vel. No ambito destas opera9oes, o Banco partilha com as referidas sociedades os 
resultados obtidos num determinado conjunto de opera96es de financiamento, em fun9ao das 
condic;oes previamente acordadas entre as partes. 

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica "Opera96es Passivas a Regularizar", corresponde, 
essencialmente, ao valor de 8.420.980 euros respeitante ao montante a regularizar referente a 
aquisic;ao da sucursal do Banco SPF (Notas 1 e 3). Este valor foi regularizado no decorrer do 
ano 2016 . 

Esta rubrlca 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 cobran9as de produtos de consignac;ao 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. 

19. CAPITAL SUBSCRITO 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o capital social do Banco encontrava-se totalmente 
subscrilo e realizado e estava representado par 66.592.947 ai;:oes, cada uma com valor nominal 
igual a 1 Euro, com a seguinte composiyao: 

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

20. OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 

N0mero de 
acoes 

53.331.647 

13.261.300 

66.592.947 
======== 

Percentagem 
de ~articiQa~ao 

80,086% 

19,914% 
-- --

100% 
-----

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

Premio de Emissao 
Reserva Legal 
Outras Reservas 
Resultados Transitados 

12.790.664 
17.385.206 
21.771.482 
18.202.978 

12.790.664 
13.631.404 
21.771.482 

418.760 

70.150.331 48.612.310 
-------- - ----------------- --------

Os premios de emissao tiveram origem no aumento de capital social do Banco efetuado em 
janeiro de 2007. Nos termos da Portaria n° 408/99, de 4 de junho, publicada no Diario da 
Republica - I Serie, n° 129, os premios de emissao nao podem ser utilizados para a atribuii;:ao 
de dividendos nem para a aquisi9ao de ai;:oes pr6prias. 

No dia 29 de Feverelro de 2016 foi aprovado em Assembleia Geral a distribuii;:ao aos acionistas 
de dividendos no montante de 16.000.000 euros. No dia 4 de Maio de 2015 foi aprovado em 
Assembleia Geral a distribui9ao aos acionistas de dividendos retirados de resultados transltados 
no montante de 8.564.198 euros. 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAis EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em 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 
fra9ao nao inferior a 10% dos lucres liquidos apurados em cada exercicio, ate perfazer o referido 
rnontante. Esta reserva s6 pode ser utilizada para a cobertura de prejuizos acumulados ou para 
aumentar o capital. 0 Banco nao constituiu reservas legais devido ao somat6rio das Outras 
Reservas e Resultados Transitados ser superior ao capital social. 

21. PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS 

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

Garantias prestadas 
Comprornissos perante terceiros 
Valor dos ativos dados em garantia para opera<;:oes do 
Eurosistema 

Valor nocional dos derivados 

Compromissos de terceiros 

10.380.167 
63.020.933 

509.400.000 

11.500.000 

2.149.558 
58.092.293 

509.400.000 

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 operagoes 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 continqentes originados pelo Fundo de Resolucao 

No ambito da sua responsabilidade enquanto autoridade de supervisao e resolugao 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 1nstitui<;:6es de Credito e Sociedades Financeiras ("RGICSF''), que consistiu 
na transferencia da generalidade da sua atividade para um banco de transigao, denominado 
Novo Banco, S.A. rNovo Banco"), criado especialmente para o efeito. De acordo com o 
normative comunitario, a capitalizar,;ao do Novo Banco foi assegurada pelo Fundo de Resolw;ao, 
criado pelo Decreto-Lei n° 31-N2012, de 10 de fevereiro. 

Para realizagao do capital social do Novo Banco, o Fundo de Resolur,;ao disponibilizou Euros 
4.900 milhoes. Desse montante Euros 377 milhoes correspondem a recurses financeiros 
pr6prios do Fundo de Resolur,;ao. Foi ainda concedido um emprestimo por um sindicato bancario 
ao Fundo de Resolugao de Euros 700 milhoes, sendo a participa<;:ao de cada instituir,;ao de 
credito ponderada em funr,;ao de diversos fatores, incluindo a respetiva dimensao. O restante 
montante (Euros 3.823 mil hoes) teve orig em num emprestirno concedido pelo Esta do Portugues, 
o qual sera reembolsado e remunerado pelo Fundo de Resolur,;ao. Os fundos que possarn vir a 
ser gerados com a venda do Novo Banco serao integralmente afetos ao Fundo de Resolugao. 

Em 29 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal determinou retransmitir para o BES a 

1£ 
responsabilidade pe!as obrigagoes nao subordinadas por este emitidas, de montante nominal 
aproximadamente Euros 2 mil milh6es, e que forarn destinadas a investidores institucionais, e 
procedeu a um ajustamento final do perimetro de ativos, passives, elementos extrapatrim~n· is e 
ativos sob gestao transferidos para o Novo Banco. 
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ANEXO AS DEMONSTRAyOES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Ainda durante o mes de dezembro de 2015, as autoridades nacionais decidiram vender a maior 
parte dos ativos e passives 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 
Resoluc;ao e em Euros 1. 766 mllhoes diretamente pelo Estado Portugues, em resultado das 
ops;oes acordadas entre as autoridades portuguesas, as instancias europeias e o Banco 
Santander Totta, para a delimita~o do perlmetro dos ativos e passivos a alienar. No contexto 
desta medida de resolu9ao. os ativos do Banif identificados como problematicos foram 
transferidos para um vefculo de gestao de ativos, criado para o efeito - Oitante, S.A.. sen do o 
Fundo de Resolu9ao o detentor (mico do seu capital social, atraves da emissao de obrigac;:oes 
representativas de divida desse veiculo, no valor de Euros 746 milhoes de euros, com garantia 
do Fundo de Resoluyao e contragarantia do Estado Portugues. No Banif, que sera alvo de futura 
liquidac;ao, permanecerao um conjunto restrito de ativos, bem como as posir;:6es acionistas, dos 
credores subordinados e de partes relacionadas. 

Conforme previsto no Decreto-Lei n° 31-Af2012, os recursos do Fundo de Resolut;ao sao 
provenientes do pagamento das contribui90es devidas pelas institui96es participantes no Fundo 
e da contribuir;ao sabre o setor bancario. Adlcionalmente, esta tambem previsto que sempre que 
esses recurses se mostrem insuficientes para o cumprimento das suas obrlgar;:oes podem ser 
utilizados outros meios de financiamento, nomeadamente: (i) contribuii;:oes especiais das 
institui9oes de credito; e (ii} importancias provenientes de emprestlmos. 

Decorrente das dellberar;oes referidas acima, o risco de litigancia envolvendo o Fundo de 
Resolu9ao e significativo, bem como o risco de uma eventual insuficiencia de recurses para 
assegurar o cumprimento das responsabilidades, em particular o reembolso a curto prazo dos 
financiamentos contraidos. 

E neste enquadramento que, no segundo semestre de 2016, o Governo Portugues chegou a 
acordo com a Comissao Europeia no sentido de serem alteradas as condir;:oes dos 
financiamentos concedidos pelo Estado Portugues e pelos bancos participantes ao Fundo de 
Resolu9ao por forma a preservar a estabilidade financeira, par via da promor;:ao das condi96es 
que conferem previsibilidade e estabilidade ao esfor90 contributivo para o Fundo de Resolu9ao. 
Para o efeito, foi recentemente formalizado um aditamento aos contratos de emprestimo ao 
Fundo de Resolu9ao, que introduz um conjunto de altera9oes sobre os pianos de reembolso, as 
taxas de remunera9ao e outros termos e condi96es associados a esses emprestimos por forma 
a que os mesmos 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 Resolur;:ao, contribuic;oes especiais ou qualquer 
outro tipo de contribui9ao extraordinaria. 

Neste contexto, tendo por base a informar;:ao atualmente disponivel, e entendimento do 
Conselho de Adminlstrayao, que sao reduzidos os riscos de que possam resultar encargos 
adicionais para o Banco a respeito do conjunto de responsabilidades acima explicitadas e que 
recaem sabre o Fundo de Resolu9ao. 

22. MARGEM FJNANCEIRA 

Em 2016 e 2015, a margem financeira apresenta a seguinte composic;:ao: 

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

financiamento em conta corrente 
Juros de credito em loca9ao 
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58.926.980 
8.594.594 

78.931.245 
9.646.724 
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ANEXO As DEMONSTRAyOES FINANCEIRAS lNDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
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Comissoes associadas ao custo amortizado 
. De intermedia,;:ao 
. Rappel 
. Apoio fixo 
. Outros 

Juros de investimentos a deter ate a maturidade 
Juros de swaps de negociayao 
Juras de adiantamentos de "factoringn 
Comissoes de abertura de contrato 
Juros de financiamento atraves de cartao de credito 
Outros juros e proveitos 

( 12.414.215) 
( 7.701.669) 
( 1.300.155) 

37.451.497 

4.548.808 
2.898.374 

703.749 
231.430 

( 8.861.009 ) 
( 4.669.640 ) 

( 976.347) 
( 237.231 ) 

17.872.503 
3.327.054 
2.755.651 
1.900.199 

712.804 
41.039 

91.939.392 100 .442.992 

Juros e custos similares 
Juros de passivos financeiros associados a ativos transferidos 
Juros de recursos de Bancos Centrais e 

outras institui,;:oes de credito 
Juros de swaps de cobertura 
Juros de emprestimos subordinados 
Juros de opera,;:oes de factoring 
Diferimento do desconto na venda de creditos 

Margern Financeira 

23. RENDlMENTOS E ENCARGOS DE SERVICOS E COMISSOES 

43.834.285 23.301.679 

8.340.422 8.242.893 
216.291 459.290 

154.084 
176 

49.959 2.891.271 

52.440.957 35.049.393 

39.498.436 65.393.599 
--------- ==:::::::==== 

Nos exercicios de 2016 e 2015, os Rendimentos e Encargos de servi,;:os e comissoes tern a 
seguinte composii;:ao: 

Rendirnentos de servi,;:os e comissoes 
Comissoes de coloca,;:ao de seguros 
Servicing Fee - Titulariza,;:ao de credito 
Despesas de cobrarn;:a de rendas 
Comissoes por presta,;:ao de servir;:os 
Operay(ies de "factoring" 
Garantias prestadas 
Outros proveitos de comissoes 

Encargos com servir;:os e comissoes 
Comiss6es de colocar;:ao de seguros 
Comissoes de acordos de participa,;:ao 
Por servi,;:os bancarios de terceiros 
Outros custos com corniss6es 

2016 

10.834.048 
6.212.005 
3.392.586 
1.706,328 
2.918.631 

107,978 
1.574.721 

26.746.297 

1.718.947 
1.892.588 

493.077 
1.984.824 

6.089.436 

20.656.861 
==:::===== 

2015 

11.032.429 
2.995.290 
2.892.638 
1.568.967 
1.024.344 

10.082 
2.347.317 _______ .... ____ 

21.871.067 

1.566.517 
1.250.239 

382.242 

3.198.998 

18.672.069 
::::::::::::::== 

Nos exercicios de 2016 e 2015, a rubrica "Rendimentos de servi,;:os e cornissoes - Cornissoes 
de colocar;:ao de seguros" respeita a comissoes recebidas pelo BSCP de companhias de f\., 
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ANEXO AS DEMONSTRAyOES FINANCEJRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

seguros relativamente a premios de seguro cobrados a clientes no ambito de contratos de 
financiamento. Na rubrica "Encargos corn servic;:os e comissoes - Cornissoes de colocagao de 
seguros" encontra-se refletida a comissao paga pelo Banco a concessionarios pela angariagao 
de contratos de financiamento relativamente aos quais o cliente subscreveu simultaneamente o 
respetivo seguro de protegao de credito. Os proveitos e encargos relativos a comissoes 
recebidas das companhias de seguros e pagas a angariadores sao reconhecidos no exercicio 
em que sao concretizadas as operar;:oes de credito respetivas. O Banco considera que se tratam 
de comissoes destinadas a compensar a reatizar;:ao de um ato significativo, na medida em que 
nao retem quatquer envolvimento relacionado com o risco segurado ou com a gestao da ap61ice 
de seguro contratada. 

A rubrica "Servicing Fee - Titutarizac;:ao de credito", refere-se a comissao recebida no arnbito das 
operac;:oes de titularizac;:ao e corresponde, nurna base trimestral, a taxa anual de 1% sobre o 
valor da carteira securitizada, pela func;:ao de agente cobrador de rendas das opera¢es 
titularizadas desempenhada pelo Banco (Nota 7). 

24. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Esta rubrica tern a seguinte composii;:ao: 

2016 2015 

Santander Consumer Services, S.A. 1.788.761 

======== ===:::=== 

No exercicio de 2016, por deliberac;:ao unanime do Conselho de Administrac;ao do Santander 
Consumer Services, procedeu-se a distribuic;: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: 

Variar;:ao de justo valor dos swaps de cobertura (Nata 32) 
Variac;ao de justo valor dos elementos cobertos (Nota 32) 

26. OUTROS RESUL TADOS DE EXPLORACAO 

2016 

( 219.228) 
200.379 

( 18.849) 
-----

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

Outros proveitos de exploragao: 
Recuperar;:oes de credito e juros vencidos (Nota 17) 
Contrato de prestai;:ao de servi90s 
Mais-valias em hens de loca9ao financeira 
Prestai;:ao de servi90s 
Outros 

Outros custos de explorai;:ao: 
Menos-valias em bens de loca,;ao financeira 
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2016 

5.011.435 
560.912 
340.884 

14.452 
3.715.488 

9.643.171 

327.953 

2015 

( 408.941 ) 
365.933 

( 43.008) 
-----

2015 

7.289.721 
366.870 
365.538 

11.003 
24.914 

8.058.046 

606.050 

fa 

\¥) 
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ANEXO As DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS INDIVIDUAi$ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Fundo Unico de Resolu9ao 
Fundo de Resolui;:ao Nacional 
Taxa de Supervisao BCE 
Outros custos de explorayao 
Outros impastos indiretos 

401.876 
145.421 
25.483 

589.677 
2.162.743 

3.653.152 

5.990.019 
======== 

264.897 
84.665 

482.558 
2.476.247 

3.914.417 

4.143.630 
======= 

No exercicio de 2016 e 2015, o montante registado na rubrica "Outros proveitos de explorai;:ao -
Contrato de Prestac;:ao de Servii;:os" corresponde ao contrato de prestai;:ao de servii;:os de apoio 
e suporte, estabelecido entre o Banco ea Santander Consumer Services, S.A. Adicionalmente 
encontra-se registado em "Outros" o montante de 3.402. 7 41 euros relativos a juros 
indemnizat6rios da DGCl. 

