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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

O presente relatório procede à divulgação das principais políticas e práticas de gestão do risco global do St. Galler 

Kantonalbank AG - Sucursal em Portugal, adiante designado abreviadamente por “SGKB Portugal” ou “Sucursal”. 

 

Este relatório, designado por DISCIPLINA DE MERCADO, dá cumprimento aos requisitos descritos no Aviso n.º 

10/2007 do Banco de Portugal.  

 

O regime prudencial das instituições de crédito passou a incorporar as disposições propostas no Acordo de Capital 

Revisto, normalmente denominado por “Basileia II”. Ficou desta forma estabelecido um novo enquadramento 

regulamentar para a adequação do capital aplicável às instituições financeiras. 

 

A transposição para a ordem jurídica interna das Directivas nº 49/2006 – Directiva da Adequação dos Fundos 

Próprios e nº 48/2006 – Directiva Bancária Codificada foi efectuada através da publicação em 3 de Abril de 2007 

dos Decretos – Lei n.º 103/2007 e 104/2007, respectivamente. 

 

O regime de “Basileia II” assenta em três pilares, sendo este relatório preparado no âmbito do pilar III, que funciona 

como complemento aos pilares I e II com a exigência de prestação de informação sobre a situação financeira e 

solvabilidade das instituições de crédito, prevendo a divulgação pública de processos e sistemas de gestão de riscos 

e de capital. 
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I – Declaração de Responsabilidade 

 

 

No que respeita à informação apresentada no relatório “ Disciplina de Mercado” a gerência do St. Galler 

Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal: 

 

 certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários e que, tanto quanto é 

do seu conhecimento, toda a informação divulgada, é verdadeira e fidedigna; 

 

 assegura a qualidade de toda a informação divulgada, incluindo a referente ou com origem em entidades 

englobadas no grupo económico no qual a instituição se insere; 

 

 compromete-se a divulgar, de forma tempestiva, quaisquer alterações significativas que ocorram no 

decorrer do exercício subsequente àquele a que o presente relatório se refere. 

 

Não registamos quaisquer eventos relevantes ocorridos entre o termo do exercício a que este relatório se refere e a 

data da sua publicação. 

 

 

St. Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal 

 

A Gerência, 

 

 

 

 

       Miguel Lopes Marques                                                                                    Silvia Brito Leal  
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II – Âmbito de Aplicação e Políticas de Gestão de Risco 

 

    Âmbito de Aplicação 

 

 

O St Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal (doravante designada por “SGKB Portugal” ou “Sucursal”), 

foi constituído em 17 de Outubro de 2013. 

 

No 3º trimestre de 2013 o Hyposwiss Private Bank Genève S.A. celebrou com o St. Galler Kantonalbank AG 

(holding do Grupo), uma instituição de crédito de direito suíço, com sede na St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. 

Gallen, Suiça, um contrato (“Business Transfer Agreement”), através do qual transmitiu, a sua sucursal em 

Portugal (Hyposwiss Portugal) em favor do St. Galler Kantonalbank AG. 

 

A transacção concretizada em 2 de Dezembro de 2013 à luz do direito societário suíço, consistiu essencialmente 

na cisão para subsequente integração por fusão do acervo patrimonial correspondente ao ativo e passivo 

pertencente à anterior sucursal portuguesa do Hyposwiss Private Bank Genève SA na sua casa-mãe e accionista 

de referência o St. Galler Kantonalbank AG (SGKB).  

 

O SGKB é um Banco Suíço que se encontra sob a supervisão da Swiss Financial Market Authority (“FINMA”). As 

acções do SGKB encontram-se admitidas à negociação em bolsa, estando cotadas no SIX Swiss Exchange. Mais 

de 50% do capital do SGKB é detido pelo Cantão de St.Gallen, gozando desta forma de uma garantia Estatal 

deste cantão. 

 

No 4.º trimestre de 2015, o SGKB tomou a decisão estratégica de se retirar gradualmente do mercado Português, 

centrando a sua atividade bancária principalmente no seu mercado doméstico.  

