
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DE MERCADO 

 

2015 
 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO  

Parte VIII do Regulamento nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 junho de 2013 

 



 

1 

 

 

 

Índice 

1 – Declaração de Responsabilidade .................................................................................. 2 

2 - Âmbito de Aplicação e Políticas em Matéria de Gestão de Risco ................................ 3 

3 - Sistema de Governo ...................................................................................................... 16 

4 – Âmbito de Aplicação .................................................................................................... 18 

5 – Fundos Próprios ........................................................................................................... 20 

6 - Requisitos de fundos próprios ..................................................................................... 21 

7 - Posições em risco de crédito de contraparte .............................................................. 23 

8 - Reservas prudenciais de fundos próprios ................................................................... 24 

9 - Indicadores de importância sistémica global .............................................................. 25 

10 - Ajustamentos para risco de crédito ........................................................................ 26 

11 - Ativos livres de encargos ........................................................................................ 31 

12 - Recurso às ECAI ...................................................................................................... 34 

13 - Exposição a risco de mercado ................................................................................ 35 

14 - Risco operacional .................................................................................................... 36 

15 - Posições em risco sobre ações não incluídas na carteira de negociação .......... 38 

16 - Exposições ao risco de taxa de juro sobre posições não incluídas na carteira de 

negociação ......................................................................................................................... 39 

17 - Risco associado a posições de titularização ......................................................... 40 

18 - Política de remuneração .......................................................................................... 41 

19 - Alavancagem ............................................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1 – Declaração de Responsabilidade 

 

 

O Regulamento (EU) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, determina 

que as instituições de crédito procedam à divulgação pública de um conjunto de informação sobre a sua 

solvabilidade, incluindo a identificação dos principais riscos incorridos e a descrição dos processos e sistemas 

de avaliação e de gestão dos mesmos. 

 

O Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Mafra, CRL, em cumprimento do 

estabelecido no Regulamento (EU) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, 

declara que: 

 

- a informação prestada no presente relatório corresponde à melhor informação disponível à data da respetiva 

redação; 

  

- a qualidade de toda a informação divulgada neste relatório é adequada; 

 

- foram desenvolvidos todos os procedimentos necessários e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a 

informação divulgada é verdadeira e fidedigna; 

 

- compromete-se a divulgar, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do 

exercício subsequente àquele a que o presente documento se refere. 

 

 

 

Impactos relevantes ocorridos entre o termo do exercício e a data de Publicação do presente relatório: 

 
 

 

- Não se verificou qualquer evento relevante ocorrido entre o termo do exercício e a data de publicação do 

presente documento. 

 

O Conselho de Administração 

 

 

Eng.ª Maria Manuela Nina Jorge Vale – Presidente 

 

 

Adélia Maria Mendes Gomes Rodrigues Antunes – Vice-Presidente 

 

 

Eng.º David Alexandre Neves Silva Jorge – Vice-Presidente 
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2 - Âmbito de Aplicação e Políticas em Matéria de Gestão de Risco 
 

2.1 Âmbito de Aplicação 
 

 

As instituições de crédito (IC) devem dispor de estratégias e processos sólidos, eficazes e completos para avaliar 

e manter, numa base permanente, os montantes, tipos e distribuição de capital interno que consideram 

adequados para cobrir a natureza e o nível dos riscos a que estejam ou possam vir a estar expostas, atendendo 

à natureza, nível e complexidade das atividades desenvolvidas. 

A CCAM de Mafra é uma instituição de crédito sob a forma de cooperativa de responsabilidade limitada, tendo 

como área de intervenção e negócio primordialmente no concelho de Mafra e tendo a sua atividade limitada pelo 

Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo (doravante RJCAM).   

Encontram-se implementadas diversas formas de mitigação dos tipos de risco com maior relevância material 

para o capital interno da instituição, conforme seguidamente se apresenta. 

 

O Sistema de Gestão de Riscos implementado na CCAM de Mafra, compreende um conjunto de processos que 

visam assegurar a compreensão da natureza e magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvida, 

avaliando, acompanhando, controlando e identificando os riscos a que a instituição se encontra exposta, de 

forma a aferir a adequação da estratégia e o cumprimento dos objetivos, tendo em consideração a dimensão, 

natureza e complexidade da atividade exercida por esta. 

Esta função de riscos presta apoio ao órgão de administração, elabora relatório anual, respeitando o princípio 

de segregação de funções. 

 

 
Categorias de Risco 

 

Risco de Crédito 
 

Este risco corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido 

à incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a Instituição, incluindo 

possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior. 

 

As operações de crédito são analisadas de forma prudente e de acordo com uma política rigorosa e 

conservadora, mediante o nível de risco do cliente, a relação de negócio existente com a Instituição e os 

encargos registados na Central de Responsabilidades do Banco de Portugal. 

 

Na prevenção e gestão do incumprimento de contratos de crédito de clientes particulares foi implementado no 

exercício de 2013 o regime do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) e do Procedimento 

Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI), de acordo com disposto no Decreto-Lei 

nº 227/2012, de 25 de Outubro e no Aviso nº 17/2012 do Banco de Portugal. 

Foi iniciado também no ano de 2013 o exercício sobre o processo de quantificação da imparidade da carteira de 

crédito nos termos da Instrução nº 5/2013 do Banco de Portugal. 

 

São efetuados Testes de Esforço sobre a carteira de crédito da CCAM de Mafra, simulando o aumento 

significativo da correlação entre o comportamento do incumprimento na carteira da CCAM de Mafra e variáveis 
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macroeconómicas externas, i.e., aumentando a vulnerabilidade da carteira de crédito da CCAM de Mafra a 

ocorrências externas, fundamentadas por fatores macroeconómicos.  

 

É efetuada a monitorização da evolução global do crédito, o acompanhamento do crédito vencido mensalmente 

e efetuada uma análise semestral sobre a existência de imparidade, permitindo avaliar a adequação do nível de 

provisões. No âmbito do Modelo de Imparidade é efetuada a monitorização e análise dos clientes com maiores 

responsabilidades. 

 

A informação contabilística e a monitorização realizada permitem a identificação tempestiva do nível de 

incumprimento e da definição do grau de cobertura do crédito por provisões. 

 

O crédito vencido encontra-se provisionado em 97,17%, o que demonstra a política conservadora desta 

Instituição, também assente na segurança induzida pelo rácio Core Tier 1 de 25,15% em 31/12/2015. 

 
Relativamente às técnicas de mitigação deste risco a CCAM de Mafra utiliza as seguintes: 

- Cauções, que garantem o reembolso do respetivo crédito associado; 

- Garantias reais – Hipotecas de Bens Imóveis (de acordo com o Aviso nº 5/2007, anexo VI parte 2); 

- Elevada taxa de provisionamento do Crédito Vencido; 

- Diversificação setorial da carteira de Crédito; 

 

Distribuição das Garantias: 

 

 
 

 

Risco de Mercado 

 

Corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados por 

flutuações em taxas de juro, taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de mercadorias. 

O controlo dos riscos de mercados enquadra-se no âmbito do exercício da atividade da Instituição e do 

cumprimento das regras e exigências aplicáveis.  

Entendemos que este risco resulta da conjugação de vários riscos, incluindo riscos de crédito, de taxa de juro, 

de liquidez, operacional e de “compliance”, aos quais acrescem os impactos provocados pelas oscilações das 

variáveis macroeconómicas e o comportamento da concorrência.  

Acompanhamos a evolução destes fatores de uma forma periódica, tempestiva e adequada à definição das suas 

políticas, procurando minimizar os riscos de mercado, nomeadamente, no mercado específico onde atuamos e 

de onde provêm a maioria dos clientes que servimos, quer ao nível do crédito, quer ao nível da captação de 

Carteira de Crédito %

Hipotecas 53 514 289 87%

Fianças 4 762 794 8%

Penhor Depósitos 524 090 1%

Sem Garantia 2 378 755 4%

61 179 927
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recursos. Acompanhamos e avaliamos as tendências de mercado, mantendo, contudo, uma política própria, 

adequada ao mercado, à nossa estrutura e aos meios de que dispomos. 

 

Risco da Taxa de Juro 

 

Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos adversos nas taxas de juro, por via de desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação 

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

instrumentos, ou da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos 

extrapatrimoniais; 

Em concreto, pretende-se analisar atempadamente os riscos que a Instituição pode vir a sofrer no caso de um 

choque standard na taxa de juro. Este aspeto, em conjunto com um processo de autoavaliação, permite à CCAM 

Mafra identificar, medir e controlar os riscos a que está ou poderá vir a estar exposta, e em conformidade afetar 

recursos para a cobertura adequada desses riscos. 

A monitorização do risco de taxa de juro é efetuada pelo Conselho de Administração mensalmente, com apoio 

de relatórios para controlo dos níveis de rendibilidade da Instituição e tendo em linha de conta as taxas praticadas 

à data. Esta análise é efetuada bissemanalmente nas reuniões do Conselho de Administração que se efetuam 

bissemanalmente. 

Sempre que existam oscilações significativas no mercado, o Conselho de Administração procede a análise 

extraordinária no imediato, efetuando as devidas reestruturações das taxas de juro passivas praticadas na 

CCAM de Mafra, se necessário, e respeitando as obrigações legais e regulamentares. 

O Balanço da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra é composto por elementos cujo valor está sujeito a 

impactos negativos resultantes de variações adversas nas taxas de juro de mercado que, consequentemente, 

terão um impacto negativo no Capital Interno da instituição. Deste modo, o Capital Interno Adequado da 

instituição deverá contemplar uma parcela destinada a absorver esses impactos negativos, contribuindo assim 

para a mitigação do Risco de Taxa de Juro a que a instituição está sujeita. Para apurar o valor dessa parcela do 

Capital Interno Adequado, a CCAM de Mafra adotou a metodologia de atribuir um valor equivalente à perda no 

Capital Interno resultante de uma variação adversa de 2% de toda a curva de taxas de juro. 

 

Risco de Taxa de Câmbio 

 

Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos adversos nas taxas de câmbio, provocados por alterações das mesmas na conversão para a moeda 

base, ou pela alteração da posição competitiva da Instituição devido a variações significativas das taxas de 

câmbio. 

A CCAM de Mafra continua nesta área a operar através da Caixa Central assumindo um papel de intermediário 

nas operações cambiais, não envolvendo a sua participação risco desta natureza. 
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Risco de Liquidez 

 

Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes da 

incapacidade da Instituição dispor de fundos líquidos para cumprir as suas obrigações financeiras, à medida que 

as mesmas se vencem. 

A CCAM de Mafra efetua mensalmente, nos termos da Instrução nº 13/2009, a informação periódica de liquidez, 

sendo esta analisada pelo Conselho de Administração, e tomadas as devidas providências para uma melhor 

gestão dos prazos de vencimentos. 

 

Nesta matéria, importa ressalvar também a relevância do Plano de Recuperação, em que são abordadas as 

medidas suscetíveis de serem adotadas em cenários de desequilíbrios de Liquidez. Para o efeito foram 

ponderados cenários de adversidade para a atividade da instituição, analisados os seus impactos e 

estabelecidas medidas de correção que permitam a recuperação dos níveis de liquidez adequados.  

 

Risco de Compliance 

 

Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de 

violações ou não conformidade relativamente a leis, regulamentos, contratos, códigos de conduta, práticas 

instituídas ou princípios éticos, que se materializem em sanções de carácter legal ou regulamentar, na limitação 

das oportunidades de negócio, na redução do potencial de expansão ou na impossibilidade de exigir o 

cumprimento de obrigações contratuais; 

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra tem vindo a implementar continuamente a sua reorganização 

interna, com vista a fomentar e consolidar um ambiente de controlo cada vez mais eficaz e abrangente, de forma 

a controlar e minimizar os riscos decorrentes do exercício da sua atividade. Desta forma e dando cumprimento 

ao disposto no Aviso nº 5/2008 do Banco de Portugal, encontra-se implementada uma Área de Risco de 

Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais desde 2007.  