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. 

27. RESULTADOS DE EMPRESAS ASSOCIADAS 

Esta rubrica tern a seguinte composic;: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 distribuivao de dividendos referida na nota 24. 

28. CUSTOS COM PESSOAL 

Nos exercicios de 2016 e 2015 esta rubrica tern a seguinte composiyao: 

Salaries e vencimentos: 
Remunerav(ies dos 6rgaos de gestao 
Remunerar;oes dos empregados 

Encargos sociais: 
Segurarn;:a Social 
Outros encargos 

Outros custos com o pessoal: 
Bonus aos colaboradores e Conselho de Administrai;:ao 
Ind emnizar;oes contratuais 
Comparticipa9ao de juros de credito a habila9ao 
Outros 

38 

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 

230.555 
5.884.280 

6.114.835 

1.393.760 
215.418 

1.609.178 

851.701 
681.741 
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10,742.850 9.390.757 
======== ======= 

0 Banco nao assumiu quaisquer encargos com pensoes de reforma, para alem das 
contribuigoes para a Seguram;:a Social. 

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

2016 2015 

Dire~o 10 10 
Quadros superiores 35 36 
Quadros tecnicos 121 120 
Administrativos 29 31 

195 197 
--- ---

29. GASTOS GERAIS ADMJNISTRATIVOS 

Nos exercicios de 2016 e 2015 esta rubrica tern a seguinte composi~o: 

Servh;:os especializados: 
Informatica 
Subcontratar;:ao de pessoal e outros servir;:os de 

outsourcing 
Recuperar;:ao de valores e viaturas 
Advocacia 
Assistencia e software 
Segurarn;:a e vigilancia 
Outros servir;:os especializados 

Comunicar;:ao 
Seguros, servir;:os judiciais e contencioso 
Publlcidade 
Rendas e alugueres 
Avenc;as e honoraries 
Agua, energia e combustiveis 
Deslocar;:oes, estadas e representaly<ies 
Conservar;:ao e reparar;:ao 
Material de consumo corrente 
Encargos com formar;:ao 
Outros fornecimentos e servir;: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 servir;:os especializados inc!ui em dezernbro de 2016 e 2015, 484.364 euros e 
377.792 euros referente a servii;:os de Jegalizar;:ao de viaturas e 659.052 euros e 396.774 euros 
relativos a consultores e auditores externos. 

Os honoraries totais faturados pelo Reviser Oficial de Contas relatives aos exercicios findos em 
31 de dezembro de 2016 e 2015, apresentarn o seguinte detalhe, por tipo de servir;:o prestado: 
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ANEXO AS DEMONSTRA<;:OES FINANCE IRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
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Re\oisao legal de contas 
Outros sel'\190s de garanlia de fiabilidade 
Consultoria fiscal 

2016 
123344 
133 761 

0 
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 Outros servi90s de garantia de fiabilidade estao incluidos os honoraries 
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 preven9ao do branqueamento de capitais e financiamento do terrorisrno, como requerido 
pelo Avison° 9/2012 do Banco de Portugal, com a revisao da imparidade da carteira de credito, 
coma requerido pela lnstru9ao n° 5/2013 do Banco de Portugal e corn verifica9ao da 
conformidade dos dados incluidos nos reportes de 2015 respeitantes as opera~es de 
refinanciamento de prazo alargado direcionadas ("TL TRO"), de acordo com o Regulamento 
BCE/2013/33 ea 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 as seguintes segmentos de neg6cio: 

• Banca de retalho: lnclui a atividade do Banco desenvolvida no ambito da concessao de 
credito nos segmentos de Loca9ao financeira, Aluguer de Longa Dura9ao e Credito ao 
consumo, assim como os dep6sitos captados junta de clientes. 

• Banca comercial: lnclui a atividade do Banco desenvolvida nas vertentes de concessao de 
credito a empresas para apoio de tesouraria, financiamento a aquisi9ao de "stocks" (veiculos 
usados) e "Factoring". 

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

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

B:illCa de !lonca BarK:a d11 Bane• 
Retooo ~i;;:iaJ OJlros Tobi Retalho O>rrercio, 0.,1,o,; Total 

Jur-m e rnndlf'l'l:!Jr'ltOs. t; irritares 87.174.715 4.764.677 91.939.392 97.sno11 2.819.981 100,442,992 

.Jl.stos e iencsr9os sim'lare.s 152.701.917) W0.960 152..U0.957) (35.066.822) 17.42jl 135.049.393] 

RendifTDnitx;; da s~rv.ij:~ o c:orrissOes 23.827.666 2.918.631 26.746.2S7 20.163.073 1.707.994 21.871.067 

Enc.a,gos icornservieos o co~soes (6.089.436) (6.089.436) 14.996.903) (H96.9(]3) 

Resullados emopot2fMs ri~ceO,s (IS.849) (18.849] (43.008) (43.008) 

O\Jtros resullados de explor~ao G.556.455 6.556,455 -4.242.811 4.242.811 

Aodulo d" Ac::livid'::ido &nd,iai 58.74S.~5 7.944.268 66.M2.903 81.922.162 4.545,404 86.467.566 

Outros cuslo:s. e provei:os (42.304.662) (48.929 S-:5) 

Resubi'.lo l.J:luido ido E>ceo:lcio 24.388.242 JT.538.021 

Cil!dita a t:liontes (valcr ~uido) 1.053.002.475 282.143.624 1.335.146.299 1.020.242.376 210.960.143 1.231.202.519 

At:tivo Jquldo lolal 1:m.5JS.453 282.143,824 2.013.680.277 1.716.491.436 210.960.143 1 .929.45 t S19 

Rsc::~os-c:le out.ras it1~ltlfi90e5 de c'6d'lto 902.a.52.959 241.912.429 1.144.765.387 859.784.949 177.929.S-:1 1.037.714.490 

Recurs-os do client~ e oulrcs El"llfilstirrt:.s. 7.623.456 7.623456 3.623.791 3.623791 

Nos exercIcIos de 2016 e 2015, a atividade do Banco foi integralrnente desenvolvida em 
Portugal. 

31. ENTIDADES RELACIONADAS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os saldos regis1ados no balan90 e na demonstra9ao dos 
resultados com entidades relacionadas, apresentam a seguinte cornposi9ao: 

Entidades do Grupo Santander: 
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Os rnontantes incluidos nos quadros acirna na rubrica Ativos intangiveis e outros ativos tangiveis 
correspondem essencialmente a montantes pagos pelo Banco a outras entidades do Grupo 
Santander durante o ano relatives a projetos de desenvolvimento nas aplica96es infonnaticas. 

Membros do Conselho de Administracao 

Nenhum dos membros do Conselho de Administragao contraiu creditos junta do Banco nem 
detem titulos representatives do seu capital social. 

32. DIVULGAC0ES RELATlVAS A INSTRUMENTOS FlNANCEIROS 

Poflticas de gestao de risco 

As politicas de gestao de risco implementadas pelo Banco no ambito da sua atividade 
encontram-se descritas em maier detalhe no ambito da sec9ao "Gestao de Risco" do Relat6rio do 
Consetho de Adrninistrac;:ao. 

Na sequencia das operar;:oes de titularizac_;:ao efetuadas (Nota 7), o Banco reconheceu em 
Balango os seguintes instrumentos financeiros, caso aplicavel: 

- lnstrurnentos financeiros a deter ate a maturidade; 
- Passivos financeiros associados a ativos transferidos. 

IU!ll!>ilD 
J.18/M-1-

11;!1,;,.o ,-.:, 

~11""'3~ 
pt.1IIIPmI ... .., 
in-a;_~,: 
~~ 

Conforme descrito em maior detalhe na Nota 7, no ambito destas operar;:6es, o Banco rnanteve 
todos os riscos e beneficios associados as carteiras de creditos cedidos e os resultados gerados 
pe!as rnesmas, tendo adquirido a totalidade da divida emitida pelos veiculos de titularizagao. 
Assim, o Banco entende que as operar;:oes de titularizar;:ao nao implicaram qualquer alterac;:ao na 
sua exposir;:ao a riscos financeiros. Por este motive, os instrumentos financeiros acima referidos 
nao foram considerados pelo Banco na preparar;:ao da seguinte informagao quantitativa divulgada 
nesta Nota: 

- Risco de liquidez 
Risco de taxa de juro 

- Analise de sensibilidade - Taxa de juro 
- Justo valor 

Politica de gestao de risco de credito 

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

Em termos das po!iticas de admissao, as mesmas foram mantidas, registando-se 
aumento na taxa de aprovac;ao global, mantendo-se o perfil de risco medio-baixo. 
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Com a incorpora<;ao da cartelra do Banque PSA em 2015, verificou-se um aumento dos niveis 
de risco de credito, mas durante o ultimo ano, com uma gestao de recuperayao que apesar de 
nao poder estar ainda nos niveis desejaveis, ja permite assegurar uma gestao mais otimizada, 
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 corporatlvas, das quais se destacam a monltorizar;:ao da Varia9ao da Mora sob 
Gestao (VMG), os niveis de delinquencia simples (%NPL), a analise de carteiras com igual 
periodo de origina9ao (vintages), a monitorizar;:ao permanente dos modelos de decisao 
automaticos e a monitorizar;:ao da perda esperada do novo neg6cio angariado. 

Em relar;:ao ao neg6clo de nao retalho (risco individual por empresa com valor superior a 150 mil 
euros) mantiveram-se as visitas a concessionarios, com periodicidade minima anual, par parte 
do bin6mio gestorlanalista. Esta atuar;:ao permite um maier conheclmento e abrangijncia na 
informar;:ao obtida, gerando uma melhor qualidade na elabora<;ao do rating da empresa. 

O Banco dispoe de politicas e procedimentos que permitem identificar, avaliar, acompanhar e 
controlar a exposi<;ao ao risco de concentrac;:ao de credito. No processo de analise e gestao ao 
risco de concentrac;:ao de credito da instituir;:ao estao diretamente envolvidos, a Dire9ao de Risco 
e Recupera9ao, Controlo lnterno ea Direr;:ao Financeira e os membros do 6rgao de Direc;:ao. 

De referir que a atividade do Banco prende-se essencialmente com a realiza9ao de operayaes 
de financlamento ao consumo, sendo caracteristica deste tipo de operagoes a dispersao dos 
financiamentos efetuados por um elevado numero de clientes, pelo que a exposi~o ao risco de 
concentra9ao de credito e reduzida. A politica de credito e defrnida tendo em linha de conta o 
grau de exposic;:ao ao risco, as probabilidades de incumprimento, a concentra9ao e correlac;:ao 
das posic;:oes em risco, a perda dado o incumprimento e grau de cobertura das tecnicas de 
redur;:ao de risco. Os llmites 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. 

0 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 concentra9oes de exposir;:ao por 
sector de atividade e area geografica. Este processo permite efetuar um acompanhamento 
sistematico da carteira e determinar preventivamente exposiyaes potenciais sabre o risco de 
contraparte. No que respeita a Banca Comercial, o Banco avalia e monitoriza individualmente 
cada posic;:ao em risco. Para o efeito, a Dire9ao de Risco e Recupera<;ao realiza o seguimento 
mensal das 20 maiores exposigoes de clientes, fazendo um acompanhamento pormenorizado 
das suas caracteristicas e implementando ar;:oes mitigadoras caso estas revelem indfcios de 
incumprimento. 

Como principio geral, o Banco evita concentrar;:oes excessivas sobre uma entldade ou grupo de 
entidades relacionadas entre si, tomando como referencia para a defini~o de concentrar;: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 manutengao de niveis de concentrar;:ao 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 respelivas 
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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 
Pessoal e Credito ao Consume. Durante o ano de 2016 nao foram efetuados Write-Off de 
creditos de forma peri6dica, tendo no entanto sido levados a perdas numa operagao pontual um 
lote de contratos, no ambito da estruturagao 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 atualizagao do calculo das perdas par imparidade, em virtude da redugao da perda esperada ou 
da redugao do capital vencido, apure uma quantia recuperavel, que apesar de ser inferior a 
quantia escriturada seja simultaneamente superior a quantia recuperavel apurada em momento 
anterior. 

Descricao das rnedidas de reestruturacao aplicadas ao credito vencido. mecanismos de controlo 
e monitorizacao: 

As medidas de reestruturagao de divida aplicadas a contratos de credito do Banco sao baseadas 
na celebragao de um novo acordo formal com o Cliente relativo 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 operagao. 

0 seguimento dos contratos de credito reestruturados e realizado atraves de varios mecanismos 
de monitorizagao, 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 segmentagao 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 procede as avaliagoes 
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 relagao de afetagao 
direta do registo das mesmas associadas aos produtos/linhas aprovadas, com total especificayao 
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 incurnprimento no futuro e consequenternente uma hip6tese de 
perda futura. Estas probabilidades sao calculadas atraves de um hist6rico recente (5 anos) de 
contratos com as rnesmas caracteristicas de forrna a prever os acontecimentos futuros corn a 
maior antecedencia. Para alem da informa9ao hist6rica e utilizada informagao externa (coma por 
exemplo a informm;:ao da CRC do Banco de Portugal) para incorporar incurnprimentos externos 
nas previsoes do Banco. 