 

Para implementação da sua decisão estratégica, o SGKB decidiu tomar as medidas necessárias, para de uma 

forma transparente e totalmente solvente, proceder à dissolução da sua sucursal em Portugal, assegurando ao 

mesmo tempo e a todo o tempo a continuidade de uma parte dos serviços prestados ao cliente atualmente 

realizados em Portugal, concentrando-se, por meio da sua futura participação numa Sociedade Gestora de 

Patrimónios, apenas nas atividades de gestão de carteiras e serviços de consultoria em matéria de investimentos. 

 

Nesse sentido, uma vez obtida a autorização para exercício de atividade e o respetivo registo da Sociedade, esta 

assumirá parcialmente os ativos, obrigações e direitos com referência à atividade de gestão de carteiras e 

consultoria desenvolvida pela Sucursal, incluindo todos os direitos e obrigações contratuais assumidas pela 

Sucursal com terceiras entidades, tais como: clientes, fornecedores e colaboradores. 
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A Sucursal conforme atualmente previsto tem por objecto principal a realização de operações financeiras e a 

prestação de todos os serviços associadas ao Private Banking, designadamente em operações de crédito, 

operações nos mercados de títulos, serviços de consultoria e serviços de gestão de carteiras.  

 

Objectivos e Políticas em matéria de gestão de risco 

 

A gerência da sucursal é responsável pela definição de uma política de risco que permita uma avaliação rigorosa 

dos riscos da actividade desenvolvida, visando uma adequada relação entre os seus capitais próprios e a 

actividade desenvolvida.  

 

O controlo e gestão de riscos desempenham um papel de fundamental importância no desenvolvimento 

equilibrado e sustentado da sucursal, assegurando um perfil de risco conservador ao nível da solvabilidade, 

provisionamento e liquidez. 

 

Tendo em consideração o tipo de actividades que exerce, gestão de activos, a exposição ao risco do SGKB 

Portugal é de uma forma geral reduzido, sendo quase nulo nas principais categorias de risco financeiro.  

 

A sucursal encontra-se abrangida por normativo, emanado pela casa-mãe, relativo às principais linhas 

orientadoras na gestão da política de riscos do Grupo, no qual a pessoa afecta à função de riscos tem a 

responsabilidade de identificar um conjunto de controlos que deverão ser periodicamente avaliados e reportadas 

as excepções numa base trimestral.  

 

O Risk Officer é responsável pela função de controlo do risco, por forma a garantir uma monitorização global do 

mesmo. Compete ainda ao Risk Officer acompanhar os níveis de riscos incorridos, assegurando que os mesmos 

são compatíveis com os objectivos e estratégias aprovadas para o desenvolvimento da actividade. 

 

Desta forma a gestão de riscos na Sucursal baseia-se numa permanente adequação da estratégia e dos meios 

técnicos e humanos disponíveis que assegurem a sua implementação. 

 

A avaliação dos riscos na Sucursal abrange oito categorias diferenciadas: 

 

• De natureza Financeira – Risco de Crédito, Risco de Taxa de Juro e Risco de Liquidez; 

• De natureza Não Financeira – Risco Operacional, Risco de Sistemas de Informação, Risco de Estratégia, Risco de 

Compliance e Risco de Reputação. 

 

Risco de Crédito: Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 

devido a incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição. 
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Tendo na devida conta que este é o principal risco da actividade da Sucursal, as políticas de crédito são definidas 

pela Gerência, através de critérios rigorosos de concessão de crédito. As regras estabelecidas para a aprovação de 

crédito são avaliadas periodicamente pela Auditoria do Grupo, no âmbito da sua missão e enquadradas no 

respectivo plano anual de actividades. 

 

Risco de Concentração: Entende-se por concentração de risco uma posição em risco ou grupo de posições em 

risco com potencial para produzir perdas de tal modo elevadas que coloquem em causa a solvabilidade da 

instituição ou a capacidade para manter as suas principais operações. Em particular, o risco de concentração 

decorre da existência de factores de risco comuns ou correlacionados entre diferentes contrapartes, de tal modo 

que a deterioração daqueles factores implique um efeito adverso simultâneo na qualidade de crédito de cada 

uma daquelas contrapartes. 