 

A mitigação deste risco é realizada através dos procedimentos inerentes à competência do setor, 

nomeadamente nos seguintes pontos: 

- Análise diária de legislação publicada em Diário da República e emanada pelos Órgãos de Supervisão; 

- Implementação de procedimentos internos que permitam o cumprimento integral dos normativos legais; 

- Controlo do processo de Prevenção e Deteção de Branqueamento de Capitais de acordo com a Lei nº 25/2008, 

de 5 de Junho e o Aviso nº 5/2013 do Banco de Portugal, através de análises diárias e operações de despiste 

dos movimentos existentes, bem como das informações recebidas dos responsáveis das agências e prospetores 

comerciais; 

- Emissão de pareceres e apoio jurídico às áreas funcionais e de negócio; 

- Tratamento e resposta das Reclamações efetuadas por clientes, bem como reporte das mesmas ao Banco de 

Portugal, quando tal for legalmente exigível. 
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Risco Operacional 

 

Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de falhas na 

análise, processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, da atividade ser afetada 

devido à utilização de recursos em regime de "outsourcing", de processos de decisão internos ineficazes, de 

recursos humanos insuficientes ou inadequados ou da inoperacionalidade das infraestruturas. 

 

No sentido de minimizar a exposição a este Risco, a CCAM de Mafra tem implementada uma estrutura 

hierárquica rigorosa e bem definida, assim como um Código de Conduta que deverá ser cumprido 

escrupulosamente por todos os colaboradores, independentemente dos cargos que desempenham. 

 

O risco operacional é um risco significativo, que necessita de cobertura através de fundos próprios, e resulta de 

perdas resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos, do pessoal ou dos sistemas internos ou de 

eventos externos, incluindo os riscos jurídicos 

 

As matérias contidas no Código de Conduta contribuem para manter o respeito, a confiança e a credibilidade do 

mercado e da sociedade em geral nesta Instituição, revestindo-se de particular relevância a ética pessoal e 

profissional de todos os colaboradores, regendo a sua conduta por princípios e padrões de valores que permitam 

uma correta atuação desta CCAM de Mafra no meio em que está inserida. 

 

O Risco Operacional é gerido no âmbito do desenvolvimento regular da atividade, quer através da definição de 

normas, procedimentos, segregação de funções, delegação de competências, quer dos respetivos controlos 

operacionais implementados. 

 

O Sistema de Controlo Interno assume uma importância fulcral na estabilidade e segurança da Instituição, 

garantindo um efetivo cumprimento das obrigações legais e dos deveres a que se encontra sujeita e uma 

apropriada gestão dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas. 

A função de Auditoria Interna também é fator relevante para minimizar este risco, atuando na verificação dos 

procedimentos instituídos e nas falhas dos processamentos, de forma a garantir a execução das operações 

eficazmente quer por parte dos sistemas de informação quer pelos recursos humanos.  

 

Risco de Reputação 

 

Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes duma perceção 

negativa da imagem pública da Instituição, fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, analistas 

financeiros, colaboradores, investidores, órgãos de imprensa ou pela opinião pública em geral.  

Na CCAM de Mafra, este risco é supervisionado pela função compliance, cuja ação de assegurar o cumprimento 

de Leis e Regulamentos existentes, potencia uma relação de negócio mais clara e objetiva com os stakeholders. 
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Face à dimensão e ao meio/mercado em que se encontra inserida, a CCAM de Mafra não está sujeita à 

exposição mediática como outras I.C., sendo este risco analisado sobretudo na vertente relação 

Instituição/Stakeholders. 

 

A posição consolidada e fiável que a Instituição possui perante os clientes, associados e potenciais clientes 

confere-lhe uma segurança sustentada relativamente a este risco, não se perspetivando alterações que 

provoquem uma deterioração da imagem reputacional da CCAM de Mafra. 

 

Risco dos Sistemas de Informação 

 

Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, em resultado da 

inadaptabilidade dos sistemas de informação a novas necessidades, da sua incapacidade para impedir acessos 

não autorizados, para garantir a integridade dos dados ou para assegurar a continuidade do negócio em casos 

de falha, bem como devido ao prosseguimento de uma estratégia desajustada nesta área. 

 

A CCAM de Mafra tem implementada uma série de procedimentos de despistagem de situações anómalas, 

controlos de acessos, assim como uma política de continuidade de negócio baseada em backups, unidades de 

processamento de dados em locais diferentes das Instalações da Sede da CCAM de Mafra, assim como são 

efetuados testes de verificação dos centros de Disaster and Recovery. 

 

O Relatório anual sobre o Sistema de Controlo Interno apresenta uma descrição global do Plano de Continuidade 

de Negócio que se encontra implementado na Instituição. São efetuados simulacros ao nível da estrutura dos 

sistemas de informação e à capacidade de resposta dos centros alternativos previstos no PCN, que se 

encontram devidamente documentados em relatórios autónomos e que têm demonstrado um bom nível de 

eficácia dos procedimentos de contingência implementados. 

 

Risco de Estratégia 

 

Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de 

decisões estratégicas inadequadas, da deficiente implementação das decisões ou da incapacidade de resposta 

a alterações do meio envolvente ou a alterações no ambiente de negócios da Instituição. 

 

Este risco encontra-se inerente aos demais tipos de risco, p.e. risco mercado, taxa de juro, de crédito, e em linha 

de conta com os objetivos delineados pelo Conselho de Administração, para a CCAM Mafra, e para tal os 

objetivos da Instituição passam pelo cumprimento integral do que é proposto, tendo como base as regras/normas 

existentes.  

 

A mitigação deste risco é efetuada através dos seguintes procedimentos: 

• Clarificação das competências de cada funcionário; 

• Cumprimento das normas internas; 

• Utilização do conhecimento profundo do meio em que é desenvolvida a atividade/operações; 
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• Formação profissional e Auto Formação. 

 
a) As estratégias e processos de gestão desses riscos 

 

A gestão da CCAM de Mafra é efetuada diariamente e de forma bastante conservadora, conforme se pode 

verificar no Plano de Atividades e Orçamento definido para o ano de 2016.  

 

O departamento de Controlo de Risco e Análise do Reporte Prudencial, no âmbito do Acordo Basileia II, 

acompanha a gestão da base de dados residente no sistema interno da CCAM de Mafra, que integra um conjunto 

de tabelas dinâmicas que se encontram interligadas entre si, de acordo com o processo de candidatura informal, 

enviado ao Banco de Portugal.  

 

Este acompanhamento visa a identificação, avaliação e controlo de todos os requisitos subjacentes a Basileia II 

e da estrutura funcional e hierárquica da CCAM de Mafra, considerando o princípio da proporcionalidade 

(fundamentado na natureza, na dimensão e no perfil de risco). 

Mensalmente são gerados relatórios relativos à base de dados, com indicadores que possibilitam a gestão do 

risco de uma forma quantificada e consistente para análise do Conselho de Administração, assim como outras 

análises e documentos onde se baseiam para um melhor controlo dos diferentes riscos, como por exemplo: 

- Acompanhamento e análise dos reportes prudenciais, os quais são analisados pelo Conselho de 

Administração; 

- Acompanhamento e análise dos Testes de Esforço elaborados; 

- Acompanhamento efetuado pelos vários departamentos no âmbito do Controlo Interno (Aviso nº 5/2008) e 

reporte ao Conselho de Administração dos trabalhos efetuados pelas diferentes áreas funcionais da CCAM 

de Mafra; 

 

b) A estrutura e organização da unidade relevante de gestão do risco, incluindo informações sobre sua 

autoridade e estatuto, ou outras disposições adequadas; 

 

A unidade responsável pela incorporação de princípios e práticas de quantificação, mitigação e gestão do risco 

é a função de Controlo de Risco e Análise do Reporte Prudencial.  

De forma a dotar a CCAM de Mafra de instrumentos conducentes à incorporação de princípios e práticas de 

quantificação, mitigação e gestão do risco, a Instituição elaborou a sua candidatura (informal) para utilização dos 

sistemas de notações internas (risco de crédito), no contexto da Carta Circular n.º1/06/DSBDR, de 3/01/2006, 

do Banco de Portugal, em linha com o estabelecido pelo Acordo de Basileia II, tendo como objetivos: 

 - Contribuir para a compreensão e divulgação do perfil de risco da instituição de uma forma integrada; 

 - Responder de forma concreta às regras e requisitos que decorrem das metodologias enunciadas pelo Acordo 

de Basileia, quanto ao cálculo de requisitos de capital a afetar ao risco incorrido pela instituição, em consonância 

com as propostas de alteração às Diretivas de Adequação de Capital, das linhas de orientação relativamente à 

validação de modelos internos emitidos pelo CEBS e das normas de supervisão do Banco de Portugal, tendo 

em atenção o princípio da proporcionalidade, que atende à dimensão e à natureza das operações desenvolvidas 

pela Instituição; 

http://www.ccammafra.pt/plano_2015.pdf
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- Garantir a utilidade para a CCAM de Mafra, no contexto do desenvolvimento iterativo do modelo, através da 

integração progressiva das funcionalidades e dos resultados do modelo nos procedimentos da instituição e na 

tomada de decisão pelo órgão de gestão; e 

- Obtenção de indicadores quantificados que possibilitem a gestão do risco de uma forma consistente ao longo 

do tempo, bem como o planeamento do nível de capital a deter pela Instituição em função do risco incorrido ou 

a incorrer. 
 

Este departamento foi criado no âmbito do Acordo Basileia II. Contínua em desenvolvimento o projeto de 

Determinação de Requisitos de Fundos Próprios.  

 

Foi criada uma base de dados de acordo com o nosso processo de candidatura informal, enviado ao Banco de 

Portugal, residente no sistema GBA, que integra um conjunto de tabelas dinâmicas que se encontram 

interligadas entre si. 

 

Este sistema estabelece uma base flexível que possibilita, de forma iterativa, o desenvolvimento e a integração 

das questões relacionadas com Basileia II na CCAM de Mafra, tendo em consideração diversos contributos, 

nomeadamente os da autoridade de supervisão a nível nacional. Permite a identificação, avaliação, 

acompanhamento e controlo de todos dos requisitos subjacentes a Basileia II e a estrutura funcional e 

hierárquica da CCAM de Mafra, considerando o princípio da proporcionalidade (fundamentado na natureza, na 

dimensão e no perfil de risco). 

A base de dados, mensalmente, gera um ficheiro que é exportado para o sistema Windows SQL Server, o qual 

efetua o tratamento da informação recebida, para o reporte ao Banco de Portugal, da informação necessária. 

 

Todas as alterações/evoluções existentes na base de dados encontram-se arquivadas em dossier específico 

relativo a todo o trabalho efetuado, sendo alvo de atualizações sempre que se verifique a sua necessidade. 

 

Esta Secção também tem por funções o controlo dos riscos de atividade da Instituição, nomeadamente os 

seguintes Riscos: 

  - de Crédito; 

  - de Concentração; 

  - de Taxa de Juro; 

  - de Mercado; 

  - de Liquidez; 

  - de Taxa de Câmbio; 

  - de Operacional; 

  - de Reputação; 

  - de Estratégia; 

- de Sistemas de Informação; 

  - de Compliance.  
 

Elaboração de relatórios de análise de riscos com reporte ao Conselho de Administração, referentes a: 

 - Controlo Interno 
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 - ICAAP 

Elaboração dos stress tests e reporte ao Conselho de Administração;  

Envio de todos os reportes ao órgão de Supervisão. 

 

c) Âmbito e natureza dos sistemas de reporte e de medição de riscos; 

  

A unidade responsável pela elaboração e reporte ao Banco de Portugal de todos os Reportes Prudenciais e 

Contabilísticos é a função Reporte Prudencial.  