Descricao das metodologias de calculo da irnparidade: 
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O calculo da imparidade esta dividido entre duas metodologias, uma de analise coletiva e outra 
de analise individual. Na metodologia de analise coletiva, o processo de segmentac;:ao permite 
classificar os contratos da carteira de credito de acordo com as suas caracteristicas comuns, 
associa-las em deterrninado segmento e calcular fatores de risco (Pl, PD e LGD) de acordo com 
o hist6rico de contratos com essas mesmas caracteristicas. Desse rnodo o calculo e realizado de 
acordo com a tipologia de neg6cio (Auto, Consumo), financiarnento (Credito, ALO, Leasing), 
estado do bem (Novo, Usado) e originac;:ao do contrato (PSA, Ficres). Caso os contratos tenham 
sido alvo de reestruturac;ao tambem sao segmentados de acordo com a tipologia de 
reestruturac;:ao. Para alem desta segmenta<_;:ao, os contratos tambem sao segmentados de acordo 
com o seu comportamento atual e o seu cornportamento hist6rico. 

0 Banco calcula as perdas por imparidade em funr;ao 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 operac;oes sao classificadas em funi;:ao do periodo de atraso identificado, norneadamente em 
operac;oes sem indicios de irnparidade (situac;:ao normal), operai;:oes com indicios de imparidade 
(com prestai;:6es em atraso) e operai;:6es em incumprimento (default). 

Na metodologia de analise individual, o calculo das provisoes e efetuado de forma individualizada 
por cliente sendo a PD defrnida 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 ateni;:ao 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 condii;:oes favoraveis, devido as dificuldades 

financeiras (reestruturac;ao de divida); e 
• Probabilidade de entrada em falencia do cliente. 

Analise individual: 

A am~lise individual e efectuada para todos clientes do neg6cio de Stock Finance. 

Polit/ca relativa aos qraus de risco infernos 

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

Calculo do valor actual dos fluxos de caixas futuros no apuramento das perdas de imparidade 
avaliadas individual e colectivamente; 

Os fluxos de caixa futuros 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 
informai;:ao hist6rica do comportamento de ativos com caracteristicas semelhantes, sendo 
posteriormente descontados a taxa de juro efetiva das operac;oes. 
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Descricao do periodo emergente utilizado para os diferentes segmentos: 

0 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 e a respetiva 
confirmai;:ao baseado no hist6rico do Banco. 

Risco de credito 

0 risco de credito corresponde ao risco de incumprimento das contrapartes com as quais o Banco 
mantem posii;:oes 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 Consumo 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 Consume de 51,3%. Por fim, as LGD dos contratos Sem 
lndicios de incumprimento do neg6cio de Financiamento Autom6vel sao cerca de 47,3% e as do 
neg6cio de Credito ao Consumo de 72,6%. 

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

a) Detalhe das exposi~oes e imparidade constituida: 
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ANEXO As DEMONSTRAQOES FJNANCEIRAS JNDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Monlantes expressos em euros) 

b) Detalhe da carteira de credito per segmento e per anode produ~ao: 

Corporate Constru;l!o e CftE Relalho 
NUmerode lmparid;;id'e NUmerode lrnparidade NUmero de lmp;nid;;ide 

Ano de Produ~o Opera1ae, Monlante Ccnstltutd,a Ope:ra~5es Montante CQ n~titufda Opera~5~s Montante Con•tltukla 

2006 e-anteriores 4 l.91S.6SS 706.327 574 160.775 159.934 102.914 9.699.705 8.738.266 
'11m 39!1 2.Dl2.87S 1.072.769 97 68.00S 67.929 26.507 3.880.357 3.546.873 
2008 138 1.0S4.94S l.719-444 103 135.814 US.376 27.496 10.994.386 8.04S.960 
2009 3n 1.084.827 503.246 66 122,B6i 94.788 14.706 22,119.129 8.149,811 
2010 507 59.913 58.016 110 289.S24 187.757 14.450 49.785.508 12.768.123 
2011 700 2.619.917 1.005-294 131 479,932 310.198 13.117 56.266.S31 10.046.640 
2(]12 882 517.559 521.020 122 642.755 308.81S 11.997 SS,210.172 5.840.299 
2013 1.249 1.824.443 964.743 159 6.lS.308 74.235 20.768 81.334.344 4.400.177 
2014 1.46S 447.!IO.l 441.337 271 1.693.839 59.130 36.s«l 152.445.638 5.6BS.SOS 
2015 1.605 426.502 434.1n 291 3.242.932 60.603 44.756 253.432.266 5.036.855 
2016 24,245 2118.875.215 11.268.466 sos 5-601.537 14.901 49.006 366.348, 812 2.392.354 

Total 31.566 300,869.657 1s.ns.s33 2.429 14.073.284 1.473.666 36U57 1.061.516.848 74.651.164 

c) Detalhe do valor de exposiyao bruta de credito e imparidade avaliada individualmente e 
coletivamente, por segmento, sector, geografia: 

c.1) Per segmento: 

31-12-2016 Corl!!!rate 
Expo5i~~o tmparidade 

A.valia~ao 
lnd!\lidual 300.869.657 18,725.833 
Colectiva 0 0 

Total 300.869.657 18.725.833 

31-12-2015 Co~rate 
Exeo~i~o lmearidade 

Avalla~ilo 
Individual 227.437,280 16.477,137 

Colectlva 0 0 

Total 227 .43 7,280 16,477.137 

c.2) Per sector de atividade: 

31-12-2016 

Aw1i3'5c:I 

Agdcuttura, produ~ao anlm ;:111 

~4;a. noresta e posc:a 

Exp~l(Jo lmp.1rldc1de 

Constru~~o e CRE 
Exp05iifo lmearidade 

0 0 
14.073.284 1.473.666 

14.073.284 1.473.666 

Comtru~o e CR E 
Exeos!~~o lmearidade 

0 0 
10.817.960 1.369.397 

10.817.960 1.369.397 

lndUstrlas e:ldratlvas 

lmpa,li:l:ade 

Retalho 
Exposi~~o lmearldade 

0 0 
1.061.516,848 74.651.164 

1.061.516,848 74.651.164 

Reta I ho 
Exeosi~3o lmearidade 

0 0 
1.046,020.0SS 89.760.577 

1.046.020.0SS 89.760.S77 

lndllstrlas transformadoras 

Expos.lc!la 

Total 
E!!!:!OSl£lo lmearidade 

300.869.657 18.725.833 
1.075.590.132 76.124.830 

1.376.459.789 94,850.663 

Total 
Exeo<l~~o lmearidade 

238.25S.240 17.846.534 
1.046,020. 05S 89,760.577 

1.284.2 75. 295 107.607.111 

Betrlcldade, g3s. vapor do ii.gua 
qu-onte e frla e ar frlo 

Expo.si5.,o lmparida,de 

lndividuo/ 0 0 0 0 0 0 0 
Co/e<t/,m 102.653 17.292 38.606 9.568 15.045.852 981.985 41.912 

0 
158 

Tu~======:10:2:.a:s3:======:1~1~:,;:;;:z =======3:s:.6:o:5=======:9.~56;:;;:s :::::1~s.:04~5~~:s:z::::::,~a:1.~ga;:;;:5 :::::::4;1~.9~1~z-_-_-_-_-_-_-_-_-~-1~s-s~ 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRACQES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Agricuttura, prod11,;.io animal, EJatrlcldado1 g.iis. vapor, 3gua 
3~-12--2015 ca~. floresta e pesic~ lndUstrlas: extrath1as fndUstrf;a.s tr;indorm:adoras quente e fria. e adrio 

-~E,-PO=slc::£4,,.:o==::...:.r.cm::cpa11=·d'-ad_e __ --"E,-p(IS-""i:::ylo0:?"-'==°'1'-'m"'p•"'~'-,dad,-,-0----=ex"'p"'"o,"';"',a=-o'--"'--"'--'-cr~m=p..,-=-:c.da,=d7e-- --=E-XPOS=;°',-"~o::....::_::..::::...::.1-=m""pa"n"·ct'-a-do--

AvaUa~au 
lndi"1dua! 
C<llOCUl<l 

Total 

11-12.2016 

Av.ali~lo 
lridivlduol 
ccletrlvc: 

147.797 13.755 38.187 1.086 12.945.255 907.538 50.897 446 

:::::::1:4c..=7_'-=79;.;=1::::::::1;3 __ "'7,_5=5 :::::::~38;.:18;:1:::::::::1 •. -=08~6 :::::.;.;1-2;;;.9:4.;;;5~.;2ss;:::::::9;0:1;.:.~538;; :::::::J50la;:·"'B;;;9"'7::::::::::44~6 

Capta~5o, t,aramento e 
dlstrlbul~!o de agua, 

sane;montn e geliltiio de 
tes[duos e despolul5io 

0 

218.354 
0 

35.993 

Constru~o 

lmparidade 

0 
11.874.158 

0 
1.349.622 

Corn~rclo par grosso o ai 

rotalho. repata~.lo de veJeulcs 
automOvels e motoclclos 

300.669.657 
37.590.461 

lmpartdade 

18.725.833 
6.533.963 

Tran-sportes e armazenagem 

0 
6.040.037 

lmparidade 

0 
8'23.416 

------------Tot~----'-'-"~--'='~' ---~3~5~. 9~8=--3 --~ll::;.8,::7c,4::,.1::,S::,8 __ _,1,:.3::;4:.,9::,,6,:2:.1 --~3~lB~A~6~0~.1~1~8----"'25~.l~5~9-".7'-'9=6 __ _,s~.0:,:4::0::,,0,ale!.7 ____ 8,::2,:3:.,:Ae,1~6 

Cap ta i;a o, tra tamenlo e 
disbibul~ilo de :igua; s;1neamontoj 

31-12-2015 gestilo do reslduose dosi,olul~o 
Exl>Q>IQ30 lmpandado 

ConS1nu;llo 

Come.-clo porgro$$0 ea ret.alho; 
repata~o de velculosautomOvel, 

e motocldos 
ExposiyiD lmparidade 

Tra nsportes e armazt> na gem 

Avana,ao 
lndi~dual 
Colec(hs 

Total 

.n-12-2016 

8.989.552 1.234.i;i!I 227.431.2eo 1s.4n.137 
247.476 3S.392 30.435.656 5.743.365 7.083.702 787.228 

_____ 24-'7.;..4;.;.7.;.6 ___ .....,35_..== ___ .a,a·aa9.;.89-.552='----'-1 . .a.2J4 ...... 62=s ---'2"s_1"'.a-'12"'.9'"'35"'"---.a.2.a.2..a.22"'a"'.s"02;;;. ___ ....;.;1 • .a.083=.1·0"'2 ___ ...;.1a"'1..;;.2;;;;2;.;..8 

Afojamento, restaura~o e
slmllaros 

1mpa11dad@ 

Alivldades de lnlorma;ao o do 
eomun1eay5o 

lmparidad~ 

A!Mdades lmoblllArlas 

lmparid.ade 

Atlvld.ades de consultorla, 
c;le ntiflca&, tOcnlcas; f.: s Im II ares 

lmparrdade 

Av.ir..,,o 
Individual O O O O O O O 0 
Coltt<lva 4.216.799 177.222 1.851.810 110.850 2.199.126 124.044 6.402.215 243.231 

ratal======•:.:21:&:.7:9:9=======:11:1:.2:2:;;:2 ======1~.a;s;1;:;.e;1~a======:1J1;0;:;.a~s;:o =====:2:.:u:9:.1:2:&=======1:~:,:.04::;::, __ _,&"A::,o,.1~.2~1=:5 ____ 1,c:4,,l,,,.2s.3::..l 

Alojamento~ restaura~o e A1Mdades de lnrormai;iio e de 

31T12.-2D15 --,,--,-e-"111--'m"ll"'•~re":s,-....,.,,...,.----=,-,.:";:•::.:m:..:•::.:•:::1"":::z;'i!;:.:•::....._,....,....--~-'-A"'U",vl,Cdi'-ad~•~•--'l"m"'o-"'b""lll"'l"rl;..••,....,.--
Exposl;Ao lmparidade Exposl~aio lmpwidade E><POSl~ac- lmparidade 

AUvldados de consultorla, 
clontificas. tec:nlc.as e f,lmltaros 

E> poslyi!o Im paridade 

Avalla~~o 
lnc:IL\!dual 
Coloc:liw 

Total 

31-12-2016 

Avall11;0 
Individual 
Cofttllva 

Total 

1.8,8.408 134.766 
3.192.248 190.333 1.909.269 112.495 5.574.163 343.953 

---"'3"'.1"'92'"."°24"s,-----,-190=_333= ---..,.1."'900=.2a=9:------:-11"2'".4"9"'s ----,-1"".s"'2a'".4"'08=----..,.134"""'.7"'68= ·----,,s."'5"74.,._""1e"3,---.....,.343=_~95=3 ---=---------....;.;.. ---=----------== 

AUvldades ,.admlnlstmllvas e dos Admlnlstrayao Pti:btica e Defesa~ 
servl,;os do ;;1polo Seguran;;1 Soelal Obrlgat6r"ia 

Exeosi~io tme,utda-de £x~osl~.So lmE,uidade 

0 0 0 0 
13.834.155 3.047.910 20.1164 714 

13.8J4.155 3.047.91D 20.864 714 

Atlvldados admlnls1tallvase dos 

E,cposrcJo lmparid~de 

Ativ1dad1t11 de: s:aUde hum ana e 
apolo social 

Expo5.icac lmparldade 

0 0 0 0 
Hl36.$4 33.295 5.476.021 209.099 

1.836.654 u.1,s ___ S:,:.4c,.7,._,6c,,,Oe,Z..,1'----....!:20::;g~··:c':=..9 

31-12-2015 S<!rvl~os do apoio 

Admlnlstra~!o Publlca e 
Dofosa; Seguran~a Social 

Obrigat6ria EducacAo 
Exposi~.ao lmparldade 

Ativldades de saiido 
hum.ana e a polo social 

Exposir;:clo lmparidade 

Avalla',!o 
lndi1,,idual 
Co1ccUva 

Total 

E>P<>Sicao lmparidade Exposi,cao lmparidade 

45.936.776 1.816.229 39.799 255 1.472.498 43.863 5.169.699 

___ 4_o,..9.,3'-6 .... 77_6 _____ 1_.a_1_6_.22_9 ---3'-9-.1'-oo---_____ 2_o_s ----'1_.4..;.7.;;.2 .... 49-'-s---____ 4_a_.8..,_63 5.169.699 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRACOE S FINANCEI RAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montanle s expressos em euros) 

