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O Grupo detém posições em risco sobre ações da Carteira Bancária, com caráter estável e com a finalidade de criação de 
valor. A detenção destas posições, que incluem ações e unidades de participação de fundos de capital de risco, obedece 
pelo menos a um dos seguintes objetivos: 

 O desenvolvimento de entidades ou de projetos de interesse estratégico para o Grupo; 

 A geração de retorno ou de oportunidades de crescimento do negócio bancário; 

 O desenvolvimento de entidades com potencial de valorização; 

 A viabilização de entidades com capacidade de recuperação, incluindo nomeadamente ações recebidas em 
dação ou por conversão de créditos em capital. 

As posições em risco sobre ações da Carteira Bancária são reconhecidas inicialmente ao justo valor, incluindo os custos ou 
proveitos associados às transações, sendo posteriormente valorizadas ao seu justo valor, em função da seguinte 
hierarquia de critérios: ao preço de mercado proveniente de cotação fixada em mercado regulamentado e ativo ou, na sua 
ausência, por recurso a avaliações externas efetuadas por entidades independentes e devidamente reconhecidas ou com 
base no input valorimétrico proveniente de transações consideradas válidas entre contrapartes idóneas. 

O Grupo mantém um processo de acompanhamento regular do justo valor destas posições. 

As alterações no justo valor destas ações são registadas por contrapartida de variações de justo valor até ao momento em 
que as mesmas são vendidas. 

Não é reconhecida imparidade para instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral, sendo os 
respetivos ganhos ou perdas acumuladas registadas em variações de justo valor transferidos para Resultados transitados 
no momento do seu desreconhecimento. Os dividendos são reconhecidos em resultados quando for atribuído o direito ao 
recebimento. 

As posições em risco sobre ações da Carteira Bancária são analisadas no quadro 54, conforme segue: 

 

QUADRO 54 - POSIÇÕES EM RISCO SOBRE AÇÕES DA CARTEIRA BANCÁRIA 

 
    (Milhares de euros)  

    
AAççõõeess  ccoottaaddaass  

AAççõõeess  nnããoo  ccoottaaddaass  OOuuttrrooss  IInnssttrruummeennttooss  ddee  
CCaappiittaall  ((**))  TToottaall  

 

PPrriivvaattee  eeqquuiittyy   

31 dez. 2019 31 dez. 2018 31 dez. 2019 31 dez. 2018 31 dez. 2019 31 dez. 2018 31 dez. 2019 31 dez. 2018  

Custo de aquisição / Valor nocional 42.471 42.744 81.419 58.688     123.890 101.432  

Justo valor 14.336 19.944 75.640 51.289     89.976 71.233  

Preço de mercado 14.336 19.944 75.640 51.289     89.976 71.233  

Valor de balanço 14.336 19.944 75.640 51.289     89.976 71.233  

Resultado do exercício decorrente 
de vendas e liquidações             24.386 14.587 

 

(1) 

Total de ganhos ou perdas  
não realizados             -33.914 -30.199 

 

(2) 

Total de ganhos ou perdas 
inerentes a reavaliações latentes             -33.914. -30.199. 

 

(3) 

NOTA: Não se encontram incluídas as ações emitidas pela própria instituição, assim como os derivados sobre essas ações.  
(*) Fundos de capital de risco, equiparados a ações pelo Banco de Portugal.      
(1) Resultado do exercício decorrente de vendas e liquidações: resultados realizados, antes de impostos.  
(2) Total de ganhos ou perdas não realizados: reporta o montante das reservas de justo valor desta carteira na data da análise, pelo que não incorpora 
eventuais imparidades ou goodwill associados aos títulos respetivos; corresponde às mais/menos valias contabilísticas potenciais desta carteira, com 
relevação na conta de exploração em caso de alienação. 