A CCAM de Mafra passou a reportar os seus requisitos de fundos próprios de acordo com o a CRD IV 

Regulamento (UE) N. o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013 em 2014. 

Os requisitos de capital de toda a carteira de crédito são calculados com base no método padrão (previsto no 

Capítulo 2 artigos 111º e seguintes do Regulamento (EU) N. 575/2013) e o risco Operacional é determinado de 

acordo com o método do Indicador Básico (em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Título III 

Capítulo 1 artigo 312º e seguintes do mesmo regulamento). 

 

A Caixa Agrícola de Mafra dispõe de uma aplicação integrada de gestão da sua atividade, que é o sistema fonte 

de todo o modelo de reporting da instituição. Esta aplicação é desenvolvida em linguagem de programação de 

4ª geração “Informix 4GL”, o motor da base de dados é o Informix Online V7 e o sistema Operativo em exploração 

é o UNIXWARE 7.1.3. 

Existe um contrato de manutenção do Software com a empresa fornecedora, em que lhe é assegurada a 

atualização atempada de todas as adaptações necessárias à legislação, ou as sugeridas pelos vários 

responsáveis dos departamentos e aceites pelo Responsável de Departamento de Informática. 

• A aplicação dispõe de ajuda online, todos os pedidos de alteração são analisados pelo Conselho de 

Administração; 

• As alterações são efetuadas e testadas pelo fornecedor sendo posteriormente entregues ao departamento da 

Informática; 

• O Departamento de Informática, após testar as alterações em equipamento de testes, implementa-as no 

equipamento de produção e é divulgado o seu conteúdo pelos funcionários; 

• A aplicação mantém o registo das alterações efetuadas. 

 

Modelo Basileia II 

 

O departamento de Controlo de Risco e Análise do Reporte Prudencial, no âmbito do Acordo Basileia II, 

acompanha a gestão da base de dados residente no sistema informático da CCAM de Mafra, que integra um 

conjunto de tabelas dinâmicas interligadas entre si, gerando mensalmente relatórios com indicadores que 

possibilitam a gestão do risco de uma forma quantificada e consistente para análise do Conselho de 

Administração. 

O Modelo da base de dados foi desenvolvido em SQL Server, independente do sistema de gestão principal e 

residente em servidor especifico só para este efeito. De forma automatizada, a informação é recolhida da base 

de dados do sistema de gestão principal da CCAM de Mafra e integrada no Modelo no final de cada mês. 
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O processo de análise de risco, considerando o Modelo de Determinação de Requisitos de Fundos Próprios 

implementado na CCAM, estrutura-se da seguinte forma: 

 

 

 

A nível de sistemas de informação de gestão, para além da aplicação de gestão bancária (main data warehouse), 

é utilizado, de forma complementar no acompanhamento e controlo efetuado aos níveis de capital e liquidez da 

Instituição, um data mart financeiro (DataFoundation) cujos feeds provêm de sistemas fonte, de back office e de 

contabilidade. 

 
 

A produção de relatórios em matérias de ALM e Liquidez a partir do Datafoundation é automatizada, garantindo 

assim a integridade dos dados e a fiabilidade do cálculo, não carecendo de qualquer manipulação e mitigando 

o risco operacional inerente. 

BASILEIA II

Base de Dados Gestão 
Bancária

Base de Dados Basileia 
II

Manuseamento da 
base de dados pelos 

diferentes 
operadores

Análise dos 
Riscos

Reporte ao Conselho de 
Administração

Elaboração de 
Relatório
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d) As políticas de cobertura e de redução de riscos e as estratégias e processos de controlar em 

permanência a eficácia das operações de cobertura e dos fatores de redução de riscos. 

 

O setor de Controlo de Risco e Análise do Reporte Prudencial efetua periodicamente análises aos reportes, 

visando uma monitorização das operações de cobertura de risco de crédito, assim como o reporte de 

incumprimento por tipo de garantia, o reporte de crédito vivo e vencido e o relatório realizado pela auditoria 

externa sobre as imparidades são também utilizados na mitigação do risco. 

 

De forma a proporcionar uma avaliação dos bens imóveis obtidos em garantia pela concessão de crédito 

hipotecário, a CCAM de Mafra recorre a serviços prestados por Avaliador patrimonial externo na avaliação das 

garantias reais (hipotecas), de forma a permitir uma monitorização deste fator de redução de risco de crédito. 

Encontra-se implementado um processo de reavaliação dos imóveis de forma a dar cumprimento às disposições 

do órgão de supervisão. 

 

São considerados também neste processo de monitorização e análise os resultados dos testes de 

sensibilidade/stress tests e o processo de autoavaliação da adequação do capital interno (ICAAP). 

 

A análise de risco tem por base a informação interna, conjugada com informação externa, como por exemplo: 

• Variáveis macroeconómicas; 

• Conjuntura económico-social; 

• Análise da concorrência; 

• Regulamentações do Banco de Portugal;  

Algumas das principais técnicas utilizadas na mitigação dos diferentes tipos de risco a que a CCAM de Mafra se 

encontra exposta são: 

- Cauções, que garantem o reembolso do respetivo crédito associado; 

- Garantias reais – Hipotecas de Bens Imóveis (de acordo com o Aviso nº 5/2007, anexo VI parte 2); 

- Elevada taxa de provisionamento do Crédito Vencido; 

- Distribuição sectorial da carteira de Crédito; 

- Dispersão das aplicações da CCAM de Mafra no mercado; 

 

e)  Uma declaração aprovada pelo órgão de administração sobre a adequação das medidas de gestão de 

risco da instituição, que garanta que os sistemas de gestão do risco implementados são adequados 

face ao perfil e à estratégia da instituição; 

 

A política e processo de gestão definidos pelo Conselho de Administração e o acompanhamento do capital 

interno visam essencialmente avaliar o capital adequado para fazer face a perdas esperadas e não esperadas, 

visando os seguintes objetivos: 

- Dotar a CCAM de Mafra de instrumentos conducentes à incorporação de princípios e práticas de quantificação, 

mitigação e gestão do risco, em linha com o estabelecido pelo Acordo de Basileia II, com o objetivo de contribuir 

para a compreensão e divulgação do perfil de risco da instituição de uma forma integrada;  
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- Dar cumprimento às regras e requisitos que decorrem das metodologias enunciadas pelo Acordo de Basileia 

II, quanto ao cálculo de requisitos de capital a afetar ao risco incorrido pela instituição, em consonância com as 

propostas de alteração às Diretivas de Adequação de Capital, das linhas de orientação relativamente à validação 

de modelos internos emitidos pelo CEBS e das normas de supervisão do Banco de Portugal, tendo em atenção 

o princípio da proporcionalidade, que atende à dimensão e à natureza das operações desenvolvidas por cada 

instituição; 

- Garantir a utilidade para a CCAM de Mafra, no contexto do desenvolvimento iterativo do modelo, através da 

integração progressiva das funcionalidades e dos resultados do modelo nos procedimentos da instituição e na 

tomada de decisão pelo órgão de gestão; 

- Obtenção de indicadores quantificados que possibilitem a gestão do risco de uma forma consistente ao longo 

do tempo, bem como o planeamento do nível de capital a deter pela instituição em função do risco incorrido ou 

a incorrer; 

A análise e acompanhamento da gestão de riscos e do capital interno baseia-se essencialmente em: 

- Análise dos reportes prudenciais; 

- Interpretação e análise de Cenário, Sensibilidade, dos stress test e dos reverse stress test; 

- Monitorização dos indicadores de risco de concentração; 

- Acompanhamento das várias áreas funcionais no âmbito do Controlo Interno (Aviso n.º 5/2008) e reporte ao 

Conselho de Administração dos trabalhos efetuados nas diferentes áreas funcionais da CCAM de Mafra. 

Todos estes pressupostos são considerados na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, tendo este 

sido efetuado para o ano de 2016 de forma bastante conservadora pelo Conselho de Administração desta 

CCAM. 

 

Face ao exposto, e tendo por base o princípio da proporcionalidade, a natureza e complexidade das atividades 

desenvolvidas pela CCAM de Mafra, o perfil de risco e as estratégias definidas, entende o Conselho de 

Administração que as medidas de gestão de risco instituídas na Instituição são adequadas para garantir um 

sistema de controlo interno eficaz. 

 

              O Conselho de Administração 

 

 

Eng.ª Maria Manuela Nina Jorge Vale – Presidente 

 

 

Adélia Maria Mendes Gomes Rodrigues Antunes – Vice-Presidente 

 

 

Eng.º David Alexandre Neves Silva Jorge – Vice-Presidente 
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f) Uma declaração concisa em matéria de risco, aprovada pelo órgão de administração, que descreva de 

forma resumida o perfil de risco geral da instituição associado à estratégia empresarial. Esta 

declaração inclui rácios e valores fundamentais que proporcionem às partes interessadas externas 

uma visão abrangente da gestão do risco da instituição, incluindo a forma como o perfil de risco da 

instituição interage com a tolerância de risco definida pelo órgão de administração. 

 

No cumprimento dos deveres de divulgação de informação previstos no Regulamento (EU) nº 575/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho, declara-se que a 31 de dezembro de 2015, a CCAM de 

Mafra apresentava um valor de Fundos Próprios principais de € 23.217.162, com um rácio Core Tier 1 de 25,17% 

e um Rácio de Alavancagem de 17,02% (utilizando uma definição de transição dos Fundos Próprios – arts. 429º, 

nº 2 e 499º, nº 1 do RRFP). 

O Conselho de Administração da CCAM de Mafra pretende continuar a prossecução de uma política de gestão 

cuidadosa e atenta, com um sistema conservador, rigoroso, e objetivo, de forma a garantir os interesses comuns 

da Instituição, seus associados e clientes, numa perspetiva de contenção face aos riscos em que a instituição 

incorre no desenvolvimento da sua atividade. 

Neste âmbito, proceder-se-á a uma avaliação específica e adequada, quer no risco de crédito, cuja análise tem 

de se mostrar cada vez mais prudente e exaustiva, quer na liquidez e solvabilidade da Instituição. Não obstante, 

até por força da legislação relativa ao acompanhamento de situações de risco de incumprimento e regularização 

extrajudicial do incumprimento das obrigações decorrentes de contratos de crédito, forçando a renegociação de 

operações de crédito existentes, com vista à contenção do crescimento do volume de crédito em contencioso.  

Pretende-se manter a contenção da diminuição dos recursos de clientes que se tem vindo a verificar, apesar 

das dificuldades com que se deparam as famílias na atual conjuntura. 

O Conselho de Administração da CCAM de Mafra pretende continuar a garantir um equilíbrio entre a 

performance das suas aplicações e a segurança dos valores que lhe são confiados pelos seus associados e 

clientes, sustentado num perfil de risco prudente e conservador. 

 

  O Conselho de Administração 

 

 

Eng.ª Maria Manuela Nina Jorge Vale – Presidente 

 

 

Adélia Maria Mendes Gomes Rodrigues Antunes – Vice-Presidente 

 

 

Eng.º David Alexandre Neves Silva Jorge – Vice-Presidente 
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3 - Sistema de Governo  

 

a) O número de cargos exercidos pelos membros do órgão de administração;  

 

Os membros do Conselho de Administração, no atual mandato, exercem exclusivamente na CCAM de Mafra um cargo 

de órgão de administração ou fiscalização de instituições de crédito. 

 

b) A política de recrutamento dos membros do órgão de administração e os respetivos conhecimentos, 

capacidades e competências técnicas efetivas;  

 

A Política de Seleção e Avaliação dos membros do órgão de administração foi aprovada na Assembleia Geral da 

Instituição que se realizou ainda no ano de 2015, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 157/2014, de 24 

de Outubro.  