31-12-2016 
Ativlda:des attisticas, do 

asp etac:ulos, desportiv,n • 
re creat tva.15 

Ativld ade s Rnan.cei.ras e de 

tagur os 
Outras atividados d111 serv)~os TOTAL 

&pos.i£io lmpandado Upo~lsJo lrnp..ridadt lmp;11ridad~ Exposldo lmpaiidade 

AYJUIJJC 
tndMd••' o o o o o o 300.869.657 u .ns .833 
Col«tiw, 945.042 27.542 0 0 3.360.381 138.458 113.095.300 13.864 .lSt 

Tou1:::::::;:,4;s; .04:;:2::::::: :2:1.:;:54;:2 ---- --'o .._ ____ ~o ---"'J .... J& __ o __ .1 ___ 11.._ __ -'1"-J-'l.4~5=8 --• ..ct ... 1 .... ,64=., ... s1..__---"'J2'-.5--t ___ o .... 1a~4 

Ativ idad es artlstlca s, 
de espetacu los , 

desport lvas e 
31-12-2015 recreatlva s 

Atividades 
flnanceiras e de 

segu ros 
Outr as ativld a des de 

servit;os Total 
Exposh;ao lmparidade E.xposi<;;llo lmparidade Exposic;:~o lmparidade Exposir,ao lmparidade 

Avaliai;iio 
lndi\i dual 
Colectiva 

Total 

674.981 

674.9B1 

c.3) Por geografia: 

Portugal 

39.078 

39.078 

2016 
Total 

3.501.018 1.071.895 

3.501.07 8 1.071.B95 

Porlug al 

238.255 .240 
118.419 .439 

356.674.679 

2015 
Total 

17.846.534 
11,287.03 9 

29. 133.57 3 

&po,1~,o lmpar ldodc &posl1lo lmporldodo &posl~lo lmporfdade &posl~to lmp:itrfdade 

Avall•lilc> 

lndMduar 300.8 69.657 18.725 .833 300.86 9 ,65 7 18.725 .833 238.255. 240 17.846.53-4 HB.2 55.240 17.84 6.534 

Colectlva 1.015.590.132 76.124.830 1.075.5 90.132 76.124 .830 1.046 .010.055 89,760 .577 1.046.020,055 89.760.5'7 

Total 1.376.45 9.789 94.850.663 1.376.459.789 94.850 .663 1.284 .275.295 107.607 .111 1.284 .275.295 107 .607.111 

d) Detalhe da carteira de reestruturados por medida de reestruturavao aplicada: 

2016 

a-eduo em OJmprime-nto 0-f dlto em tmcumprtmcnto Tct.tl 

Mt:dida N• Ope-ta ,0es hpc1 l~o lmp :1rld,11de NV Opr:ria,aes. fxposi~ O lmparidad~ N1 Ope r.1t<51!!~ £,ipa~i~o lmparid ade 

ExiensJo de pra:10 606 6.449.692 454.836 101 558.059 473.518 708 7.007.750 918.353 

Tobi 606 6 .449 .692 454.836 102 558 .059 471.518 708 7.007.750 928.lSl 

2015 

Ctfdlto cm 0.Jm~time-nto Ctidito em lr.asmpflmento Total 

Medlda N• Oper;iftici hpo st'30 lmpatldade N"Dp.e'3~es hposic:l o lmparido1d~ N•O,oera,o~'.li E,cpost,Jo lmp1r1d•de 

Exte ,uJo d1: p~zo 744 l.7 08.018 546 .106 543 3.322.236 2.9H.1S7 1.287 1.030.254 3.46S.263 

ToUll 744 3.708.018 5•6.106 S43 3.lll .236 2.923.157 1287 7.030.254 3.469.26> 

e) Movimentos de entradas e saldas na carteira de credito reestruturado: 

31-12-2016 31-12-2015 

7.030.253 9.270.941 

4.476.69 6 645.382 h 
Saldo lnlclal da carte Ira de reestrutur ados (bruto de lmparidade) 

Creditos reestruturados no perlodo 

Juros corridos da carteira rees trul!Jrada 

Liquida~o de credltos rees lruturados (parcial ou total) 

Credl tos red assifica dos de "reeslruturado" para "normal" 

Quiros 

-2.450.904 

-2.048.295 

-2.886.o70 _jj 
Saldo flnal da ca1teira de reestruturad os {bruto de lmparidade) 7.007.750 7.030.253 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCE IRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

f) Distribui9ao da carteira de credito por graus de risco internos: 

2016 
GR Baixo GR Medic GR Elevado Sem GR atri bufdo 

Segmentos 
Stock Finance 115126447 153930101 

2015 

16245272 20135774 

SegmentC> GR Baixo 

.<;2. 708.991 

GR Medio GR Be'l,;ldC> Sem GR atribuido 

Stec-: Fineni:.~ ee,.92-7.01:l 29.070.E,2-9 E~H2l.740 

0 segmento de stock finance e o Cmico para o qual sao apurados graus de risco internos. 

g) Divulgai;:ao dos para.metros de risco associados ao modelo de imparidade por segmento: 

2016 

Segmentos 
Auto 

Consumo 

Segmentos 
AL-tC 

c~n.umo 

PD(%) 

< 30 dias sem Entre 30- 90 

ind/dos dias 

1,3% 47,8% 

0,7% 51,3% 

lmparidade 
PD(%) 

< :!-0 dias ; !!m Enlrc- 2-0 - 90 
iT"dicic--.s. 

2.80% 
1,.2-0% 

cias 

~o. rn'!t 
5:-.SO'lE 

Exposicao maxima a risco de credito 

LGD(%) 

47,3% 

72,6% 

LGD{¾) 

47,20% 
e-z.eo¾ 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a exposii;:ao maxima a risco de credito apresenta o 
seguinte detalhe: 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;::OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros} 

2016 

Valor Nomlnal 
Valor de Balan,;o 

Brute 
Provlsoes e 
lmpar!dade 

Patrimoniais 

Disponibilidades em outras instibJi¢es de credito 
Aplicac;t;es em lnsUtuigfies de credito 
Acli\/Os Financeiros detidos para negocia~o 
Credito a ciienles 
ln.estimentos a deter at~ ti maturidade 
Outros activos, exclulndo encargos diferidos 

Extrapa/fimoniais 

Garantias prestadas 
Compromissos perante terceiros 

Patrimoniais 

Disponibilidades em outras lnstituit,:iies de credito 
Credito a clientes 
ln.estimentos a deter ate a maturidade 
Outros acth.os, excluindo encargos diferidos 

Extrapetrimoniais 

Garantias prestadas 
Compromissos perante terceiros 

4.481.532 

1.376.459.789 
614.600.001 
20.242.337 

2.015,783.660 

10.380.167 
10.071.584 

20.451.751 

Valor nominal 

2.067.235 
1.284.275.289 

614.600.000 
47.219.748 

1.946.162.271 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.851 

4.481.532 

1.3 79 .284 .035 (94 .850 .6 63) 
625 .606 .394 

20.242.337 (10.170.753) 

2.029.614.298 (105.021.416) 

10.380.167 
10.071.584 

20.451.751 

2015 
Valor de Prmis6es e 

balan,o bruto imparidade 

2.067.235 
1.287.023.395 (107.607.114) 

622.058.564 
47.219.748 (11.433.174) 

1. 958. 368. 941 (119.040.288) 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.851 

Valor de Ba la ngo 
LlquJda 

4.481.532 

1.284.433.372 
625 .6 06.39 4 

10.071.584 

1.924.592.882 

10.380.167 
10.071,584 

20.451.751 

Valor de balan~o 
llquido 

2.067.235 
1.179.416.281 

622.058.564 
35.766.574 

1.839.328.653 

2.149.558 
58.092.293 

60.241.851 

Nos quadros apresentados acima, a linha Credito a clientes nao inclui encargos diferidos nestas 
datas, nos montantes de 50.712.927 euros e 36,072.218 euros, respetivarnente (Nata 7). 

Qualidade de credito dos ativos financeiros 

0 acompanhamento e monitorizar;:ao dos processes de gestao do risco de credito do Banco sao 
assegurados por uma estrutura interna com competencias atribuidas para o efeito, sendo 
realizada, ao nivel da concessao, acompanhamento e recuperar;:ao de operar;:6es de credito a 
empresas e particulares pela Direr;:ao de Risco e Recuperar;:ao. A analise e evolur;:ao da 
atividade da Direr;:ao de Risco e Recuperar;:ao sao por sua vez avaliadas regularmente em 
Comite de Direr;:ao do Banco. 

0 processo de concessao de credito encontra-se suportado em modelos de avaliar;:ao de risco 
desenvo!vidos internamente (mode!os de "rating" e de "scoring") e complementados, sempre que 
ap!icavel, pela avaliar;:ao efetuada pela Direr;:ao de Risco aos dados financeiros e econ6micos do 
cliente. 

Em 31 de dezem bro de 2016 e 2015, a composi~ao das operar;:oes de cred ito concedido em 
regime de Vendas a credito, Locac;;ao Financeira e Aluguer de longa dura~ao apresenta o 
seguinte detalhe: 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRAQQES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

2016 

Capita! e juros 
Capital vincendo vencidos Ellposir;ao total 

Vendas a credito 

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 

Locm;:iio financelra 

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 dura4yiio 

Credilos sem incumprimento 94.224.372 2.800 94.227.173 
Credilos 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 \incendo 1.encidos Exposic;:ao total 

Vendas a credito 

Creditos sem incumprimento 737.068.529 12.899 737.081.428 
Creditos com lncumprimento 31.696.487 925.259 32.821.746 

Creditos em default 4.236.346 56.152.547 60.388.893 
773.201.362 57.090.705 830. 292. 067 

Locac;iio flnanceira 

Creditos sem incumprimento 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 

Atuguer de longa dura,;ao 

Creditos sem incumprimento 128.812.060 895 128.812.955 
Creditos com incumprimento 4.137.661 136.257 4.273.918 
Creditos 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 prepara9ao dos quadros apresentados acima, a classificar;:ao das operar;:oes foi efetuada de 
acordo com a seguinte metodologia: 

"Creditos sem incumprimento" - creditos sem prestar;:oes vencidas ou com saldos vencidos 
ate 11 dias; 

- "Creditos com incumprimento" - creditos com saldos vencidos entre 11 dias e 90 dias: e 
- "Creditos em default" - creditos com saldos vencidos superiores a 90 dias. 

Nos exercicios de 2016 e 2015, as operar;:oes de credito concedidas a clientes pelo Banco 
encontram-se garantidas, entre outras, pelos seguintes tipos de co!aterais: 

(i) Garantias bancarias, usualmente associadas a operar;:oes de "factoring" com 
concessionarios; 
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(ii) Regime de reserva de propriedade em opera9oes de vendas a credito para aquisi9ao de 
viaturas; 

(iii) Garantias hipotecarias; e 
(iv} Garantias pessoais (livran9a, aval, outros). 

Risco de liquidez 

Risco de liquidez corresponde ao risco do Banco apresentar dificuldades na obteni;ao dos 
recursos financeiros de que necessita para cumprir os seus compromissos. 0 risco de liquidez 
pode consubstanciar-se, por exernplo, na incapacidade de alienar de forma celere um 
instrurnento frnanceiro por um rnontante representativo do seu justo valor. 

No ambito das politicas internas do Banco no que respeita a exposi<_;:ao a risco de liquidez, o 
respetivo acornpanhamento e monitoriza,;;ao e assegurado em sede de Comite de Ativos e 
Passivos ("Asset Liabilities Committee" - ALCO). De acordo com os procedimentos em vigor, o 
financiamento da atividade e preferencialmente assegurado junto do Grupo Santander, dispondo 
o Banco de limites de descoberto autorizado negociados para este efeito. 

Em 31 de dezernbro de 2016 e 2015, os cash flows contratuais nao descontados relativos aos 
ativos e passivos financeiros apresentam a seguinte composigao por intervalos de rnaturidade: 

cahca e OispDnibilid.1des em B.ancos. Centnls 
Dlsponibilid.adcs emoutras jnstitultOes de cr~dfto 
Credito a cllentes Isa I dos b'1.ltos) 

Vendas a atdlto 
toca~o finonCf'iru mobiU6rio 
Foctoring 

A lugu~r d~ lonar1 d11ra~o 
Canoes de atdlro 
Crtdilos em Ci0nta Com'nle 
Outros a&Jlios 

RecurSo5 de Bancos Cerltrals 
R:ecunos; de Outr;is l.nstitu1,~~ de Credito 

Recurso~ de ti lent~ e outros eJ'l'lprktltoos 
Passlvos subcrdina.dos 
Outro.s Passivos f/nanceiros 

Credo res por c.onuorot de factoring 
Cau~es recebida1 .. can rroros de A t..O 

DIFEREN CIAl 

A v!sta 

10.023.20-0 
4A81.S32 

256.932.899 

217.829.210 

8.616.374 
30.487.279 

36 

271.437.632 

Ate 
3 mese:1 

98.549.937 
U613.473 

3.810.181 
43,893.271 

8.233.012 

98549.937 

De-3 meses 
al ano 

215.826.122 
)75,196.771 

15.917.002 
1,059,407 

23.652.942 

215,826.122 

2016 
De 11no 
a31nm 

439.538.SOl 
369.599332 

27.824.319 

42.114.850 

439.538.501 

Oe-3 ano.s 
a 5 anos 

271.584.661 
235.908 .166 

12.692.995 

22.983,499 

271.584.661 

(216.000.000) (189.000.0001 
(36.716-3191 (131.648.598) (189.42S.H9) (344.412.8111 (51.000-616) 

17.623.456} 

(33 .7 SBA 77) 
!327.394) (l.889358) (5.486.380) (6334.252) 

(44.339.775) (165.134 .469) (191314.677) (565.899.19ll (246334.868) 

227.097.856 (67,184.5321 24.511.445 (126.360.690) 25.249.793 
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Mats de 
5 anoi 

217.136.073 
204,748.733 

3.327.944 

9.0S9.396 

217,136.073 

(4.500.217) 

(4.S00.U7) 

212.635.1155 

Tatal 

10.023.200 
4.481.S32 

1,499.568 .193 

1.028.066,475 

63.572.442 
262.781.888 

106.043.699 
8.616.374 

30.487.279 

36 

1.514.072.925 

(405.000.0001 
(753.203,663) 

(7.623.456) 

(33,758.477) 
(18537.601) 

(1.218.123.198) 

2 95.949 .717 
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2015 

11.rsta Atf Dl!:3m~51!S De 1 ano Dr: 3 ar'l0fi ~~de: 

lmeses a 1 ann 33 :ln05 aS anas Sanos 

A'1llul 

Tota! 