 

Existem três tipos fundamentais de risco de concentração: 

 

1. Exposições significativas a uma contraparte individual ou a um grupo de contrapartes relacionadas (single 

name concentration risk ou, na terminologia usual, “grandes riscos”); 

 

2. Exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de entrarem em incumprimento resulta 

de factores subjacentes comuns, como por exemplo: (i) o sector económico, (ii) a região geográfica, (iii) a moeda 

e (iv) o facto de o seu desempenho económico-financeiro estar dependente da mesma actividade ou mercadoria; 

 

3. Exposições de crédito indirectas resultantes da aplicação das técnicas de redução de risco (exposição a um tipo 

de garantia ou protecção de crédito fornecida por uma contraparte). 

 

Relativamente ao risco de concentração a Sucursal elabora e analisa trimestralmente o mapa de “grandes riscos”, 

incluído no do reporte COREP - Large exposures no âmbito do Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu, 

procedendo à análise destas posições face à totalidade da carteira de crédito.  

 

Risco de Taxa de Juro: Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 

capital, devido a movimentos adversos das taxas de juro. Este risco pode ser decomposto num conjunto de fontes 

de risco, que a seguir se referem: 

 

• Risco de refixação de taxa, que emerge de desfasamentos entre as maturidades ou os prazos de redefinição das 

taxas de juro de activos, passivos e elementos extrapatrimoniais; 

• Risco de indexante, decorrente da existência de correlação perfeita entre as taxas recebidas e pagas nos 

diferentes instrumentos, motivada por diferenças nos indexantes de taxa de juro; 

• Risco de opção, resultante da existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou 

elementos extrapatrimoniais, tais como opções de resgate ou de amortização antecipados em depósitos ou 

empréstimos.  
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A Sucursal não detém qualquer instrumento derivado deste tipo, pelo que não se encontra sujeita a este risco. As 

políticas definidas são consequência da avaliação efectuada, com a análise de mapas específicos de gestão de 

taxa de juro, sendo as condições praticadas pela instituição constantemente adaptadas em função da evolução 

do mercado. 

 

A Sucursal analisa a sensibilidade da sua situação financeira para movimentos adversos das taxas de juro, através 

de uma avaliação à sua sensibilidade face ao risco de taxa de juro. No fecho de contas mensal é realizada uma 

análise aos principais rácios, liquidez e solvabilidade, encontrando-se sempre dentro dos parâmetros exigidos 

pela supervisão. 

 

Risco de Liquidez: Corresponde à 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 Sucursal avalia sistematicamente a capacidade de cumprir com as responsabilidades financeiras na medida em 

que estas se vençam. Nesta medida, a Sucursal elabora e reporta mensalmente o mapa de liquidez previsto no 

Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu e na Instrução n.º 13/2009 do Banco de Portugal, verificando-se 

o cumprimento dos rácios exigidos, incluindo a liquidez imediata e a cobertura de passivos por activos, que 

cobre os passivos da instituição nas diversas bandas temporais inferiores a um ano, sendo este indicador 

particularmente visível no “mismatch acumulado” até um ano. 

 

 

Risco Operacional: Consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 

decorrentes de falhas na análise, processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e externas, da 

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

humanos insuficientes ou inadequados ou da inoperacionalidade das infra-estruturas. 

 

Na abordagem ao risco operacional e de sistemas de informação, a Sucursal tem mantido procedimentos 

relativos à actualização da sua política de seguros, sistemas de backups, segurança informática e actualização 

dos demais procedimentos de controlo interno, de forma a mitigar este risco.  

 

Risco de Sistemas de Informação: Corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 

resultados ou no capital, em consequência 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 caso de falha, bem como devido ao prosseguimento de uma estratégia 

desajustada nesta àrea. 

 

De referir que a Sucursal tem implementado um plano de continuidade do negócio de forma a reagir a situações 

de desastre que eventualmente venham a ocorrer, permitindo a manutenção das operações.  
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Risco de Estratégia: Corresponde à 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, bem como a alterações no ambiente de negócios da 

instituição. 