 

c) A política de diversificação em relação à seleção dos membros do órgão de administração, os seus 

objetivos e todas as metas relevantes estabelecidas no âmbito dessa política, bem como a medida em que 

esses objetivos e metas foram atingidos;  

 

A Política de Seleção e Avaliação dos membros do órgão de administração foi aprovada na Assembleia Geral da 

Instituição que se realizou ainda no ano de 2015, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 157/2014, de 24 

de Outubro.  

A avaliação dos membros do órgão de administração da CCAM é feita de acordo com os critérios de adequação 

previstos na Lei e na Regulamentação aplicáveis, sendo esta efetuada tanto em base individual, isto é, relativamente 

a cada um dos membros, singularmente considerado, quanto em base coletiva, ou seja, relativamente ao órgão, 

colegialmente considerado. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CCAM a avaliação da 

adequação dos membros ou dos candidatos a membros ao órgão de administração. 

No final do processo de avaliação ou de reavaliação, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral preparará um 

Relatório de Avaliação de Adequação, o qual deverá ser disponibilizado à Assembleia Geral e remetido ao Banco de 

Portugal, nos termos legais. 

 

d) Se a instituição constituiu ou não uma comissão de risco autónoma e a frequência com que a mesma se 

reuniu;  

 

Não existe uma comissão de risco autónoma, tendo em conta a dimensão, organização, natureza, âmbito e 

complexidade das atividades exercidas pela Instituição. 

 

e) A descrição do fluxo de informações sobre risco para o órgão de administração. 

 

Fluxos de informação relativos a matéria de risco, das estruturas funcionais para o órgão de Administração e deste 

para a estrutura. 
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Fluxos de informação das estruturas funcionais para o Conselho de Administração: 

 

Fluxos de informação do Conselho de Administração para as estruturas funcionais: 

 

Conselho de Administração
Engª Maria Manuela Nina Jorge Vale

Adélia Maria Mendes Gomes R. Antunes

Engº David Alex andre Neves da Silva Jorge

GESTÃO, MEDIÇÃO E CONTROLO 
DO RISCO

Reporte Prudencial
Dr. José Furtado

José Cláudio
Atendimento e 

Acompanhamento

Análise de Risco de Cr édito

Contr olo e Contencioso

Crédito e Contencioso
Ana Martins

Controlo de Risco e Análise do 
Reporte Prudencial

Drª. Ana Duarte

Risco Compliance e 
Branqueamento Capitais

Dr. Daniel Ribeiro

Forúm Segurança
Dr. José Furtado

Administradora 

Executiva
Adélia Maria M. Gomes R Antunes

Auditoria Interna
Dr. Gonçalo Gamboa

ROC

Oliveira, Reis & Associados

Dr. Joaquim Oliveira de Jesus

- Reportes
- Relatório de Riscos (Controlo 
Interno)
- Testes de Esforço
- Relatórios mensais análise de 
Risco
- Mapa Risco Liquidez
- Análises de Rendibilidade

- Relatório Auditoria (Controlo 
Interno)
- Plano Anual de Auditoria
- Relatórios Acções Auditoria

- Relatório de Segurança

- Relatório Compliance (controlo 
Interno);
Relatório Branqueamento 
Capitais ;
- Propostas de normativo Interno
- Relatórios Ad hoc

- Processos de Crédito
- Análises de Risco de 
Crédito
- Listagens de Crédito 
em Atraso / Mora / 
Contencioso

Conselho Fiscal
Dr. Mário Jorge Silvestre Neto

Dr. Sérgio Nuno Dias Bento

Dr. João Miguel Peralta Patrocínio Bento

Conselho de Administração

Engª Maria Manuela Nina Jorge Vale

Adélia Maria Mendes Gomes R. Antunes

Engº David Alex andre Neves da Silva Jorge

GESTÃO, MEDIÇÃO E CONTROLO 
DO RISCO

Reporte Prudencial
Dr. José Furtado

José Cláudio

Atendimento e 
Acompanhamento

Análise de Risco de Cr édito

Contr olo e Contencioso

Crédito e Contencioso
Ana Martins

Controlo de Risco e Análise do 
Reporte Prudencial

Drª. Ana Duarte

Risco Compliance e 
Branqueamento Capitais

Dr. Daniel Ribeiro

Forúm Segurança
Dr. José Furtado

Administradora 

Executiva
Adélia Maria M. Gomes R Antunes

Auditoria Interna
Dr. Gonçalo Gamboa

ROC

Oliveira, Reis & Associados

Dr. Joaquim Oliveira de Jesus

-Deliberações sobre relatórios 
mensais análise de risco
- Pedido de Esclarecimentos 
sobre Reporte Prudencial

- Deliberações sobre relatórios 
Acções Auditoria

- Deliberações sobre 
procedimentos internos de 
Segurança

- Deliberações sobre 
procedimentos Internos  /  
Relatórios Ad hoc

- Despacho Processos 
de Crédito
- Deliberação sobre 
processos em 
contencioso
- Deliberação sobre 
taxas de juro Activas

Conselho Fiscal
Dr. Mário Jorge Silvestre Neto

Dr. Sérgio Nuno Dias Bento

Dr. João Miguel Peralta Patrocínio Bento
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4 – Âmbito de Aplicação 

 

a) A designação da instituição à qual se aplicam os requisitos previstos no presente regulamento;  

 

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, C.R.L, sob forma de cooperativa, tem como objeto o exercício de 

funções de crédito agrícola e os demais atos inerentes à atividade bancária, nos termos do RJCAM, 

desenvolvendo a sua atividade como banco de retalho no concelho de Mafra. 

 

b) A especificação das diferenças ao nível da base de consolidação para efeitos contabilísticos e prudenciais, 

incluindo uma descrição sintética das entidades abrangidas em cada âmbito, indicando se as mesmas são:  

 

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, C.R.L. (adiante designada por CCAM de Mafra), desenvolve a sua 

atividade em Base Individual para fins prudenciais. 

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

Julho de 2002, na sua transposição para a legislação portuguesa através do Decreto-Lei nº 35/2005, de 17 de 

Fevereiro, as demonstrações financeiras da CCAM passaram a ser preparadas de acordo com as Normas de 

Contabilidade Ajustadas (NCA), tal como definidas pelo Banco de Portugal, no Aviso nº1/2005, de 21 de 

Fevereiro.  

Tendo obtido a CCAM de Mafra a autorização do Banco de Portugal para a exoneração do SICAM em 6 de Maio 

de 2003, passou o seu âmbito de aplicação a ser em Base Individual para fins prudenciais, e as suas 

demonstrações financeiras individuais são preparadas de acordo com o disposto nos n.ºs. 2º e 3º do Aviso do 

Banco de Portugal n.º 1/2005 (NCA). 

Em consequência, para as matérias reguladas no Aviso nº 1/2005 e nos Avisos que determinam o quadro mínimo 

de referência para a constituição de provisões, não são aplicáveis as Normas Internacionais de Contabilidade 

(NIC), sendo estas aplicáveis às restantes matérias.  

Contudo, o Aviso nº 1/2005 foi revogado pelo Aviso nº 5/2015, com entrada em vigor em 31/12/2015, que veio 

implementar a obrigação de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC) – International Accounting Standards/International Financial Reporting 

Standards (IAS/IFRS), tal como adotadas, em cada momento, na União Europeia. Foi solicitado por esta CCAM 

um prazo de implementação desta nova obrigação, ao abrigo do nº 3 do Aviso nº 5/2015, até 31 de Dezembro 

de 2016, o qual foi concedido pelo Banco de Portugal, pelo que até àquela data, as demonstrações financeiras 

serão efetuadas de acordo com as normas de contabilidade anteriormente aplicáveis. 

 

c) Quaisquer impedimentos significativos, de direito ou de facto, atuais ou previsíveis, a uma transferência 

tempestiva de fundos próprios ou ao pronto reembolso de passivos entre a empresa-mãe e as suas filiais;  

 

N/A 

 

d) O montante agregado pelo qual os fundos próprios efetivos são inferiores aos requeridos em todas as 

filiais não incluídas na consolidação, e a designação dessas filiais;  

 

N/A 
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e) Se for caso disso, as circunstâncias necessárias para se aplicar o disposto nos artigos 7º e 9º. 

 

N/A 
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5 – Fundos Próprios 

 

Mapa Fundos Próprios 

 

 

 

 

2015
ID Item Amount

1 OWN FUNDS 23 217 162,03

1.1 TIER 1 CAPITAL 23 201 897,83

1.1.1 COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL 23 201 897,83

1.1.1.1 Capital instruments eligible as CET1 Capital 14 369 500,00

1.1.1.1.1   Paid up capital instruments 14 369 500,00

1.1.1.1.1* …

1.1.1.1.5   (-) Actual or contingent obligations to purchase ow n CET1 instruments

1.1.1.2 Retained earnings 0,00

1.1.1.2.1   Previous years retained earnings

1.1.1.2.2   Profit or loss eligible 0,00

1.1.1.2.2.1    Profit or loss attributable to ow ners of the parent 368 668,45

1.1.1.2.2.2    (-) Part of interim or year-end profit not eligible -368 668,45

1.1.1.3 Accumulated other comprehensive income

1.1.1.4 Other reserves 15 252 982,79

1.1.1.5 Funds for general banking risk

1.1.1.6 Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments

1.1.1.7 Minority interest given recognition in CET1 capital

1.1.1.8 Transitional adjustments due to additional minority interests

1.1.1.9 Adjustments to CET1 due to prudential filters 933 202,16

1.1.1.9.1 …

1.1.1.9.3   Cumulative gains and losses due to changes in ow n credit risk on fair valued liabilities 933 202,16

1.1.1.9.4 …

1.1.1.11 (-) Other intangible assets -266 759,26

1.1.1.11.1 (-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities -266 759,26

1.1.1.11.2   Deferred tax liabilities associated to other intangible assets 0,00

1.1.1.12 (-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities

1.1.1.13 (-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses

1.1.1.14 (-)Defined benefit pension fund assets -35 115,00

1.1.1.14.1 (-)Defined benefit pension fund assets -35 115,00

1.1.1.14.2   Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets 0,00

1.1.1.14.3   Defined benefit pension fund assets w hich the institution has an unrestricted ability to use

1.1.1.15 (-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital

1.1.1.16 (-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital -266 759,26

1.1.1.17 …

1.1.1.22 (-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment

1.1.1.23 (-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences -3 974 184,53

1.1.1.24 (-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment 0,00

1.1.1.25 (-) Amount exceeding the 17.65% threshold 0,00

1.1.1.26 Other transitional adjustments to CET1 Capital -2 810 969,07

1.1.1.27 (-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR

1.1.1.28 …

1.1.2.8 (-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital 0,00

1.1.2.9 Other transitional adjustments to AT1 Capital -266 759,26

1.1.2.10 Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1) 266 759,26

1.1.2.11 (-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR

1.1.2.12 AT1 capital elements or deductions - other

1.2 TIER 2 CAPITAL 15 264,20

1.2.1 Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital

1.2.1.1 …

1.2.4 Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries

1.2.5 IRB Excess of provisions over expected losses eligible

1.2.6 SA General credit risk adjustments 434 831,60

1.2.7 (-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital

1.2.8 (-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment

1.2.9 (-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment

1.2.10 Other transitional adjustments to T2 Capital -419 567,40

1.2.11 Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1) 0,00

1.2.12 …

Unit Euro

C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
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6 - Requisitos de fundos próprios  

 

As instituições divulgam as seguintes informações no que respeita ao respetivo cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no artigo 92º do presente regulamento e no artigo 73º da Diretiva 2013/36/UE:  

 
a) Uma síntese do método utilizado pela instituição para avaliar a adequação do seu capital interno em 

matéria de sustentação das atividades atuais e futuras;  

A CCAM de Mafra passou a reportar os seus requisitos de fundos próprios de acordo com o a CRD IV 

Regulamento (UE) N. o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013 em 2014. 