Caixa eOlsponlbilidades em Baricos Centrals 15.071.921 15.071.911 

Di sponlbil ld.1 des em outta s I nstjtur ~6es de credi ~o 2.067.235 2.067,235 

Credito a clientes. (saldos brutos) 194.995.281 1D8.lB.098 230.211.632 42 6. 702 .697 249.341.667 174.977.697 l.38.4.36Wn 

Vendas o cdd/t(I 42.419.362 173.634,771 347.329A17 213.673.524 162.071.912 939.128,986 

lcco~o flnor,uim mobilitiria 4.A63.550 17,742,868 31.778.494 12.968.881 3.744.814 70,698,607 
factaring 171.914.554 34.641.324 836.102 207.391.98D 
Aluguerde lo,igo duro,ao 26.608.862 37.997,891 47.594.786 22.699.262 9,160.971 144.061.772 

CaM<:, d< a,dr1o 9.901.489 9,901.489 
CrHiros em Con.ro Corrtmt 13.179.202 13,179,202 

Outros crt:ditos 36 36 

U2.134.437 108.133.098 230,211.632 426.702.697 249.341.667 l74,977.697 1.4D1.SDl.228 

fmJl!ll 

Recunos d ~ 8;1 m:u:. Cc11tra is ( 405.S 70.938] (405.570.938) 
Recursos de Outras Jnstitui~3es de Q'lfcHto (98.O16.a0SI (11.093.0971 (147.611.4541 (318.255 .248I (41.756.223) (30.278.288] 1647.011.llS) 

Recurses de cllentes e outros empres,timos (3,623.791) (3,623.791) 

Passivos. subordlnados 
Outros Passivos Fimmcefros 

Credores por cora trotos de fac.torfog (4,913.0421 (4,913.042) 

Ccr~es ttr~hidcs. rontrotas de AW (273.760] (2.592 .591) (S.897.234) ( 5.159.804) (4.030.709) (17 .9S4.098) 

{101.640.597! 116.279.899! !150.204.045! !729.723-420! (46.916.027) !34.308.9971 (t.o79.072.98Sj 

DIFDIENCIAL 110.493.840 91.853.199 80.007.587 (303.020.723) 202.425.640 140,668.700 322.428.243 

Na preparai;:ao dos quadros acima foram considerados fluxos de caixa projetados de capital e 
juros, pelo que os valores apresentados nao sao diretamente comparaveis com os saldos 
contabilfsticos nessas datas. 

Adicionalmente, na elabora9ao da informac;:ao apresentada acima, foram igualmente utilizados 
os seguintes pressupostos: 

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 relativos a rubrica de "Credito a clientes" nao incluem o credito 
vencido; 
Os dep6sitos a ordem de clientes registados na rubrica "Recursos de clientes e outros 
emprestimos" foram classificados no intervalo temporal "A vista". 
Relativamente a operai;:oes cuja remuneragao se encontra indexada a Euribor, os fluxos 
financeiros apresentados foram estimados 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 elegiveis como garantia nas operagoes de financiamento 
junto do Eurosisterna 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 iuro 

0 risco de taxa de juro corresponde ao risco do justo valor ou dos fluxos de caixa associados a 
um determinado instrumento financeiro se alterarem em resultado de uma alterar,;ao das taxas 
de juro de mercado. 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a exposi,;;:ao ao risco de taxa de juro pode ser demonstrada 
do seguinte modo: 
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31-ti-i016 
Taxa Taxa 

Subtoro/ ouuos Total 
fixa varliiivel 

~ 

caiJ<a eOlspo~ibilidade:s em Bancos !:Mtrai~ 10.ooo.5S3 U.647 10.023.200 10.023.200 
Cis.ponibllidad~ emoutras lhSUtul~Oes decredfto 34.509 4.4-47.024 4.481.532 4.481.532 
Ctedi tc a di entes (s a I dos bruto!i) 722.179.952 577.612.857 1.299.792.809 130204.153 1.429.996.963 
ln~timenu:i~ a deter ale a mattJrtdade 610.900.000 610.900.000 14.706.394 625.606.394 

1.343. 115.014 582,082.527 1-925.197.541 144.910.547 2.070.lOS.089 

fa.11iJlllS. 

Rernr.sos de Ban cos Ce11traJ5 e outras lnstitul~Oes de Credito (921.716.319] (220,000.000) 11.141.716.319) (3,049.0681 (1.144.76S.387) 
Recur.sos de clientes eoutro.s emprtstimos (7,621.456] 
Pa.s.sivos subordlnados 

(7.623.456) (7.623.456) 

Outros passlvca [18537.601) (33.758.477) (52.296.079) (52.296.0791 

!940.253.921! !261.381.933] (t.iOl.635.854) !3.o4g.068) (1.204.684.9221 

lnstrumentos financeiro$ derlvado.s de coberu.ira [valor noclonal} ( 11.500.000) 11500.00D 

Eicposlpk, liquid~ 391361.093 332.200.594 723.561.687 141.861A8D 865A23.167 

31-12-2015 
T.tx.a Tax., 

Subtor,,1 Outros Total o,. varI;h.rel 

&lim 

Caihca eOlsp0nlbilid.1des ern8ancos C1:ntrals 15.05DA16 21.sos 15.071.921 15.071.921 
Disponibilidades em outtas ir,nftu1,oes de credlto 12.741 2,054.494 2.067.23S 2.067.23S 
Credito a cllente> (saldo, bruto,) 655.3 73 .102 545,071.284 UOD.444.386 122.651.233 1.323.095.619 
rnvestime"tos a deter ate~ maturfdadll! 610.900.000 610.900.000 11.158.565 622.05B.565 

1.281.3.36.259 547.147,28.3 1.828.483.542 133.809.798 1.962.293.340 

~ 

Recursos dc-8anccs Centrals eoutras lnsUtulc-lles decreclrto 1993.016.SOS) (40.00D.OOO) (1.033,016,805) !4,697.6861 (1,037,714,491) 
Recursos de client.es e outro:s emprCStimos (3.623,791) (3,623.791) ll.623.791) 
Piasslvos subordinados 
Outro.s passlvos (17.9S4.0981 (4.913.D42) (U.867 .140) {22.867.140) 

!1,010.970.904] (48.536.833 I !I.059.507.7371 (4,697.6861 !1.064.205.4231 
lru.trumentos flna:nceiros derlvados decotiertur.ai {valor noctonal) (44.000.000) 44.000.000 
!'>'posl~o Uqulcl• 22G.n5.355 542.610.449 768.975.805 129.112.112 898.087.917 
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Na preparai:;:ao do quadro acima, foram utilizados os seguintes pressupostos: 

- Os recurses de clientes e o dep6sito colateral em Bancos Centrais, nao remunerados, foram 
classificados na coluna de "taxa variavel". 

- A coluna ·outros" inclui os seguintes saldos: 
Saldos vencidos de credito concedido a clientes; 
Outros valores recebidos ou pagos 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 des!ocai:;:ao paralela das curvas de taxa de juro de 100 (basis point value) q ue ind exam os 
instrumentos financeiros sensiveis a variac;oes da taxa de juro cujo repricing ocorra em 2016 e 
2015, respetivamente, e o seguinte: 

Juros e rendimentos similares 
Juros e encargos similares 

Margem financeira 

-100bps 

Exposicao ao risco estrutural de taxa de juro 

2016 

+100bps 

6.155.328 

(3.877 .307) 

2.278.021 

-100bps 
2015 

+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 eslrutural. em 31 de de:em::ro de 2016 Valores em Euros 

Ate 1 Ate 3 1-1eo .:..1e, .Ate2 .~.,e 3 Ate 5 >5 

mes meses meses anos anos anos anos anos 

GAP acumulado -157.498 -335.930 -318.785 -330.859 -61.907 -152.729 -70.535 -166.215 

Posicao estrutural. em 31 ee ee:ern~ro de 2015 Valores em Euros 

Ate 1 AtO ...res ;:..1e 1 A.te2 Ate3 Ates >5 

mes meses meses anos anos anos anos anos 

GAP acumulado -287.672 -529.557 -456.763 -537.102 -521015 -55.559 -152.62-l -216 .698 

Relativamente aos instrumentos financeiros de taxa fixa cujo vencimento ocorra em 2016 e 
2015, os valores acima apresentados consideram a sua substituii:;:ao par instrumentos 
semelhantes, cuja remunera9ao e calculada de acordo com a curva de taxas de juro projetadas 
para cada exercicio. Considerando que a atual curva de taxa de juro e negativa, qualquer 
cenario de descida de taxas nao tera qualquer impacto. 

Risco de Taxas de Cambia 

O risco cambial nae assume qualquer expressao no contexto global dos riscos inerentes a 
atividade, dado que o Banco nao tern qualquer operai:;:ao cambial, sendo o neg6cio comercial JI 
desenvolvido e o passivo, ambos denominados em euros, pelo que nao e alocado capital pt~o 
para farer face a eS1a categoria de Meo. p 
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Justo Valor 

0 justo valor dos instrumentos financeiros e estimado sempre que possivel recorrendo a 
cotagoes em mercado ativo. Um mercado e considerado ativo, e portanto liquido, quando e 
acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efetuam transagoes de forma 
regular. 

A valorizar,:ao de instrumentos financeiros para os quais nao existam cotai;:oes em mercado ativo 
e descrita nos pontos seguintes: 

a) lnstrumentos financeiros registados no balango ao justo valor (instrumentos financeiros 
derivados): 

As transa<;:6es de derivados financeiros, sob a forma de contratos sabre taxas de juro 
sao efetuadas em mercados de balcao (OTC- Over-The-Counter). Para as operai;:oes 
de derivados OTC (swaps), a respetiva avaliai;:ao e calculada com base em metodos 
geralmente aceites, nomeadamente, a partir do valor atual dos fluxos futures (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 colateralizar,: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 valorizar,:ao utilizam como inputs variaveis representativas das 
condigoes de mercado a data das demonstrai;:oes financeiras. 

As taxas de juro de mercado sao apuradas com base em infonnai;:ao difundida pelos 
fornecedores de conteudos financeiros (ex: Bloomberg, Reuters), e ajustadas em 
fum;ao da Jiquidez e do risco de credito. 

As taxas de juro para os prazos especificos dos fluxos de caixa sao determinadas por 
metodos de interpolar;ao adequados. As mesmas curvas de taxa de juro sao ainda 
utilizadas na projei;:ao dos fluxos de caixa nao deterministicos como por exemplo os 
indexantes. 

Para efeitos de apresentar;ao nesta nota, os instrumentos financeiros detidos pelo 
Banco e registados no balan90 ao justo valor (derivados), sao classificados 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 por 
exemplo curvas de taxas de juro ou taxas de cambio). 

b) lnstrumentos financeiros registados no balan<;:o ao custo amortizado 

Para os instrumentos financeiros registados no balani;: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 valoriza9ao. Na comparagao 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 instituir;oes de credito 
e recursos de clientes e outros emprestimos) sao apresentados no Niver 1. 

Refira-se que o justo valor apresentado pode nao corresponder ao valor de realizagao destes 
instrumentos financeiros num cenario de venda ou de liquidagao, nao tendo sido apurado com 
esse objetivo. 