 

 

(3) Total de ganhos ou perdas inerentes a reavaliações latentes: diferença entre o justo valor e o custo de aquisição dos títulos da carteira na data da análise. 
Reflete os ganhos/perdas totais subjacentes à Carteira Bancária de ações; contudo, parte das menos valias potenciais referidas poderão ter sido já 
reconhecidas, via resultados ou reservas (designadamente por imparidades ou goodwill). 
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6.4. Risco de Wrong Way 
O risco Wrong Way – ou risco de correlação desfavorável - corresponde ao risco de uma determinada exposição estar 
adversamente correlacionado com o risco de crédito da respetiva contraparte. Este risco existe sempre que o valor de um 
colateral esteja diretamente correlacionado com a qualidade de crédito do mutuário, ou seja: quando a deterioração da 
qualidade creditícia do devedor se reflete na desvalorização do colateral associado à operação de crédito.  

De uma forma geral, trata-se de um risco considerado pelo Banco como pouco material, tendo em conta a composição 
dos colaterais financeiros. No caso do crédito concedido a clientes, o penhor de títulos próprios emitidos pelo devedor 
(ações ou obrigações) representa um peso muito reduzido no montante global de crédito e corresponde, essencialmente, 
a financiamentos estruturados, entre os quais o Project Finance, em que o habitual penhor financeiro das ações das 
sociedades ou veículos integra um pacote alargado de garantias. Com efeito, quase todos os créditos que têm associado 
o penhor financeiro de ações do devedor têm outros colaterais adicionais que mitigam a exposição ao risco de crédito (e 
ao risco de correlação desfavorável). 

No caso de operações com derivados e REPOS em que o Banco procede à mitigação do risco de crédito de contraparte 
através da celebração de contratos ISDA com CSA, a cobertura dos valores de mercado a receber é efetuada 
exclusivamente através de depósitos junto do próprio Grupo, não existindo, portanto, risco de Wrong Way. Em termos de 
derivados para cobertura do risco de incumprimento - Credit Default Swaps e Total Return Swaps - ou outras garantias 
prestadas por contrapartes, o Banco também não se encontra sujeito a um risco material de Wrong Way, na medida em 
que o risco coberto não se encontra positivamente correlacionado com o prestador da proteção. 

Refira-se ainda que, no exercício de ICAAP realizado em 2019, este risco não foi considerado como material, no âmbito da 
avaliação efetuada. 
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No âmbito da aprovação de metodologias IRB pelo Banco de Portugal, o Grupo utilizou o método da ponderação simples 
no cálculo de requisitos de fundos próprios para as posições em ações (ou equiparadas – i.e., posições da classe de risco 
“Equity”) detidas por entidades do Grupo com sede em Portugal e Polónia. Os requisitos de fundos próprios das restantes 
operações e geografias continuam a ser determinados de acordo com o método padrão. 

De acordo com o método da ponderação simples, aplicam-se ponderadores de 290% e 370% a posições em risco sobre 
ações cotadas e não cotadas, respetivamente, podendo aplicar-se um ponderador mais reduzido (190%) a posições em 
risco decorrentes de participações em sociedades não cotadas incluídas em carteiras suficientemente diversificadas. As 
posições significativas detidas sobre instituições financeiras e seguradoras, não deduzidas a fundos próprios, são 
ponderadas a 250%. 

As posições em risco e respetivos RWA calculados para as posições da classe de risco “Ações” são apresentados no quadro 
55. 

QUADRO 55 – POSIÇÕES DA CLASSE DE RISCO EQUITY 

  
  
  
  

           (Milhares de euros) 

    
                                  PPoossiiççõõeess  eemm  rriissccoo                                    AAttiivvooss  ppoonnddeerraaddooss  ppeelloo  rriissccoo  

31 dez. 2019 31 dez. 2018 31 dez. 2019 31 dez. 2018 

MMÉÉTTOODDOO  PPAADDRRÃÃOO  38.652 29.457 94.899 71.919 

MMÉÉTTOODDOO  DDAASS  NNOOTTAAÇÇÕÕEESS  IINNTTEERRNNAASS  ((**))  124.649 155.346 449.704 559.367 

   Ações cotadas 14.372 19.265 41.678 55.867 

   Ações não cotadas 110.277 136.081 408.027 503.500 

EEXXPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  AAÇÇÕÕEESS  SSUUJJEEIITTAASS  AA  PPOONNDDEERRAAÇÇÃÃOO  285.009 331.649 712.522 670.757 

TTOOTTAALL  448.310 516.451 1.257.125 1.302.043 

(*) Método da Ponderação Simples 
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