Os requisitos de capital de toda a carteira de crédito são calculados com base no método padrão (previsto no 

Capítulo 2 artigos 111º e seguintes do Regulamento (EU) N. 575/2013) e o risco Operacional é determinado de 

acordo com o método do Indicador Básico (em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Título III 

Capítulo 1 artigo 312º e seguintes do mesmo regulamento). 

 

De acordo com o previsto no documento “Electronic Guidebook” Parte V - Guidelines on the application of the 

supervisory review process under Pilar II; Chapter 2 – Guidance for Institutions, do CEBS, a CCAM de Mafra 

adotou o seguinte critério: 

- Além dos cálculos efetuados em Pilar I (descritos anteriormente), a CCAM de Mafra teve em consideração os 

riscos a que pode encontrar-se exposta no âmbito do Pilar II, como por exemplo, risco de taxa de juro, de 

reputação, de concentração, de compliance e de estratégia. Relativamente a alguns destes riscos não é possível 

a sua determinação concreta e precisa em termos de necessidades de alocação de capital, pelo que são 

efetuadas alocações de capital aos riscos materialmente mais relevantes, permitindo a criação de uma “almofada 

de capital” para fazer face a estes riscos que possam de forma extraordinária afetar os capitais da CCAM de 

Mafra. 

 

A CCAM de Mafra adotou como critério para avaliação do capital interno os cálculos efetuados em Pilar I, 

adicionando as necessidades de alocação de capital para cobertura dos riscos relativos ao Pilar II a que a 

Instituição se possa encontrar exposta, não tendo sido considerados quaisquer efeitos de diversificação. 

O processo de agregação das avaliações de risco foi efetuado através de uma relação entre os riscos 

materialmente mais relevantes para a CCAM de Mafra, tendo os resultados obtidos sido utilizados no cálculo do 

capital interno. 

 

O quadro seguinte apresenta a informação relativa aos requisitos de fundos próprios. A CCAM de Mafra utiliza 

o Método Padrão, definido no Regulamento nº 575/2013, para o cálculo de requisitos de fundos próprios para 

risco de crédito e o método do indicador básico, para o risco operacional. 
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Adequação de capitais para efeitos de requisito de fundos próprios  

 

Requisitos de fundos próprios, calculados nos termos do artigo 92. o , n. o 3, alíneas b) e c);  

 

Considerando os fundos próprios disponíveis e as necessidades apuradas pelo cálculo de requisitos de fundos 

próprios, o quadro seguinte apresenta o excesso de fundos próprios e o rácio de adequação de fundos próprios 

obtidos. 

 

 

Amount

Item Label 2015

1 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT 92 236 843,42

… …

1.1 RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES 82 413 170,82

1.1.1 Standardised approach (SA) 82 413 170,82

1.1.1.1   SA exposure classes excluding securitisation positions 82 413 170,82

… …

1.1.1.1.02      Regional governments or local authorities 99 809,00

1.1.1.1.03      Public sector entities 356 420,71

… …

1.1.1.1.06      Institutions 31 538 481,78

1.1.1.1.07      Corporates

… …

1.1.1.1.08      Retail 14 538 796,57

1.1.1.1.09      Secured by mortgages on immovable  property 8 817 219,10

1.1.1.1.10      Exposures in default 1 617 827,72

… …

1.1.1.1.16      Other Items 25 444 615,94

… …

1.1.2   Internal ratings based Approach (IRB)

… …

1.2 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY

… …

1.3   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION,   FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS

… …

1.4   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR ) 9 823 672,59

1.4.1    OpR Basic indicator approach (BIA) 9 823 672,59

Unit Euro

C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (A2)

Rows ID Item Amount 2015

010 1  CET1 Capital ratio 0,2515

020 2  Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital 19 051 239,88

030 3  T1 Capital ratio 0,2515

040 4  Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital 17 667 687,23

050 5  Total capital ratio 0,2517

060 6  Surplus(+)/Deficit(-) of total capital 15 838 214,56

C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)



 

23 

 

7 - Posições em risco de crédito de contraparte  

As instituições divulgam as seguintes informações relativas às suas posições em risco de crédito de contraparte 

a que se refere a Parte III, Título II, Capítulo 6:  

O risco de crédito de contraparte, a que se refere o Capítulo 6, do Título II, da Parte III, decorre da incerteza 

quanto ao incumprimento pela contraparte de uma operação antes da liquidação final dos respetivos fluxos, em 

operações com instrumentos derivados, operações de recompra, contratação ou concessão de empréstimos de 

valores mobiliários ou de mercadorias, operações de liquidação longa e operações de concessão de 

empréstimos com imposição de margem. 

A CCAM de Mafra não realiza operações com estas características. 
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8 - Reservas prudenciais de fundos próprios  

As instituições divulgam as seguintes informações em relação ao cumprimento do requisito de constituição 

de uma reserva contra cíclica de fundos próprios a que se refere o Título VII, Capítulo 4, da Diretiva 

2013/36/UE:  

 

Não aplicável face à natureza geográfica (regional e concelhia) da Instituição. 
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9 - Indicadores de importância sistémica global  

 

A CCAM de Mafra não apresenta indicadores de dimensão ou outros que lhe proporcionem uma classificação 

como uma instituição de Importância Sistémica Global, não sendo aplicável o previsto pelo artigo 441º do 

Regulamento Nº 575/2013. 

 

1. As instituições identificadas como Instituições de Importância Sistémica Global (G-SII) nos termos do 

artigo 131º da Diretiva 2013/36/UE divulgam, anualmente, os valores dos indicadores utilizados para 

determinar a pontuação das instituições nos termos da metodologia de identificação a que se refere 

esse artigo.  

 

N/A 

 

 

2. A EBA elabora projetos de normas técnicas de execução para especificar os formatos uniformes e as 

datas para efeitos das divulgações a que se refere o nº 1. Ao elaborar essas normas técnicas, a EBA 

tem em conta as normas internacionais.  

A EBA apresenta esses projetos de normas técnicas de execução à Comissão até 1 de julho de 2014.  

São conferidas à Comissão competências para adotar as normas técnicas de execução a que se refere 

o primeiro parágrafo, nos termos do artigo 15º do Regulamento (UE) nº 1093/2010.  

 

N/A 
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10 - Ajustamentos para risco de crédito  

As instituições divulgam as seguintes informações relativas às suas posições em risco de crédito e em risco 

de redução dos montantes a receber:  

a) As definições, para efeitos contabilísticos, de crédito vencido e de crédito objeto de imparidade;  

 

Considera-se como crédito vencido - Valor total da prestação de capital e juros vencidos que não tenham sido 

regularizados na data do seu vencimento. Para efeitos contabilísticos considera-se vencido atrasos dos 

montantes até 90 dias. São transferidos para a conta "158 - Juros vencidos a regularizar", os juros vencidos na 

data em que a cobrança se deveria ter efetivado ficando a aguardar, pelo período máximo de 3 meses, a 

respetiva regularização contabilística, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir de acordo com a 

Instrução nº 6/2005 do BdP. 

 

Crédito Objeto de Imparidade – Valor total do crédito com prestações de capital ou juros, mas sobre o qual 

existam evidências “Triggers” que justifiquem a sua classificação com crédito objeto de imparidade, 

designadamente a falência ou liquidação do devedor.  

 

Crédito em incumprimento – Crédito vencido há mais de 90 dias + Crédito de cobrança duvidosa reclassificado 

como vencido para efeitos de provisionamento [aplicação da alínea a) do nº 1 do nº 4.º do Aviso nº 3/95], 

conforme Carta-Circular nº 99/03/DSBDR. 

 

b) Uma descrição das abordagens e dos métodos adotados para determinação dos ajustamentos para 

risco específico e geral de crédito;  

 

Para este fim são constituídas provisões de diversas naturezas: 

 

 Os créditos e valores a receber de outros devedores são objeto de correção de acordo com o quadro mínimo 

de referência para a constituição de provisões para risco específico, conforme determina o Banco de 

Portugal no Aviso nº 3/95, de 30 de Junho;  

 Para efeitos da provisão para risco específico os créditos e juros vencidos são classificados por classe de 

risco, classes I a XII, de 3 a 60 meses, conforme Instrução do Banco de Portugal nº 6/2005, de 21 de 

Fevereiro. As prestações vencidas e não cobradas relativas a um mesmo contrato são consideradas na 

classe de risco da que se encontra por cobrar há mais tempo;  

 A provisão para risco específico varia até atingir 100%, sendo que esta cobertura pode ser atingida na classe 

V ou na classe XII, consoante a natureza do crédito e a garantia adstrita; 

 São também provisionados os créditos de cobrança duvidosa correspondentes a prestações vencidas de 

uma mesma operação de crédito, nas condições do nº 4 do Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal;  

 São ainda constituídas provisões genéricas para o total do crédito em carteira, incluindo o representado por 

aceites, garantias, compromissos irrevogáveis e outros instrumentos de natureza análoga, abatido do sujeito 

a provisões específicas. As provisões genéricas variam entre 0,5% e 1,5% dos créditos.  

 São ainda constituídas provisões adicionais às regulamentares, para o crédito e juros vencidos das classes 

I a XII, de 3 a 60 meses, de acordo com a morosidade dos tribunais na resolução dos processos em 

contencioso, conforme detalhe da Nota 15. 
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Esta rubrica inclui as provisões constituídas para fazer face a outros riscos específicos, nomeadamente, 

processos judiciais e outras perdas expectáveis decorrentes da atividade. O seu reconhecimento efetua-se 

sempre que exista uma obrigação presente, legal ou construtiva, seja provável que o seu pagamento venha 

a ser exigido e possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

 

c) O montante total das posições em risco, repartidos pelos diferentes tipos de classes de risco; 

 

Amount

Item Label 2015

1 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT 92 236 843,42

… …

1.1 RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES 82 413 170,82

1.1.1 Standardised approach (SA) 82 413 170,82

1.1.1.1   SA exposure classes excluding securitisation positions 82 413 170,82

… …

1.1.1.1.02      Regional governments or local authorities 99 809,00

1.1.1.1.03      Public sector entities 356 420,71

… …

1.1.1.1.06      Institutions 31 538 481,78

1.1.1.1.07      Corporates

… …

1.1.1.1.08      Retail 14 538 796,57

1.1.1.1.09      Secured by mortgages on immovable  property 8 817 219,10

1.1.1.1.10      Exposures in default 1 617 827,72

… …

1.1.1.1.16      Other Items 25 444 615,94

… …

1.1.2   Internal ratings based Approach (IRB)

… …

1.2 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY

… …

1.3   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION,   FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS

… …

1.4   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR ) 9 823 672,59

1.4.1    OpR Basic indicator approach (BIA) 9 823 672,59

Unit Euro

C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (A2)
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d) A distribuição geográfica das posições em risco, por classes relevantes de riscos;  

 

 

A distribuição das posições em risco por setor de atividade 

 

Amount

Item Label 2015

1 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT 92 236 843,42

… …

1.1 RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES 82 413 170,82

1.1.1 Standardised approach (SA) 82 413 170,82

1.1.1.1   SA exposure classes excluding securitisation positions 82 413 170,82

… …

1.1.1.1.02      Regional governments or local authorities 99 809,00

1.1.1.1.03      Public sector entities 356 420,71

… …

1.1.1.1.06      Institutions 31 538 481,78

1.1.1.1.07      Corporates

… …

1.1.1.1.08      Retail 14 538 796,57

1.1.1.1.09      Secured by mortgages on immovable  property 8 817 219,10

1.1.1.1.10      Exposures in default 1 617 827,72

… …

1.1.1.1.16      Other Items 25 444 615,94

… …

1.1.2   Internal ratings based Approach (IRB)

… …

1.2 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY

… …

1.3   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION,   FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS

… …

1.4   TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR ) 9 823 672,59

1.4.1    OpR Basic indicator approach (BIA) 9 823 672,59

Unit Euro

C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (A2)

Gross carrying 

amount

Of which: non-

performing

Accumulated impairment

 or Accumulated changes

in fair value due

 to credit risk

References National GAAP 

compatible IFRS
Annex V.Part 2.45

Annex V.Part 2. 145-

162
Annex V.Part 2.46

References National GAAP

based on BAD
Annex V.Part 2.45

Annex V.Part 2. 145-

162
Annex V.Part 2.46

010 012 020

010 A Agriculture, forestry and fishing NACE Regulation 1 907 285,66 72 876,33 -72 876,33

020 B Mining and quarrying NACE Regulation

030 C Manufacturing NACE Regulation 2 035 322,38 69 682,85 -86 185,47

040
D Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply
NACE Regulation

050 E Water supply NACE Regulation

060 F Construction NACE Regulation 2 103 718,33 1 707 174,79 -1 101 385,83

070 G Wholesale and retail trade NACE Regulation 4 805 662,61 1 597 910,74 -1 713 048,19

080 H Transport and storage NACE Regulation 651 901,63 55 975,77 -55 975,77

090
I Accommodation and food service 

activities
NACE Regulation 883 251,83 94 813,99 -93 812,78

100 J Information and communication NACE Regulation 3 600,00 0,00 0,00

110 L Real estate activities NACE Regulation 1 221 197,50 250 000,00 -187 500,00

120
M Professional, scientific and 

technical activities
NACE Regulation

130
N Administrative and support 

service activities
NACE Regulation 2 499 090,05 1 389 525,47 -1 153 275,47

140
O Public administration and defence, 

compulsory social security
NACE Regulation 79 702,87 0,00 0,00

150 P Education NACE Regulation

160
Q Human health services and social 

work activities
NACE Regulation 386 140,86 0,00 0,00

170 R Arts, entertainment and recreation NACE Regulation

180 S Other services NACE Regulation 426 156,09 1 303,25 -4 662,61

190 LOANS AND ADVANCES Annex V.Part 1.24, 27, 42, 43 17 003 029,81 5 239 263,19 -4 468 722,45

6. Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes

Non-financial corporations 
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Montante de posições em risco vencidas,  

 

 

 

 

 

Montantes de Provisões e Valores de Créditos Vencidos 

 

 

 

 

ORIGINAL EXPOSURE

 PRE CONVERSION

FACTORS

(-) VALUE 

ADJUSTMENTS AND 

PROVISIONS

ASSOCIATED

 WITH THE

ORIGINAL EXPOSURE 

EXPOSURE

NET OF VALUE

ADJUSTMENTS 

AND 

PROVISIONS

FULLY

ADJUSTED

EXPOSURE 

VALUE (E*)

EXPOSURE

VALUE 

RISK WEIGHTED

 EXPOSURE 

AMOUNT PRE 

SME-SUPPORTING

 FACTOR

RISK WEIGHTED

 EXPOSURE 

AMOUNT AFTER

SME-SUPPORTING 

FACTOR

OF WHICH:

ARISING FROM 

COUNTERPARTY 

CREDIT RISK

010 030 040 150 200 210 215 220

010 TOTAL EXPOSURES 11 306 796,15 -9 688 968,43 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72

020 of which: SME 5 443 329,40 -4 334 260,70 1 109 068,70 1 109 068,70 1 109 068,70 1 109 068,70 1 109 068,70

030 of which: exposures subject to SME-supporting factor 

040
of which: Secured by mortgages on 

immovable property - Residential property
2 110 237,43 -2 030 523,35 79 714,08 79 714,08 79 714,08 79 714,08 79 714,08

050
of which: Exposures under the permanent partial use of the 

standardised approach

060

of which: Exposures under the standardised approach with

 prior supervisory permission to carry out a

 sequential IRB implementation

065 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:

070
On balance sheet exposures 

subject to credit risk
11 306 796,15 -9 688 968,43 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72

080
Off balance sheet exposures 

subject to credit risk

085 Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk

090
Securities Financing 

Transactions 

100 of which: centrally cleared through a QCCP

110
Derivatives & Long Settlement 

Transactions

120 of which: centrally cleared through a QCCP

130
From Contractual Cross 

Product Netting

135 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:

140 0%

150 2%

160 4%

170 10%

180 20%

190 35%

200 50%

210 70%

220 75%

230 100% 11 306 796,15 -9 688 968,43 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72 1 617 827,72

240 150%

250 250%

260 370%

270 1 250%

280 Other risk weights

C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)

SA Exposure class Exposures in default

GARANTIAS Sem garantia Garantia Pessoal Penhor DP

Habitação Gar. 

Real Hipot < 75 % 

gar.

Habitação Gar 

Real Hipot => 75 

% gar

Hipotecas para 

Outros Fins
TOTAIS

Crédito e Juros Vencidos

Créditos Elegív eis 862 012 595 161 387 2 144 937 37 441 7 092 789 10 732 727

Provisões

Prov isão Regulamentar 1) (a) (834 441) (578 997) (3) (1 738 351) (31 116) (4 450 778) (7 633 687)

Prov isão Não Regulamentar (*) (b) (24 474) (8 474) (1) (397 798) (6 323) (2 358 632) (2 795 703)

Provisão Existente (a+b) (858 916) (587 471) (4) (2 136 149) (37 440) (6 809 410) (10 429 390)

Valor Crédito Vencido Liquído 3 096 7 690 383 8 788 2 283 378 303 337

31/12/2015
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Correções de Valor e montantes recuperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO ACUMULADO DAS PROVISÕES

SALDO NO INÍCIO ANULAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS AJUSTAMENTOS SALDO FINAL

RUBRICAS DE PROVISÕES DO EXERCÍCIO DOTAÇÕES UTILIZAÇÕES REPOSIÇÕES (+/-) (a) POR DIFERENÇAS

CAMBIAIS  (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (1)+(2)-(3)-(4)+(5)+(6)

1. PARA CRÉDITO DE COBRANÇA DUVIDOSA (1.1)+(1.2)+(1.3) 828 463 168 724 0 111 022 0 0 886 164

     1.1 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 0

     1.2  CRÉDITO 828 463 168 724 111 022 886 164

     1.3  OUTRAS 0

2. PARA CRÉDITO VENCIDO (2.1)+(2.2)+(2.3) 8 186 454 3 580 905 0 337 969 0 0 11 429 390

     2.1 APLICAÇÕES EM  INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 0

     2.2 CRÉDITO 8 186 454 3 580 905 337 969 11 429 390

     2.3 OUTRAS 0

3. PARA DEPRECIAÇÃO DE TÍTULOS - NEGOCIAÇÃO 0

4. PARA DEPRECIAÇÃO DE TÍTULOS - INVESTIMENTO 0

5. PARA RISCO PAÍS (5.1)+(5.2)+(5.3) 0 0 0 0 0 0 0

      5.1 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 0

      5.2 CRÉDITO 0

      5.3 OUTRAS 0

6. PARA OUTRAS APLICAÇÕES 0

7. PARA IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS - PARTICIPAÇÕES PREVISTAS NO PONTO 2. DO Nº 10º 0

8. PARA IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS - PARTICIPAÇÕES PREVISTAS NO PONTO 3. DO Nº 10º 0

9. PARA RISCOS GERAIS DE CRÉDITO 577 717 13 736 156 621 434 832

10. PARA RISCOS DE FLUTUAÇÃO DE CÂMBIOS 0

11. PARA PENSÕES DE REFORMA E DE SOBREVIVÊNCIA 0

12. PARA RISCOS BANCÁRIOS GERAIS 0

13. PARA IMPARIDADE EM APLICAÇÕES SOBRE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 0

14. PARA IMPARIDADE EM TÍTULOS E EM PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 4 947 4 947

15. PARA IMPARIDADE EM ACTIVOS NÃO FINANCEIROS 3 018 139 99 872 169 500 2 748 767

16. OUTRAS (c) 580 000 200 004 379 996

TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16) 13 195 720 3 763 364 299 877 775 112 0 0 15 884 096
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11 - Ativos livres de encargos  

 

Até 30 de junho de 2014, a EBA emite orientações que especifiquem a divulgação de ativos livres de 

encargos, tendo em conta a Recomendação ESRB/2012/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de 

dezembro de 2012, sobre o financiamento das instituições de crédito e em especial a Recomendação D – 

Transparência de mercado em matéria de ónus sobre ativos. Essas orientações são adotadas nos termos 

do artigo 16º do Regulamento (UE) nº 1093/2010. 

A EBA elabora projetos de normas técnicas de regulamentação para especificar a divulgação do valor de 

balanço por classe de risco e discriminado por qualidade dos ativos, e o montante total do balanço que está 

livre de encargos, tendo em conta a Recomendação (ESRB/2012/2 e na condição de a EBA considerar no 

seu relatório que essa divulgação adicional fornece informações fiáveis e pertinentes.  

A EBA apresenta esses projetos de normas técnicas de regulamentação à Comissão até 1 de janeiro de 

2016.  

É delegado na Comissão o poder de adotar as normas técnicas de regulamentação a que se refere o primeiro 

parágrafo, nos termos dos artigos 10º a 14º do Regulamento (UE) nº 1093/2010.  

 

Informação quantitativa 

 
 

 
 

 
 

of which: issued

by other entities

of the group

of which:

central bank's

eligible

of which:

central bank's

eligible

of which: issued

by other entities

of the group

of which:

central bank's

eligible

of which:

central bank's

eligible

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100

010 Assets of the reporting institution 135 681,06 150 251 335,97 1 052 500,00

020 Loans on demand 1 568 330,38 1 052 500,00

030 Equity instruments 1 288 416,71

040 Debt securities 135 681,06 135 681,06 50 675 714,67 50 675 714,67

050 of which: covered bonds

060 of which: asset-backed securities

070 of which: issued by general governments 135 681,06 135 681,06 50 675 714,67 50 675 714,67

080 of which: issued by financial corporations

090 of which: issued by non-financial corporations

100 Loans and advances other than loans on demand 81 169 365,81

110 of which: mortgage loans 44 016 825,95

120 Other assets 15 549 508,40

F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)

Carrying amount of encumbered assets Fair value of encumbered assets Carrying amount of non-encumbered assets
Fair value of non-encumbered

assets

Nominal of collateral

 received or own debt

 securities issued non

of which: issued

by other entities

of the group

of which:

central bank's

eligible

of which: issued

by other entities

of the group

of which:

central bank's

eligible

available for

encumbrance

010 020 030 040 050 060 070

130 Collateral received by the reporting institution 124 250 850,60 80 522 038,04

140 Loans on demand 124 250 850,60 80 522 038,04

150 Equity instruments

160 Debt securities

170 of which: covered bonds

180 of which: asset-backed securities

190 of which: issued by general governments

200 of which: issued by financial corporations

210 of which: issued by non-financial corporations

220 Loans and advances other than loans on demand

230 Other collateral received

240 Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs

250
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES

 ISSUED
135 681,06

F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)

Non-encumbered

Fair value of encumbered collateral received or

own debt securities issued

Fair value of collateral received or own debt

securities issued available for encumbrance

Carrying

amount of the Nominal of own

debt securities

underlying issued non

pool of assets of which:

central bank's

eligible

available for

encumbrance

010 020 030 040

010
 Own covered bonds and asset-backed securities issued

 and not yet pledged

020 Retained covered bonds issued

030 Retained asset-backed securities issued

040 Senior

050 Mezzanine

060 First Loss

F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)