No quadro seguinte e apresentada a compara9ao entre o justo valor e o valor de balan90 dos 
instrumentos financeiros, com referencia a 31 de dezembro de 2016 e 2015: 
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~ 

Clh:a edisp0l\lbilictade5 em Bancos Ceolrals 
Olsponlbllldad"es emou1ras instit,,,i~Ocs dcic.rcditD 

Apllcai.;iies m\ lr'Slill.al,'3cs decredita 
Credito a clje11tes 
Derivado-s de-neg0d.1tJo 
lnvestlmerilOs. dttldos. .1tea Maturidade 

Wilm 
Recurses de Ba ricos Centr.1 is e outras i nii Ii tui,~es di! uidi 10 

Recurses de clltt1tes e outros. empre:$1:irnos 
Outtos paUIVe>-$ subo-rdln.ados 
Oe,ivilldos denegoclai;.,a 
Oeri v:1 des de c cbertu, a 

~ 

Calxa edisponlbnidades em B•rnco5 Centrals. 
Oisponibil id.1 des em oulras i n~titui ,;:O~ de cr~l to 
Apllc:a•ih~s em lnstltuh;6es d~<:redito 
Crii-dho a ell en~ 
Oel"ivados denegocfai;Jo 
lnvesUmentos de'Cidcs a~ i Matvridade 

~ursos de cli,enles I!: outrcs ernpriostimos. 
Outros. passl'vM subo.rd/nados 
Oe1!vados. de negoclar;.io 
Der iva dos de cobertvr.a 

2016 
Metodol os;la de a euram!l'I to de j us.10 VJ lot 

T't!tnlc.i,s: d~valoriz.a~!lo 

Cola;6o«m D.ldo~ de 
Valord@ mercado actfvo mete a do {Nlvel Modelos (Nivel 
~lan~o {Nive! l) 2) 3! J1J51cvalar 

10.ol3.1.00 10.013.200 10,023.200 

4.481532 4.481532 4.481.Sl2 

l.3l5.146.i99 USS.617A67 1.3S8.617,467 

625.606.394 633.663.086 631.663.086 

1.975.257.425 14.504.732 633.663.086 1.358.617.467 2 .006.785.285 

1.144. 76S.387 1.143 .25M50 1.143.259.450 

7.623.456 7.6il.4S6 7.623.456 

33.010 33.010 33.010 

t.l!i.2.421.8§3 7.623.45fi 31,010 1.143,259.&SO 1.150.91S.916 

2015 
Metodolo9I ;11 de a purafflfflta d 1:1 jt.1$ to val or 

Tknicas. devalorl:zasac 

Cota;6es em D.1dcs de 
Valor de merudo actl'wO mercado INN'-el Mod~os. (NJvel 
bi1lanc0 (Nlvel 1) 2) 3) Ju5to v.1lcr 

15.0?1.92l 
2.067.llS 

1.215.488509 

512.058564 

1.854.686.22 9 

1.D37.714,491 
3.623.791 

249.138 

1.041.587 ,420 

15.071.921 
2.067.23S 

17.139.156 

3.623.191 

l.623.791 

622 .05 8.5 64 • 

622.05 8.5 64 

249.138 

249.138 

15,071.921 

2.067.235 

1.233.708.729 1.233.708.729 

622.058.S64 

1.233.708.729 1.372.906.449 

1.006.414.868 1.006,414.868 
3,623.791 

249,138 

1.006.414.868 1.010.28).797 

Olfer~n~a 

23,471.168 

8.056.692 

31.527.860 

1.505.937 

l.505.9l7 

Olferenca 

18.220.220 

18.220.220 

26,601.937 

26.601.937 

As tecnicas de valorizac;:ao utilizadas tern por base as condi<;:cies de mercado aplicaveis a 
opera96es similares na data de referencia das demonstra9oes financeiras, nomeadamente 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 balarn,o constituia uma aproxima9ao fiavel do seu justo valor; 
Nas restantes operac;:oes com clientes, foram utilizadas as taxas de juro medias praticadas 
pelo Banco no ultimo trimestre de 2016 e 2015, respetivamente, para operac;:oes com 
caracterfsticas semelhantes; 
0 justo valor do Credito a clientes encontra-se ajustado pelo montante de perdas por 
imparidade acumuladas, refletidas nas contas consolidadas do Banco. 

Contabilidade de Cobertura 

0 Banco aplica Contabilidade de Cobertura de justo valor para carteiras de credito a c!ientes a 
taxa fixa. Os instrumentos utilizados para o efeito sao swaps de taxa de juro. A aplicac;:ao de 
Contabilidade de Cobertura permite eliminar o "accounting mismatch"que resultaria do 
reconhecimento ao custo amortizado dos elementos cobertos, enquanto os instrumentos de 
cobertura (instrumentos financeiros derivados} teriam de ser obrigatoriamente registados ao 
justo valor atraves de resultados. 0 valor dos instrumentos financeiros cobertos ea parcela de 
cash-flows das operag6es que iguala os cash-flows dos swaps contratados. ('\e, 

58 ~ 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRA<;:OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

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 composi<;:ao: 

2016 

EJementos CObertos lnstrumentos de CObertura 

TI po de-Cobertu ra 
dejusto vcalor 

Montante 

nomlnal 
Corre,;Oes 

Total 
dt!valor 

Montante Juros. e 
nodonal Premios 

~~valia;ao Justo 
Valor 

Credito a Clientes 11.500.000 27.902 ll.S27.902 11.500.000 {7.2191 (25.790) 33.010 

201S 

Elemeotos Cobertos tnstn.1mentos de Cobertura 
11 po de Cobe<tura 
dejustovalor 

Montante 
nominal 

Corre,;oes 
Total 

de valor 
Montante Jurcs e 
noel on al Premios 

Reavalla~ao Justo 
Valot 

Cnldito a Clientes 44.000.000 247.130 44.247.130 44,000.000 (22.968) (226.1701 249.138 

Nos exercfcios de 2016 e 2015, os resultados em operai;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 
disciplina e disposir;:oes da Diretiva 2013/36/EU e do Regulamento EU n.0 575/2013, aprovados 
pelo Parlamento europeu e pelo Conselho (CRDIV/CRR), que entraram 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. 

Ainda em materia de regular;:ao prudencial, dado o Banco fazer parte integrante do Grupo Banco 
~antander encontra-se sujeito a supervisao do Banco Central Europeu no ambito do Mecanismo 
Unico de Supervisao, definido pelo Regulamento (EU) n.0 1024/2013. 

Nas atribuir;:oes conferidas pelo Mecanismo Unico de Supervisao, o Banco Central Europeu 
definiu para o Banco o nivel minimo para os Fundos Pr6prios Principais de nivel 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 composir;:ao: 

Fl 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS INDIVlDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expresses em euros) 

Capital realizado 
Premios de Emissao 
Reservas legais, estatutarias e outras 
Resultados transitados 
Outras dedu,;:oes liquidas aos Fundos Pr6prios de Base 

Fundos pr6prios de Base elegi1.eis (1) 

Ernprestimos subordinados 
ln\-1:lslimentos em filiais 

Fundos pr6prios de complementares elegM:!is (2) 

Fundos pr6prios elegi\-1:lis (1 +2) 

Requisites de Fundos Pr6prios 

Racio de Solvabilidade 

Racio "Core Tier I" 

34. RES UL TADOS POR ACAO 

0 quadro seguinte apresenta o resurtado basico por ayao: 

Numerador 

Numerador: Resultado lrquido atribuivel aos 

acionistas do Banco (em euros) 
Denominador 

Ac;oes ordinarias emitidas: 

N2 no inicio do ano 

N!! de novas ac;oes emitidas no ano 

N!! no fim do ano 

N!! media ponderado de ai;oes 

Ai;:oes Pr6prias, n!! media ponderado 
Denominador: n!! media ponderado de ai;oes, 

deduzido de ai;oes pr6prias 

Resultado liquldo consolidado por a!;aO basico 

(em euros) 

31-dez-16 31-dez-15 

66.592.947 66.592.947 
12.790.664 12.790.664 
39.156.689 35.402.887 
18.202.978 418.760 
(3.061.758} (1.563.279) 

133.681.520 113.641.979 

0 0 -----
133.681.520 113.641.979 

94.959.993 92.477.862 

11,26% 9,83% 

11,26% 9,83% 

31-dez-16 31-dez-15 

24.388.242 37.538.021 

66.592.947 66.592.947 

66.592.947 66.592.947 

66.592.947 66.592.947 

66.592.947 66.592.947 

0,37 0,56 

35. OUTRAS DIVULGACQES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAlS 

Sequros 

0 Banco, para alem da sua atividade principal de concessao de credito, exerce tambem a 
atividade de Mediayao de Seguros, estando registado na Autoridade de Supervisao de Seguros 
e Fundos de Pensoes ("ASF") na categoria de Mediador de Seguros com o numero 408262671. 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRAQ6ES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Conforme requerido pela Norma Regulamentar n°. 15/2009-R de 30 de dezembro, da ASF, 
artigo 4° n°1, apresenta-se em seguida a informa9ao aplicavel ao Banco: 

Alinea a) - Reconhecimento dos proveitos 

As comiss6es de seguros recebidas pelo Banco de companhias de seguros respeitam a 
comiss6es relativas a premios de seguro cobrados a clientes no ambito de contratos de 
financiamento. O Banco reconhece estas comiss6es na demonstrai;:ao 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 anula9ao da 
comissao correspondente. De referir que o Banco regista anualmente uma estimativa dos custos 
a incorrer com estas situagoes. 

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 funyao da respetiva contribuii:;;ao no resultado 
global. No caso de o resultado ser negativo, este valor acumula para exercicios posteriores. 

Alinea b) - Tota{ das remuneracoes recebidas, desagregadas por natureza e por tipo: 

Nos exercfcios de 2016 e 2015, a totalidade das remunerai:;:oes recebidas pelo Banco 
relacionadas com a atividade de mediai;:ao de seguros corresponderam a comissoes, e foram 
integralmente liquidadas em numerario. 

Alfneas c} e dJ - Total de comissoes desaqregadas por ramos e por seguradoras 

Nos exercicios de 2016 e 2015, as remunera96es do Banco relativas a comissoes de colocai:;:ao 
de seguros apresentam a seguinte composii:;:ao: 

2016 2015 
Ramo Rama 

Codiga ISP Companhia de Segums Vida Nao Vida Total Vida Nao Vida Total 
1138 Cardif Assurance Vje 
4850 PSA Insurance 

9.182.306 9.182.306 8.927.935 8.927 .935 

1139 Cardi! Assurance Risques Di~rs 
1145 Mapfre Seguros Gerais, SA 

Outros 

264.274 
487.070 
495.065 
477.553 

264.274 
487.070 631.640 631.640 
495.065 920.685 920.685 
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 eJ - Va/ores das contas "clientes" e volume movimentado no ano 

0 volume movirnentado nos anos de 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 instituii:;:ao financeira, o Banco entende nao ser necessaria a 
utilizai:;:ao de contas "clientes" segregadas para o registo de prernios de seguros rnovimentados. 

Alinea fJ - Contas a receber e a paqar desaqreqadas por oriqem 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas contas apresentam a seguinte composii:;:ao: 

Contas a receber 
Clientes - premios vencidos 
Outros ativos - rendas em cobrani;a 

Contas a pagar 
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2016 

2.320.547 
37.146 

2.357.693 

2015 

2,268.437 
26.756 

2.295.193 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA 

ANEXO AS DEMONSTRAf;OES FINANCEIRAS INDJVJDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Companhias de seguros (Nota 19) ( 777.536) ( 1.481.467 ) 
------------

A/inea g) - Seqregacao dos valores agregados inc/ufdos nas contas a receber e a pagar 

As contas a receber e as contas a pagar referidas na alinea anterior apresentam a seguinte 
composi~o: 

2016 2015 

i) Fundos recebidos com ,,;s1a a sar11m transle~dos para as empresas de seguros para pagamenlo de 
pn!mios de seguro 
II) Fundos em cobran~a com .Csla a serem transferidos para as empresas de seguros para pagamento 
de pl\!mlos de seguro 
iii) Fundos que fo,am con6ados ao Banco pelas empresas de seguros com \lsta a serem transleridos 
para os lomadores de seguro1 seg:1Jados ou beneficiflrios 

iv) Remunera, Oes respeitantes a premios J~ cobrados e por cobrar 
v) Oulras quanll as com lndlca,ao da sua nalureza 
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Contas a 
Reoeber 

2.357.693 

2.357.693 

Contas a 
Pagar 

-2.816.466 

2038.931 

•777.536 

Conlas a Conlasa 
Rec.eber Pagar 

,o.831.243 

2.295.193 

5.349.777 

2.295.193 -1.481.467 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

ANEXO AS DEMONSTRAt;OES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Montantes expressos em euros) 

Alinea h} -Analise da idade das contas a receber vencidas a data de relato mas sem imparidade 
e das contas a receber individua/mente consideradas com imparidade 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os montantes de premios de seguros vencidos 
encontravam-se classificados na rubrica "Credito e juros vencidos" (Nota 7) e apresentam a 
antiguidade que se evidencia no quadro abaixo. Nessas datas, as provisoes registadas pelo 
Banco para estes saldos ascendiam a 2.110.153 euros e 2.040.341 euros, respetivamente, e 
foram determinados com base na antiguidade das dividas, de acordo com as percentagens 
minimas definidas no Aviso n° 3/95, de 30 de Junho, com as altera96es introduzidas pelos 
Avisos n° 8/2003 e n° 3/2005, do Banco de Portugal. Nao foram identificados necessidades 
adicionais de provisoes para estes saldos, com base em criterios de analise especifica de 
cobrabilidade. 

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 
Prm..isoes Credito Vencido 2.320.547 2.268.437 

Pro\isoes credito -.encido e imparidade -2.110.153 -2.040.341 
210.394 228.096 

Alineas i). iJ. kJ e I/ 

Nao se aplicam ao Banco. 
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31/12/2016 
Amorilza4,0est 

Ativo ptovisOes n 
ATIVO Nolas Brule 8 fmearidade 

Caixa e dispDrubiridades em Bancos: Cenlt~iz 4 10 023200 
Disponibilidades em outres instib.li¢es do cr~ito 5 4 481532 
Ativos flnanceiros-; d-,tidos pa.ra negocla,;ao 6 
Credito a dientos: 7 1429 996 962 (94 850663) 
Alivos Mo cor,enles de!tdos para vooda 8 808494 (303156) 
lnvestimentos em firiais. associadas e empr. conj. 9 853 388 
lnvestlr-nentos a deter ale :t matu rldada 10 625 606 394 
Quiros ativos tan9iveis 11 12 544 297 (5 823 659) 
Ativos intenglveis 11 12 410036 (9 348 277) 
At~os por impostos correntes 12 8 213506 
Ativos por fmpostos drforidos 12 7 324125 
Outros atWos 13 21714851 (7 635 753) 

Tolel do AUYo 2133 976 785 (117 761509) 

BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA 

BALANCO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E ?Pl 5 

{Monlantes expresses em Eu,os} 

MYD 
ll9uido 31/1212015 01/01/2015 P!I.SSIVO E CAPITAL PROPR!O 

10 023 200 15 071 920 43483 Recursos do Banc:os Ceolrais 
4481532 2 067 235 2 081 700 Recursos de cutras instltul,l>es de credilo 

849 592 Recursos de dientes e Ot.1tr-os i,mprk.ttrnos 
1335146 299 12154B8 506 809 910 120 Pas5ivos financatros associados a aUvos transre,idos 

505 338 402 382 479 815 Oerivados d'e cob ertura 
853 388 2 187 884 ProvisOes 

625 606 394 622058 565 473 7911619 Passives par imposros oorrentes 
6 920 637 7 057737 7168995 Pa&sivos por imposlas dlferidos 
3 061 758 1 563280 1 881 924 Outros passCVos 
8 213 506 3 711 Totatdo F'aissivo 
7 324125 10 669 023 7 530 320 

14 079 098 37 728 086 31 408 885 Capital 
Ou1ras. reservas 
Resul1.ados transitedos 
Resultado individu11I do exerclcio 

Z 016 215 277 1914294616 
Total do capital Pr<>prlo 

1 335 157 164 Total do Pass[vo e do Capital Pr6prio 

0 Anex:o faz par1e inlegra 11te destas demonstrar;Oes financelrns. 

~ 31/1212016 31/12/2015 

14 405 000 000 405 009 000 
14 739 765 387 632 705490 
15 7 623456 3 623 791 
16 611755 831 612 t92 362 
6 33010 249 138 
17 5560129 1 804 723 
12 14 209 673 
12 76500 
16 85 345943 91 680 653 

1855083 757 1 761551340 

19 66 592 947 66 592 947 
20 51 947353 48 193 550 
20 18 202 978 418 760 

24 388 242 37 538 021 
161 131520 152 743 278 

2016 215277 1914294618 

~~.~~ 

01/01/2015 

149 139 671 
499 303189 

1500088 
474 592283 

632 800 
332400 

5556 605 

80 320 474 
1211387710 

66 592 947 
48 933 936 

4 054 987 
4187 584 

123 769 454 
1335157164 



BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA 

DEMONSTRACJio DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL INDIVIDUAIS 

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

( Mon Ian les exp ressos em Euros) 

Notas 2016 2015 

Juros e rendlmentos similares 22 91939392 100 442 992 
Ju ros e encargos si mil a res 22 (52 440 957) (35049 393) 

MARGEM FINANCEIRA 39498436 65 393 599 

Rendimentos de serviyos e comissoes 23 26 746297 21 871 067 
Encargos com serviyes e comissOes 23 (6 089 436) (3 196 996) 
Rendimentos de instrumentos de capital 24 1788761 
Resultados em opera~es financeiras 25 (18 849) (43 008) 
Outros resultados de explora~ao 26 5 990 019 4143 629 
Resultados de empresas assodadas 27 (1 222 325) 99182 

PRODUTO BANCARIO 66692 903 88 265 471 

Custos com pessoal 26 (10 742 850) (9 390 757) 
Gastos gerais adminis\rallvos 29 (14 459 129) (14 738 560) 
Deprecia,oes e amortiza~Oes 11 (988 174) (1 054458) 
Provisoes liquidas de revers6es e recupera90es (3 187 537) (1958592) 
lmparidade de credito llquida de reversoes e recuperac;oes 17 1135 618 (3469 786) 
lmparidade de outrus activos llquida de reversoes e recuperavfies 17 (1002068) (2 947 201) 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 37 448 764 54 706116 

lmpostos correntes 12 (9 792 124) (20 230 299) 
lmpostos diferidos 12 (3268 398) 3 062 204 

RESULTADO LIQUJDO DO EXERCiCIO 24 388 242 37 538 021 

RENDIMENTO RECONHECIDO DIRECTAMENTE NO CAPITAL PROPRIO 

RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCICIO 24 388 242 37 538 021 

Numero de acylles em circula,~o no exercicio 19 66 592 947 66 592 947 
Resultados por ac\:llo 34 0,37 0,56 

O Asiexo faz pMe integrant" d8stas demonstrac;Oes financerras. 



Saldos em 31 de Dezembro de 2014 

Aplicac;:ao do resultado: 
- Transferencia para resultados transitados 
Distribui9ao de resultados transilados 
Rendimento integral do exercicio 
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 

Aplica<;ao do resultado: 
- Transferencia para resultados transitados 
Distribuir;:ao de resultados transitados 
Rendimento integral do exercicio 
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 

BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, S.A. 

DEMONSTRACAO DASALTERACOES NO CAPITAL PROPRIO INDIVIDUAL 

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

(Montantes expressos em Euros) 

Outras reservas e resultados transitados 
Premio de Reserva Resultados Outras 

Notas (;Fi~ emissao ~al tra nsitados Reservas 

66 592 947 12 790 664 13 631 404 4 054 987 22 511 868 

19/20 4 927 970 (740 386) 
19/20 (8 564 197) 
19/20 

66 592 947 12 790 664 13631404 418 760 21 771 482 

19/20 3 753 802 33 784 219 -

Total 

52 988 923 

4 187 584 
(8 564 197) 

-
48612310 

37 538 021 
19/20 - - (16 000 000) - (16 000 000) 
19/20 - -

66 592 947 12 790 664 17 385 206 18 202 979 21 771 482 70 150 331 

0 Anexo faz parte integrante destas demonstrar;:oes financeiras. 

Lucro do 
exercicio Total 

4187 584 123 7n~ 4fi4 

(4187 584) 
(8 564 197) 

37 538 021 37 538 021 
37 538 021 152 743 278 

(37 538 021) 
(16 000 000) 

24 388 242 24 388 242 
24 388 242 161 131 520 

~d~~ 
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BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL S.A. 

DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA !NDIVIOUAIS 

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

(Montantes expressos em Euros) 

Notas 2016 2015 

Fluxos operacionais antes das varia96es nos activos e passivos 
Juros, comissoes e outros proveitos equiparados recebidos 97 823462 106 414 625 
Juras, comissoes e outros custos equiparados pagos (60 167 358) (43 221 845) 
Recuperac;:ao de emprestimos previamente abatidos 5 011 435 7 289 721 
Pagamenlos a fornecedores e empregados (26 209 098) (22 868 965) 
Outros resultados 417 671 (3 512 962) 

16876112 44 100 574 

(Aumentos} diminuic;:oes nos activos operacionais: 
Credito a clientes (103 115 402) (140 939 022) 
Aquisi9ao de Activos Banque PSA - Sucursal em Portugal (B 315 800) {253 226 944) 
Outros activos e passivos 13602473 5 526 001 

Aumentos (diminuic;:oes} nos passivos operacionais: 

Recurses de Bancos Centrais e outras instituic;:oes de credito 108 201 372 527 258 822 
Recurses de clientes e outros emprestimos 3 999 665 2 123 703 

14 372 308 140 742 560 

Impastos sabre os lucros (17 323 707) (7 416 170) 

FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 13 924 713 177 426 964 

Reembolso de lnvestimentos detidos ate a maturidade (149 053 055) 
Pagamenlos relativos a imobilizai;:oes (2 347 897) (2 707 037) 
Aquisir;:ao de Participac;:ao de 20% na Santander Consumer Services, SA (2 088 702) 
Dividendos recebidos do Santander Consumer Services 1 788 761 

FLUXOS DAS ACTIVIDAOES DE INVESTJMENTO (559 136} (153 848 794) 

Dividendos pagos ao accionista (16 000 000) (8 564197! 
FLUXOS DAS ACTIVIDAOES DE FINANCIAMENTO (16 000 0002 (8 564 197! 

Aumento (diminuic;:ao} liquido de caixa e seus equivalentes (2 634 423! 15 013 973 

Caixa e seus equivalentes no inlcio do perfodo 17139156 2 125 183 
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 4,5 14 504 733 17 139 156 

0 Anexo faz parte integrante destas demonslrai;:oes financeiras. 
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Certificafiio Legal das Contas 

Rclato sobre a auditoria das demonst -ra~oesfinanceiras 

Opiniiio 

Audita mos ns demonstrac;oes financeiras anexas do Ilanco Santander Consumer Portugal, S.A. (o 
Banco), que compreendem o balanc;o em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 
2.016.215.2n euros e um tota l de capital pr6pri o de 161.131.520 euros, incluindo um resultado liquido 
de 24.388.242 euros), a demonstrac;ao dos resultados e de outro rendimento integral , a demonstrac;ao 
das alterac;oes no capital pr6pri o e a demonstrar;ao dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naqu ela 
data, e as not as anexas as demonstrac;oes financeiras que incluem um resumo das politicas 
contab ilisticas significativas. 

Em nossa opiniao, as demonstrar;oes financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, 
em todo s os aspetos materiais, a posic;ao financeira do Banco Santander Consumer Portugal, S.A. em 
31 de dezembro de 2016 e o scu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naqu ela 
data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na 
Uniao Europeia. 

Bases para a opiniiio 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Int ernaciona is de Auditoria (JSAs) e demais 
normas e orientac;oes tecnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas . As nossas 
responsabilidad es nos termos dessas nornrns estao descritas na secc;ao "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrar;oes financeira s" abaixo. Somos independentes do Banco nos termos da 
lei e cumprimos os demais requisitos eticos nos tcrmos do c6digo de etica da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e aprop riada para 
proporcionar uma base para a nossa opiniao. 

Materias relevantes de auditoria 

As mater ias relevantcs de auditoria sao as que, no nosso jul gamcnto profissional, tivcra m maior 
importancia na auditoria das demonstra~oes financeiras do ano corre nte. Essas materias foram 
conside radas no contexto da auditoria das demon stra<;oes financeiras como um todo, e na forma<;ao da 
opiniao, e nao emitimos uma opiniao sepa rada sobre essas materias. 
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Malerias rclcvantes de auclitoria 

1.. Pe1•das p01• imparidade de credito a 
clientes 

Divulga9oes relacionadas com as perdas por 
imparidade de c,.edito a clientes apresentadas 
nas notas 2.3 b), 7e 17das demonstrm;oes 
financeiras do Banco. 

A significativa expressao da rubrica de cred ito a 
clientes, bem coma as perdas por imparidade 
que lhe estao associadas, e cujo apuramento 
requer a aplicac;ao de um conjunto de 
pressupostos eju lgamentos complexos por parte 
do Consclho de Administrac;ao do .Banco no que 
respeita a identifica c;ao, quer do·momcnto do 
rcconhecimento quer do correspondente 
montante, justifica que esta ten ha constituido 
uma materia relevante para efeitos <la nossa 
auditoria . Em 31 de dczembro de 2016, o valor 
bruto de credito a clientes ascende a 
1429 .996.962 euros (2015: 1.323.095.620 
euros) e as perdas por imparidade ascendem a 
94.850.663 eur os (2015: 107.607.114 euros). 

As perdas por imparidade sao apurad as pelo 
Conselho de Adrninistrac;ao do .Banco em tcrmo s 
individuais, atravcs de uma analisc casuistica de 
uma componente significativa do total da 
carteira de credito a clientes, sendo que para o 
remanesccnte da cai1eira, a imparidade e 
apurada em analise coletiva , nos termos 
scguintes: 

• Para o segmento de crcdito concedido a 
empresas, na verte nte especifica de apoio de 
tesouraria e financiamento :'\ aquisic;ao de stocks, 
o 13anco aplica um processo de analise individual 
dos clientes que apresentem expos ic;oes mais 
significativas, avaliadas em termos do montante 
das suas responsabilidades, da existencia de 
indicios de incumprimento e da sua classificac;ao 
de vigilancia nos termos dos criterios definidos 
para fins intcrn os pelo .Banco. Nestes casos, a 
imparidade e apurada atraves da analise que e 
efetuada com base na informac;ao de risco 
(ratings) e recuperac;oes esperadas (LGD). 

Cc11ific.'.1~;ao Legal das Contas 
31 de Jc1,cmbro de 2016 

Sintcse du abordagem de audilmia 

Os procedimentos de aud itoria que 
desenvolvemos incluiram o levantamento ea 
revisao dos processos e controlos instituidos 
pelo Banco no que se refere a aprovac;ao, registo 
e monitorizac;ao do credito concedido a clientes, 
bem como a aprecia9ao das metodologias, dos 
dados e dos pressupostos adotados r>elo 
Conselho de Administrac;ao no apuramen to <las 
perdas por imparidade . Estes procedimentos 
abrangeram, entre outros , o teste detalhado aos 
controlos e proccdimcntos de gestao do risco de 
credito pelo Banco, corn particular enfase nos 
controlos int ernos subjacentes a atempada 
identifica9ao, registo e correta mensurac;ao das 
perdas por itnparid ade. 

Neste ambito, testamos o desenho e a eficacia 
operacional dos controlos chave instituidos pelo 
Banco para identificar clientes com indicios de 
imparidade ou em situac;ao de incumprimento e 
determinar as correspo ndentes perdas por 
imparidade. Os proccdimentos e controlos 
testados compreenderam os relacionados com: 
(i) a atempada identificac;ao dos clientes com 
indicios de imparidade ou em situac;ao de 
incumprimento; (ii) a conversao de dados dos 
sistemas informaticos de base para os modelos 
de calculo de imparidade e os resu ltados destes 
para as demonstrac;oes financeiras do Banco; 
(iii) o pr6prio calculo do modelo de imparidade 
definido pelo Banco, incluindo os inputs e 
pressupostos do Conselho de Admini strac;ao; (iv) 
a estimativa do valor recupcravel dos colaterais; 
e (v) o govemo interno associado ao processo de 
apuramento e aprovac;ao das perdas por 
imparida de. 

Adicionalmente, por amostragem, ana lisamos 
um conjunto de clientes (incluindo alguns que 

Banco Santander Consumer Pom1g1l1, S.A. 
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Materias relevantes de auditoria 

• Para os restantes segmentos da carteira 
de Credito, e para as exposii;oes nao abrangidas 
pela analise individual, o Banco desenvolveu e 
aplica um modelo de analise coletiva para 
apuramento das perdas por imparidade . Quando 
um grupo de ativos financeiros e avaliado numa 
base coletiva, os fluxes de caixa futures desse 
grupo sao estimados tendo por base os fluxes 
contratuais desses ativos e os dados hist6ricos 
relatives a perdas em ativos com caracteristicas 
de risco de credito similares. 