Non-encumbered

Fair value of debt securities

issued available for encumbrance
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of which: from

other entities of

the group

of which:

 collateral

 received re-used

of which: own

debt securities

encumbered

010 020 030 040 050

010 Carrying amount of selected financial liabilities

020 Derivatives

030 of which: Over-The-Counter

040 Deposits

050 Repurchase agreements

060 of which: central banks

070 Collateralised deposits other than repurchase agreements

080 of which: central banks

090 Debt securities issued

100 of which: covered bonds issued

110 of which: asset-backed securities issued

120 Other sources of encumbrance 135 681,06

130 Nominal of loan commitments received

140 Nominal of financial guarantees received

150 Fair value of securities borrowed with non cash-collateral

160 Other 135 681,06

170 TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE 135 681,06

F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)

Matching liabilities, contingent

 liabilities or securities lent

Assets, collateral received and own

debt securities issued other than covered bonds

and ABSs encumbered

Open maturity Overnight
>1day

 <=1wk

>1wk

<=2wks

>2wks

<=1mth

>1mth

<=3mths

>3mths

<=6mths

>6mths

<=1yr

>1yr

<=2yrs

>2yrs

<=3yrs

3yrs

<=5yrs

5yrs

<=10yrs
>10yrs

Residual maturity of liabilities 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130

010 Encumbered assets 131 734,72 3 946,34

020 Collateral received re-used (receiving leg)

030 Collateral received re-used (re-using leg)

F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)

Contingent Encumbrance
Matching liabilities, 

contingent liabilities 

or securities lent

A.  Decrease by 30% 

of the fair value 

of encumbered assets

Additional amount 

of encumbered assets

010 020

010 Carrying amount of selected financial liabilities

020 Derivatives

030 of which: Over-The-Counter

040 Deposits

050 Repurchase agreements

060 of which: central banks

070
Collateralised deposits other than repurchase 

agreements
080 of which: central banks

090 Debt securities issued

100 of which: covered bonds issued

110 of which: asset-backed securities issued

120 Other sources of encumbrance

170 TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE

F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
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Loans on Equity of which:

issued by

 of which:

 issued by  of which:

issued by

Central

banks and

Financial Other Total

Sources of encumbrance Assets/Liabilities demand instruments Total general financial non financial general corporations assets

of which:

issued by

other

entities of

the group

of which:

issued by

other

entities of

the group

governments corporations corporations governments

of which:

mortgage

loans

of which:

mortgage

loans

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

010

  Central bank funding (of

  all types, including e.g.

  repos) 

  Encumbered assets

020   Matching liabilities

030
  Exchange traded

  derivatives
  Encumbered assets

040   Matching liabilities

050
  Over-the-counter

  derivatives
  Encumbered assets

060   Matching liabilities

070   Repurchase agreements   Encumbered assets

080   Matching liabilities

090

  Collateralised deposits 

  other than repurchase

  agreements

  Encumbered assets

100   Matching liabilities

110
  Covered bonds securities

  issued 
  Encumbered assets

120   Matching liabilities

130
  Asset-backed securities

  issued
  Encumbered assets

140   Matching liabilities

150

  Debt securities issued

  other than covered bonds

  and ABSs

  Encumbered assets

160   Matching liabilities

170
  Other sources of

  encumbrance 
  Encumbered assets 135 681,06 135 681,06 135 681,06

180
  Contingent liabilities or 

  securities lent

190 135 681,06 135 681,06 135 681,06

200   of which central bank eligible

210 1 568 330,38 1 288 416,71 50 675 714,67 50 675 714,67 31 166 777,28 12 532 360,97 9 957 592,58 37 470 227,56 34 059 233,37 15 549 508,40 150 251 335,97

220   of which central bank eligible 1 052 500,00 1 052 500,00

230 1 568 330,38 1 288 416,71 50 811 395,73 50 811 395,73 31 166 777,28 12 532 360,97 9 957 592,58 37 470 227,56 34 059 233,37 15 549 508,40 150 387 017,03

F 36.02 - ADVANCE DATA. PART I (AE-ADV-1)

Collateral Type - Classification by Asset type

Debt Securities Loans and advances other than loans on demand

of which: covered

bonds

of which: asset-

backed securities
Non financial

Corporations

Households

  Total encumbered assets

  Total non-encumbered Assets

  Encumbered + Non-encumbered Assets

Own debt

securities 

 of which:

issued by

 of which:

issued by

of which:

issued by

Central

banks and
Financial

Other 

issued

other than 

Sources of encumbrance Assets/Liabilities Loans on Equity Total general financial non financial general corporations collateral own covered Total

demand instruments
of which:

issued by

other

entities of

the group

of which:

issued by

other

entities of

the group

governments corporations corporations governments

of which:

mortgage

loans

of which:

mortgage

loans

received bonds or ABSs

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

010

  Central bank funding (of

  all types, including e.g.

  repos)

  Encumbered collateral received 

020   Matching liabilities

030
  Exchange traded

  Derivatives
  Encumbered collateral received

040   Matching liabilities

050
  Over-the-counter

  derivatives
  Encumbered collateral received

060   Matching liabilities

070   Repurchase agreements   Encumbered collateral received

080   Matching liabilities

090

  Collateralised deposits

  other than repurchase

  agreements

  Encumbered collateral received

100   Matching liabilities

110
  Covered bonds securities

  issued
  Encumbered collateral received 

120   Matching liabilities

130
  Asset-backed securities

  issued
  Encumbered collateral received

140   Matching liabilities

150

  Debt securities issued

  other  than Covered bonds

  and ABSs

  Encumbered collateral received

160   Matching liabilities

170
  Other sources of

  encumbrance
  Encumbered collateral received

180
  Contingent liabilities or securities

  lent

190

200   of which central bank eligible

210 204 772 888,64 204 772 888,64

220   of which central bank eligible

230 204 772 888,64 204 772 888,64

Debt Securities Loans and advances other than loans on demand

F 36.02 - ADVANCE DATA. PART II (AE-ADV-2)

Collateral Type - Classification by Asset type

  Encumbered + Non-encumbered collateral received

of which:

covered bonds

of which: asset-

backed 

securities

Non financial

Corporations
Households

  Total encumbered collateral received

  Total non-encumbered collateral received
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12 - Recurso às ECAI  

As instituições que calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco nos termos da Parte III, 

Título II, Capítulo 2, divulgam as seguintes informações para cada uma das classes de risco especificadas 

no artigo 112º:  

 

O único recurso que a CCAM de Mafra efetua junto das ECAI é para o segmento de mercado “Empresas”. 

Uma vez que a CCAM de Mafra utiliza o método padrão para avaliação de risco de crédito, existe um 

protocolo com a IGNIOS – Gestão Integrada de Risco, S.A. (reconhecida como ECAI pelo BdP na Instrução 

nº 16/2013) para acesso às informações daquela base de dados. 
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13 - Exposição a risco de mercado  

As instituições que calculam os respetivos requisitos de fundos próprios nos termos do artigo 92º, nº 3, 

alíneas b) e c), divulgam separadamente esses requisitos relativamente a cada risco referido nessas 

disposições. Além disso, o requisito de fundos próprios aplicável ao risco específico de taxa de juro de 

posições de titularização é divulgado separadamente.  

 

A CCAM Mafra não dispõe de ativos ou elementos extrapatrimoniais elegíveis para o cálculo de requisitos 

mínimos de fundos próprios para cobertura dos riscos da carteira de negociação sob a forma de instrumentos 

de dívida ou títulos de capital, nos termos do art. 92º, nº 3, b) do Regulamento nº 575/2013. 
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14 - Risco operacional  

As instituições divulgam os métodos de análise dos requisitos de fundos próprios relativamente ao risco 

operacional que lhe são aplicáveis; uma descrição da metodologia estabelecida no artigo 301º, nº 2, se 

utilizado pela instituição, incluindo uma análise dos fatores internos e externos relevantes considerados no 

método de avaliação da instituição e, no caso de uma utilização parcial, o âmbito e a cobertura das diferentes 

metodologias utilizadas.  

 

A CCAM Mafra utiliza o método do Indicador Básico para cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco 

operacional, nos termos do art. 315º do Regulamento nº 575/2013, calculando o requisito em 15% da média a 

três anos do indicador relevante. 

 

O indicador relevante é calculado com o somatório dos seguintes elementos: 

+ Receitas de juros e proveitos equiparados  

- Encargos com juros e custos equiparados  

+ Receitas de ações e outros títulos de rendimento variável/fixo  

+ Comissões recebidas  

- Comissões pagas  

+ Resultado proveniente de operações financeiras   

+ Outros proveitos de exploração  

 

Este indicador é calculado antes da dedução de quaisquer provisões e custos de exploração e inclui os custos 

de exploração, as comissões pagas por serviços prestados por entidades terceiras (outsourcing) que não sejam 

uma empresa-mãe ou uma filial da instituição ou uma filial de uma empresa-mãe que também é empresa-mãe 

da instituição. Os encargos resultantes da externalização de serviços prestados por terceiros podem ser 

utilizados para reduzir o indicador relevante se forem cobrados por uma empresa que é objeto de fiscalização 

por força do presente regulamento ou de normas equivalentes.  

Deverão ser excluídos do cálculo do indicador relevante os seguintes elementos, os ganhos/perdas realizados 

a partir da venda de elementos não integrados na carteira de negociação, os resultados extraordinários e os 

proveitos da atividade de seguros (art. 316º da CRD IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

OWN FUNDS

REQUIREMENT

Total operational

risk exposure  amount

YEAR-3 YEAR-2
LAST 

YEAR
YEAR-3 YEAR-2

LAST 

YEAR

010 020 030 040 050 060 070 O71

010
1.BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO

BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
5 511 122,82 4 972 347,28 5 234 406,05 785 893,81 9 823 672,59

020

2. BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO

STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE 

STANDARDISED (ASA) APPROACHES

   SUBJECT TO TSA:

030    CORPORATE FINANCE (CF)

040    TRADING AND SALES (TS)

050    RETAIL BROKERAGE (RBr)

060    COMMERCIAL BANKING (CB)

070    RETAIL BANKING (RB)

080    PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)

090    AGENCY SERVICES (AS)

100    ASSET MANAGEMENT (AM)

   SUBJECT TO ASA:

110    COMMERCIAL BANKING (CB)

120    RETAIL BANKING (RB)

130

3. BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO 

ADVANCED MEASUREMENT 

APPROACHES AMA 

C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)

BANKING ACTIVITIES RELEVANT INDICATOR
LOANS AND ADVANCES

(IN CASE OF ASA APPLICATION)
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15 - Posições em risco sobre ações não incluídas na carteira de negociação  

As instituições divulgam as seguintes informações relativamente às posições em risco sobre ações não 

incluídas na carteira de negociação:  

a) A diferenciação das posições em risco por objetivos, incluindo a obtenção de mais-valias e razões 

estratégicas, e uma descrição global das técnicas contabilísticas e das metodologias de avaliação utilizadas, 

incluindo os pressupostos fundamentais e as práticas que afetam as avaliações, assim como quaisquer 

alterações significativas destas práticas;  

b) O valor de balanço, o justo valor e, relativamente às ações negociadas na bolsa, uma comparação com o 

preço de mercado, quando for significativamente diferente do justo valor;  

c) Os tipos, natureza e montantes das posições em risco transacionadas em bolsa, das posições em risco 

sobre private equity em carteiras suficientemente diversificadas, bem como outras posições em risco;  

d) O valor acumulado dos ganhos ou perdas realizados decorrentes das vendas e liquidações verificadas 

no período; e  

e) O montante total dos ganhos ou perdas não realizados, o montante total de ganhos ou perdas latentes 

associados a reavaliações e quaisquer destes montantes incluídos nos fundos próprios de base ou nos 

fundos próprios complementares;  

 

N/A. 
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16 - Exposições ao risco de taxa de juro sobre posições não incluídas na carteira de 

negociação  

As instituições divulgam as seguintes informações sobre as suas exposições ao risco de taxa de juro para 

as posições não incluídas na carteira de negociação:  

a) A natureza do risco de taxa de juro e os pressupostos fundamentais (incluindo os pressupostos relativos 

aos adiantamentos de empréstimos e a evolução dos depósitos sem prazo de vencimento) e a frequência 

da medição do risco de taxa de juro;  

b) A variação nos ganhos, no valor económico ou noutra medida relevante utilizada pela gestão para avaliar 

o efeito de choques de aumento ou de redução das taxas, de acordo o método utilizado pela gestão para 

medir o risco de taxa de juro, repartido por moeda. 