Certifi ca<;iio Legal das Con tas 
31 de <lezembro de 20 16 

Sintese da abordagem de audit01•ia 

nao estavam identificados pelo Conselho de 
Administrai;ao como tendo indicios de 
imparidade ou encontrando-se em situai;ao de 
incumprimento), com o objetivo de obter o 
nosso pr6prio julgamento sobre a existencia de 
indfoios de imparidade, e avaliar de que forma as 
perdas por imparidade foram atempadamente 
identificadas e reconhecidas pelo Banco. 

Relativamente aos clientes analisados 
individualmente pelo Banco, para uma amostra 
representativa dessa carteira de credito, os 
procedimentos desenvolvidos consistiram em: 
(i) rever a documentai;ao associada ao processo 
de concessao 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 avalia96es dos colaterais 
que se encontravam disponiveis; (iv) apreciar a 
evolui;ao das exposi96es; e (v) desafiar a visao 
dos responsaveis do Banco quanto a situai;ao 
econ6mico-financeira dos clientes e quanto a 
previsao de fluxos de caixa esperados do neg6cio 
dos clientes, hem como sobre as perspetivas de 
cobrabilidade dos creditos. Sempre que 
concluimos pela necessidade de revisao de 
algum input ou pressuposto utilizado pelo 
Conselho de Administra9ao, procedemos a um 
novo calculo do montante de imparidade e 
comparamos os resultados por forma a avaliar a 
existencia de eventuais divergencias. 

Para a carteira cuja imparidade e apurada 
atraves do modelo de analise coletiva, testamos 
uma amostra de inputs do modelo definido pelo 
Banco e avaliamos a pr6pria metodologia de 
calculo. Para esse efeito, desenvolvemos urn 
conjunto de procedimentos especificos com o 
objetivo de avaliar de que forma os pressupostos 
considerados pelo Conselho de Administrai;ao, 
para efeitos do modelo de imparidade, 
contemplavam as variaveis de risco por 
compara9ao ao hist6rico de desempenho c 
recuperai;oes da carteira de credito a clientes do 
Banco, as condi96es macroecon6micas a que 
cada cliente se encontra exposto, hem como ao 

Banco Santander Consumer Portu ga l, S.A. 
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Matcrias 1•elcvantcs cle auditoria 

2. Sistemas cle iriforma~iio e controlos 

Os sistemas de tecnologias de informa~o e os 
controlos sabre o processo de preparar;ao da 
informai;ao financeira, no que diz rcspcito a 
gestao de acessos c aos controlos de segregac;ao 
de funr;oes, foram pornos identificados como 
uma materia relevante para efeitos da nossa 
audito ria, na medida em que todo o processo de 
proccssamcnto contabilistico c de prcparac;ao da 
informai;ao financeira do Banco esta fortementc 
depcndente de sistemas informaticos complexes 
e existe o risco de que os procedimentos 
contabilisticos automaticos e os respetivos 
cont rolos manuais dependentes de tecnologias 
de informar;ao nao operem de forma eficaz. 

Ccrtificac;Iio Lcgul das Cont;l.~ 
31 de dczcmhrn de 2016 

Sintese da aborcfogem de audiloria 

nosso conhecimento das atuais praticas no 
sector. 

Os procedimentos desenvolvidos consis tiram 
cm: (i) apreciar a informai;ao constante da 
carteira de credito a 31 de dezcmbro de 2016 cos 
dados hist6ricos cons iderados no modelo ; (ii) 
rever e testar a segmentar;ao e a classificar;ao dos 
creditos quanto a existencia de indicios de 
imparidade ou de incumprim ento; (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 recupera~6cs futuras 
incorporadas no apuramento dos parametros de 
risco (por amostragem); (v) revere testar as 
recuperac;oes hist6ricas incorporadas no 
apura mento dos parametros de risco (por 
amostragem); e (vi) revere analisar os 
resultados dos testes de calibragem realizados 
pelo Banco. 

Os nossos cspecialistas em sistemas e 
tecnologias de informar;ao testaram a concer;ao c 
a eficacia operacional dos controlos instituidos 
pelo Banco sabre os sistemas de informai;ao 
criticos para a preparar;ao da informai;ao 
financeira, tendo confirmado que durante o 
exercicio de 2 016 se registaram ocorrencias nos 
controlos de acesso. Nos casos em que essas 
ocorrencias incidiram em srstemas aplicativos e 
bases de dados relevantes para o ambito <la 
nossa auditoria, realiiamos um conjunto de 
testes sobrc os controlos e adicionalmcnt e testes 
substantivos por forma a assegurar um nivel de 
conforto satisfat6rio quanto a integridade ea 
precisao da informar;ao financ eira gerada pelos 
sistcmas . 

Banco Santander Const1mcr Po1.-1u,gal, S.A. 
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Rcsponsabilidaclcs do orgiio de gcsta.o c do orgii.o defIScalizac;iio pclas dcmonsl1·ac;ocs 
financciras 

0 6rgi.io de gestao e responsa vel pela: 

a) preparar;ao de demonstrac;oes financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posic;ao financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Banco de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na Uniao Europeia ; 

b) elaborac;ao do relat6rio de gestao , incluindo o relatorio de governo societario, nos termos legais 
e regulamentares aplicaveis; 

c) criar;ao e manutenr;ao de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparac;ao 
de demonstrar;oes financeiras isentas de diston,ao material devido a fraude ou erro; 

d) adoQao de politicas e criterios contabiHsticos adequados nas circunstancias; e 

e) avaliac;ao da capacidade do Banco de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicavel, 
as materias que possam suscitar duvidas significativas sobre a continuidade das atividadcs. 

0 6rgao de fiscalizar;ao e responsa vel pela supervisao do processo de preparac;ao e divulgac;ao da 
informac;ao financeira do Banco. 

Rcsponsabilidades do uuditor pela auditoria clas demonstrac;oesfincmccfras 

A nossa responsabilidade cons iste em obter seguranr;a razoavel sobre seas demonstrac;oes financeiras 
corno um todo estao isentas de distorr;oes materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relat6rio onde 
conste a nossa opiniao. Seguranr;a razoavel e um nivel elevado de seguranr;a, mas nao c uma garantia 
de que uma auditoria cxecutada de acordo com as ISAs detetara sempre uma distorc;ao material 
quando exista. As diston;oes podem ter origem em fraude ou erro e sao consideradas materiais se, 
isoladas ou conjuntamente, sc possa razoavclmcnte espcrar qt1e influenciem decisoes econ6micas dos 
utiliza<lores toma<las com base nessas demonstrac;oes financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional <lurante a auditoria c tambem: 

a) identificamos e avaliamos os riscos de <listorc;ao material <las demonstrac;oes financeiras, deviclo 
a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a 
esses riscos, c obtemos .prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para prnporcionar 
uma base para a nossa opiniao. 0 risco de nao detetar uma distorc;ao material devido a fraude e 
maior do que o risco de nao detetar uma diston;ao material devido a erro, dado que a fraude 
pode envolvcr conluio, falsificac;ao, omissoes intcncionais, falsas declarac;oes ou sobreposic;ao ao 
controlo interno; 

b) obtemos uma compreensao do controlo interno relevantc para a auditoria com o objetivo de 
conccber proceclimento s de auditoria que sejam apropriados nas circunstfincias, mas nao para 
expressar uma opiniao sobre a eficacia do controlo interno do Banco; 

Ccrtilica~ao Legal das Contas 
31 de dczcmhro de 2016 
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c) avaHamos a adeq~1a<;ao das politicas contabilisticas usadas ea razoabilidade das estimativas 
contabilisticas e respetivas divulga<;.oes feitas pelo 6rg5o de gcstiio; 

d) concluimos sobre a apropria<;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 
acontccimentos ou condi¢6es quc possam suscita ·r d(1vidas significativas sobre a capacidade do 
Banco para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe uma incertcza 
material, devemos chamar a aten¢ao no nosso relat6rio para as divulga<;oes relacionadas 
incluidas nas demonstra<;oes financeiras ou, caso essas divulgai;oes niio sejam adequadas, 
modificar a nossa opiniao. As nossas conclusoes sao baseadas na prova de auditoria obtida ate a 
data do nosso rclat6rio. Porem, acontccimentos ou condi<;oes futuras podem levar a que o Banco 
descontinue as suas atividades; 

e) avaliamos a apresenta<;ao, estrutura e conteudo global das demonstrai;6es financeiras, incluindo 
as divulgai;oes, e se essas demonstra<;oes financeiras representam as transai;oes e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentayao apropriada; 

t) comunicamos com os cncarregados da governa<;ao, incluindo o 6rgao de fiscaliza<;ao, entre 
outros assuntos, o ambito e o calendario planeado da auditoria, e as conclusoes significativas da 
auditoria incluindo qualquer deficiencia sign ificativa de controlo interno identificada durante a 
auditoria; 

g) das materias que comunicamos aos encarregados da governa<;iio, incluindo o 6rgao de 
fiscaliza<;iio, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrac;oes 
financeiras do ano corrente e que sao as materias relevantes de auditoria. Descrevemos essas 
materias no nosso relat6rio, exceto quando a lei ou regulamento proibir a sua divulga<;ao 
publica; 

h) declaramos ao 6rgao de fiscalizac;ao que cumprimos os requisitos eticos relevantes relativos a 
independencia e comunicamos todos os relacionamentos e outras materias que possam ser 
percecionadas como ameai;as a nossa independencia e, quando aplicavel, as respetivas 
salvaguardas. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificac;ao da concordancia da informai;ao constante do 
relat6rio de gestao com as demoi1strac;oes finan ceiras. 

llclato sob1·e outros requisitos legais e 1•egulamcnt ·a1·cs 

Sobl·e o relatorio de gestiio 

Dando cumpritnento ao artigo 451.0 , n.0 3, alinea e) do C6digo das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relat6rio de gestao foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares 
aplicaveis em vigor, a informa<;ao nele Constante e concordante com as dcmonstrayocs financeiras 
auditadas e, tendo em con tao conhecimento e apreciac;ao sobre o Banco, nao identificfunos 
incorr ec;oes mat eriais. 

Certific;i,~io Lcg;il da s Cm1t;is 
3 1 de dczcmbro de 2016 
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Sabre os elementos adicionais previstos 110 artigo 10° do I~egulamento (VbJ 11. 0 

537/2014 

Dando cumprimento ao artigo 10.0 do Regulamento (UE) n.0 537/2014 do Parlam ento Europeu e do 
Conselho, de 16 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 acfonistas realizad a em 19 de maio de 2016 para um mandato compreendido 
entre 2016 e 2018; 

b) 0 6rgao de gestao confirmou-nos que nao tern conhecimento da ocorrencia de qualquer fraude 
ou·suspeita de fraude com efeito material nas demonstrar;oes financeiras . No planeamen to e 
execu9ao da nossa auditoria de acordo com as ISAs mantivemos o ceticismo profis sional e 
concebemos procedimentos de auditoria para responder a possibilidade de distorr;ao material 
<las demonstrar;oes financeiras devido a fraudc. Em resultado do nosso trabalho nao 
identificamos qualquer distori;ao material nas demonstrai;oes financeiras devido a fraude; 

c) Confirmamos que a opiniao de auditoria que emitimos e consistente com o relat6rio adicional 
que preparamos e entregamos ao 6rgao de fiscalizai;ao do Banco em 14 de man;o de 2017; 

cl) Declaramos quc nao prestamos quaisquer servii;os proibidos nos tcrmos do artigo 77.0 , n.0 8, do 
Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemo s a nossa independencia 
face ao Banco durante a realiza<;ao da auditoria. 

14 de mar<;o de 2017 

PricewaterhouseCooper s & Associados 
- Sociedad e de Revisores Oficiais de Contas, Lela. 
repres entada por: 

~~·:~1/~ ,)~ 
/urelio ~r.mo Rangel Amado, R.O.C. 
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Aos Accionistas do 

RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

CONTAS INDIVIDUAIS 

Exercicio de 2016 

Banco Santander Consumer Portugal, SA 

Exmos Senhores, 

Em conformidade com a legisla9ao em vigor, em especial em cumprimento do disposto na 

alfnea 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 ac9ao 

fiscalizadora do Conselho Fiscal e o nosso Parecer sobre o Relat6rio do Conselho de 

Administra9ao e os documentos de presta<;:ao de contas individuais do Banco Santander 

Consumer Portugal, S.A., da responsabilidade do Conselho de Administra9ao, bem como sabre 

a certifica9ao legal de contas, da Responsabilidade do Reviser Oficial de Contas, relativos ao 

exerc icio 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 avaliac;:ao de patrim6nio e resultados do Banco; fiscalizou a qualidade e integridade da 

informa9ao constante decorrentes de presta9ao de contas, bem como a atividade de revisao 

oficial de contas e auditoria externa e respectiva independencia; 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 Revisor enviou ao Conselho Fiscal o Relat6rio adicional do 

6rgao de fisca liza9ao. 



0 Conselho Fiscal e da opin iao que as contas individuais, o Relat6rio do Conselho de 

Administrar;:ao ea Certificar;:ao Legal de Contas , bem como a proposta naquele expressa, de 

acordo com a informac;:ao a que acedeu, estao de acordo com as disposir;:oes aplicaveis pelo 

que poderao ser aprovados em Assembleia Geral de Accionistas. 

Manifestamos ainda ao Conselho de Administrar;:ao e aos servic;:os do Banco o nosso aprer;:o 

pela colaborar;:ao que nos foi prestada. 

Lisboa, 14 de Marr;:o de 2017 



.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 
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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. 
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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 
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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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GOVERNO SOCIETARIO 
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Exercicio de 2016 
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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 ()/ 
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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. 