 

Não se aplica à CCAM de Mafra visto esta instituição não dispor de carteira de negociação. 
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17 - Risco associado a posições de titularização  

As instituições que calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco nos termos da Parte III, Título II, 

Capítulo 5, ou os requisitos de fundos próprios nos termos dos artigos 337º ou 338º, divulgam as seguintes 

informações, se for caso disso, separadamente para os elementos da sua carteira de negociação e extra carteira 

de negociação 

 

O Ponto 16 não se aplica à CCAM de Mafra, visto esta Instituição não efetuar operações de titularização. 
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18 - Política de remuneração  

1. As instituições divulgam pelo menos as informações a seguir indicadas relativamente às respetivas políticas 

e práticas de remuneração aplicáveis às categorias de pessoal cujas atividades profissionais tenham um impacto 

significativo no respetivo perfil de risco:  

 

a) Informações relativas ao processo de tomada de decisão utilizado na definição da política de 

remuneração, bem como o número de reuniões realizadas pelo órgão principal que controla a remuneração 

durante o exercício, incluindo, se for caso disso, informações acerca do mandato e da composição do 

comité de remuneração, os nomes dos consultores externos cujos serviços foram utilizados para 

determinar a política de remuneração e o papel das partes interessadas relevantes;  

 

Nos termos da lei e dos estatutos, a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa só pode ser deliberada 

pela assembleia geral, não sendo exequível nem apropriada a existência de uma comissão de remunerações face à 

pequena dimensão, à natureza cooperativa e à pouca complexidade da atividade da instituição. 

 

Assim, a política de remuneração, quanto aos órgãos de administração e fiscalização, é aprovada exclusivamente 

pela Assembleia Geral, e a dos restantes colaboradores é aprovada exclusivamente pelo Conselho de Administração. 

 

Sem prejuízo do disposto no artigo 14º do Aviso nº 10/2011, cabe exclusivamente à assembleia geral a aprovação e 

avaliação da política de remuneração dos seus órgãos sociais. 

 

A política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização é definida pela Assembleia Geral, sem a 

intervenção de quaisquer consultores externos, cabendo à mesma revê-la periodicamente, pelo menos uma vez por 

ano, em sede da sua aprovação nos termos do nº 4 do artigo 115º-C do RGICSF. 

 

b) Informações sobre a relação entre a remuneração e o desempenho;  

 

A Política de Seleção e Avaliação dos membros do órgão de administração foi aprovada em Assembleia Geral da 

Instituição, que se realizou no ano de 2015, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 157/2014, de 24 de 

Outubro.  

A avaliação dos colaboradores que exercem funções de controlo é efetuada pelo Conselho de Administração, que 

também estabelece e define a política de remuneração destes colaboradores, garantindo a independência desta 

relativamente ao desempenho financeiro das restantes áreas de negócio. 

 

c) As características estruturais mais importantes do sistema de remuneração, nomeadamente informações 

sobre os critérios utilizados na avaliação do desempenho e no ajustamento ao risco, a política de 

diferimento e os critérios de aquisição;  

 

Dada a pequena dimensão e a natureza cooperativa da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra e a simplicidade 

das atividades desenvolvidas, nenhum titular dos órgãos de administração e de fiscalização nem nenhum colaborador 

da Caixa, incluindo os que exercem funções de controlo, recebe remuneração variável. Assentando exclusivamente 

numa componente fixa, a política de remunerações não incentiva a assunção excessiva de riscos, favorecendo os 

interesses de longo prazo da Instituição, revelando-se consentânea com uma gestão segura e prudente. 
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Dada a natureza e dimensão da Caixa, a inexistência de remuneração variável, o valor das remunerações pagas aos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização e o facto de não ser uma sociedade anónima lhe ser 

impossível pagar qualquer remuneração sobre a forma de ações ou instrumentos financeiros nos termos do nº 3º do 

artigo 115º – E do RGICSF, não é diferido o pagamento de qualquer parte da remuneração. 

 

A política de remuneração é propícia ao alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração, com os 

interesses a longo prazo da Caixa e igualmente consentânea com o desincentivo de uma assunção excessiva de 

riscos, na medida em que preconiza a atribuição de uma remuneração de valor moderado compatível com as tradições 

e com a natureza específica desta Caixa e das Caixas Agrícolas em geral. 

 

d) Os rácios entre remunerações fixas e variáveis estabelecidos nos termos do artigo 94º, nº 1, alínea g), 

da Diretiva 2013/36/UE;  

 

Não é contemplada a atribuição de qualquer remuneração variável aos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização e aos colaboradores que exercem funções de controlo na CCAM de Mafra. 

 

e) Informações sobre os critérios de desempenho nos quais se baseiam os direitos a ações, opções ou 

as componentes variáveis da remuneração;  

N/A. 

 

f) Os principais parâmetros e fundamentos dos sistemas de prémios anuais e dos outros benefícios não 

pecuniários;  

N/A. 

 

g) Dados quantitativos agregados sobre as remunerações, discriminados pela direção de topo e pelos 

membros do pessoal cujas ações tenham um impacto significativo no perfil de risco da instituição, 

indicando o seguinte:  

 

i) montantes de remuneração do exercício financeiro, divididos entre remunerações fixas e 

variáveis e o número de beneficiários,  

 

Não é contemplada a atribuição de qualquer remuneração variável aos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização e aos colaboradores que exercem funções de controlo na CCAM de Mafra. 

Remuneração

2015

Conselho de Administração

   Administradores Não Executivos

      Presidente 94 269,94€        

      Vice- Presidente 45 791,80€        

   Administrador Executivo

      Vice- Presidente 148 443,40€     

Conselho Fiscal

      Presidente 14 704,80€        

      Vogais ( 2 elementos com igual rendimento) 7 188,96€           

 

A remuneração do Conselho Fiscal, tendo em atenção a natureza da função deste órgão, consiste numa contrapartida 

de montante fixo por presença, sem quaisquer acréscimos ou outras prestações. 
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Não existem remunerações variáveis com base em eventuais lucros da CCAM de Mafra. 

A remuneração do Revisor Oficial de Contas é estabelecida com base nas práticas de mercado e definida no âmbito 

do contrato de prestação de serviços de revisão de contas, e no ano de 2015 foram pagos os montantes descritos na 

Nota 36, do anexo às Demonstrações Financeiras. 

 

Atendendo ao disposto no nº 3 do art. 17º do Aviso nº 10/2011 do Banco de Portugal, são três os colaboradores 

abrangidos pelo art. 13º, isto é, que desempenham funções de controlo previstas no Aviso nº 5/2008 do Banco de 

Portugal, que auferiram a remuneração global bruta de € 133.075,25. 

 

ii) montantes e formas de remuneração variável, repartidos em remuneração pecuniária, ações, 

instrumentos indexados a ações e outras formas de remuneração,  

 

O montante da remuneração variável paga em 2015, resulta do desempenho individual dos colaboradores, foi de € 

40.000, tendo sida distribuída pelo universo de 31 colaboradores em 2015, tendo em conta o seu desempenho durante 

o ano de 2014. 

 

iii) montantes de remuneração diferida por pagar, repartidos entre direitos adquiridos e não 

adquiridos,  

 

O montante da remuneração variável devida, resulta do desempenho individual dos colaboradores, é de € 35.000, e 

será distribuída pelo universo de 30 colaboradores em 2016, tendo em conta o seu desempenho durante o ano de 

2015. 

 

iv) montantes de remuneração diferida concedidos durante o exercício financeiro, pagos e 

objeto de reduções resultantes de ajustamentos em função do desempenho,  

N/A 

 

v) novos subsídios por contratação e indemnizações por cessação de funções pagos durante 

o exercício financeiro, e número de beneficiários desses pagamentos,  

N/A 

 

vi) montantes das indemnizações por cessação de funções concedidas durante o exercício 

financeiro, número de beneficiários e montante mais elevado pago a um só beneficiário.  

N/A 

 

i) O número de indivíduos com remuneração igual ou superior a 1 milhão de EUR por exercício financeiro, 

repartido por escalões de remuneração de 500 000 EUR para as remunerações entre 1 milhão e 5 milhões 

de EUR, e repartido por escalões de remuneração de 1 milhão de EUR para as remunerações iguais ou 

superiores a 5 milhões de EUR.;  

N/A 

 

j) A pedido do Estado-Membro ou da autoridade competente, a remuneração total de cada um dos membros 

do órgão de administração ou da direção de topo.  

N/A 
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2. No caso de instituições que sejam importantes, em termos de dimensão, organização interna e natureza, 

alcance e complexidade das respetivas atividades, as informações quantitativas a que se refere o presente artigo 

são também disponibilizadas ao público no que se refere ao nível hierárquico dos membros órgão de 

administração da instituição  

 

As instituições cumprem os requisitos estabelecidos no presente artigo de forma adequada à sua dimensão e 

organização interna, bem como à natureza, âmbito e complexidade das suas atividades e sem prejuízo da Diretiva 

95/46/CE.  

N/A 
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19 - Alavancagem  

Rácio de alavancagem calculado nos termos do artigo 429º da CRDIV  

 

As Instituições calculam o rácio de alavancagem como a média aritmética simples dos rácios de alavancagem mensais 

ao longo de um trimestre. 

Cálculo do rácio de Alavancagem em 31 de Dezembro de 2015. 

 
 

 

CCAM de Mafra, aos 28 de Abril de 2016 

 

                               O Conselho de Administração 

 

 

Eng.ª Maria Manuela Nina Jorge Vale – Presidente 

 

 

Adélia Maria Mendes Gomes Rodrigues Antunes – Vice-Presidente 

 

 

Eng.º David Alexandre Neves Silva Jorge – Vice-Presidente 

Column

LR Exposure 

Month-1-value

LR Exposure 

Month-2-value

LR Exposure 

Month-3-value

Row Exposure Values 010 020 030

010 SFT exposure according to CRR 220

020 SFT exposure according to CRR 222

030 Derivatives: Market value

040 Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method

050 Derivatives: Original Exposure Method

060
Undraw n credit facilities, w hich may be cancelled unconditionally 

at any time w ithout notice

070 Medium/ low  risk trade related off-balance sheet items

080
Medium risk trade related off-balance sheet items and off icially supported 

export f inance related off-balance sheet items

090 Other off-balance sheet items 5 830 960,39 5 797 607,34 5 525 402,04

100 Other assets 156 806 040,31 159 547 982,00 156 738 896,22

Row Capital and regulatory adjustments

110 Tier 1 capital - fully phased-in definition 27 589 844,41 27 553 479,93 26 279 626,16

120 Tier 1 capital - transitional definition 23 938 343,86 23 939 213,99 23 201 897,83

130 Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph

140
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph - 

transitional definition

150 Regulatory adjustments - Tier 1  - fully phased-in definition; of w hich -2 802 780,59 -2 840 754,85 -3 342 856,63

160   Regulatory adjustments regarding ow n credit risk 1 004 113,19 1 082 354,31 933 202,16

170 Regulatory adjustments - Tier 1  - transitional definition -3 651 500,55 -3 614 265,94 -3 077 728,33

Row Leverage Ratio

Leverage ratio calculated 

as the simple arithmetic

 mean

 of the monthly leverage 

ratio over a quarter

180 Leverage Ratio - using a fully phased-in definition of Tier 1 0,1737 0,1707 0,1663 0,1702

190 Leverage Ratio - using a transitional definition of Tier 1 0,1515 0,1490 0,1466 0,1491

C 45.00 - LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)		