 

A Sucursal no exercício da sua actividade adopta um perfil de risco relativamente conservador, baseado 

essencialmente na captação de recursos financeiros junto da sua clientela, com vista a sua aplicação, em partes 

adequadas, sob a forma de crédito a clientes, em instrumentos financeiros de rendimento fixo e outros 

maioritariamente não complexos. 

 

Risco de “Compliance”: Corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 

capital, decorrentes de violações ou desconformidades relativamente às 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. 

 

O “compliance officer ” pretende minimizar o risco de “compliance” de forma a garantir a divulgação da 

informação legal por todas as unidades de estrutura e a sua efectiva aplicação. 

 

Risco de Reputação: Corresponde à probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 

capital, decorrentes duma percepção 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. 

 

O risco de reputação poderá afectar a capacidade da Sucursal estabelecer novas relações com clientes, e outras 

contrapartes, assim como de manter as relações já existentes, podendo conduzir não só a perdas financeiras 

directas, mas também a processos litigiosos, a erosão da base de clientes, a dificuldade na obtenção de recursos 

ou à saída dos colaboradores chave. Embora o risco de reputação seja intangível, portanto difícil de mensurar, 

uma instituição com uma reputação sólida tende a apresentar maiores e mais estáveis níveis de rentabilidade. A 

avaliação do risco de reputação é pois efectuada com base numa estimativa da imagem actual da instituição 

perante as partes com que se relaciona e da sua capacidade de operar com sucesso no ambiente de negócios em 

que se integre. 

 

O sistema de controlo interno é monitorizado e avaliado sendo identificadas as principais fragilidades e definidos 

planos de acção. A Sucursal adopta as normas de Basileia II e segue uma abordagem padrão para o cálculo dos 

requisitos mínimos de fundos próprios afectos ao risco de crédito e a abordagem do indicador relevante 

relativamente ao risco operacional. 
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Relativamente às técnicas de controlo e medição de riscos, os sistemas de informação utilizados são, 

basicamente as ferramentas do Microsoft Office, mais especificamente o Excel, que permite a execução de 

mapas regulares de acompanhamento por parte da Gerência da Sucursal. No que diz respeito ao risco de crédito, 

foram desenvolvidos critérios de concessão de crédito assim como políticas e procedimentos que permitem 

assegurar um nível de risco adequado à estrutura e dimensão da sucursal, sendo de salientar os seguintes:  

 

 Todas as propostas de crédito são submetidas à avaliação pelo comité de crédito da sede, com aprovação 

prévia por parte da administração da sucursal Portuguesa; 

 Gestão do risco de crédito pela obtenção de colaterais e garantias pessoais ou empresariais; 

 Após aprovação, a performance do crédito é monitorizada constantemente permitindo a identificação de 

aumento da exposição; 

 Existência de uma “watch list” (efectuada pela sucursal em conjunto com a casa mãe) que integra os 

clientes que, por diferentes e justificadas razões - e não necessariamente por experiência de incumprimentos – 

são merecedores de especial atenção e monitorização. 

 

Relativamente às principais técnicas de mitigação do risco utilizadas são de referir: 

 Obtenção de garantias e colaterais aquando de adiantamento de fundos. Os principais tipos de colateral 

para crédito e valores a receber são a hipoteca de bens imóveis, garantias recebidas da casa-mãe, o penhor de 

instrumentos financeiros e de depósitos a prazo. 

 Diversificação de contrapartes bancárias; 

 Conhecimento elevado dos clientes da Sucursal. 

 

No que concerne ao risco operacional e de sistemas de informação, a Sucursal procura mitigar este risco através: 

 De uma política de seguros rigorosa e actualizada; 

 Do desenvolvimento permanente dos sistemas de backups e segurança informática; 

 Da actualização dos demais procedimentos de controlo interno; 

 Da manutenção de um nível de capital interno confortável. 

III – Adequação de Capitais 

 

Informação Qualitativa 

 

Síntese das principais características das diferentes rubricas e componentes dos Fundos Próprios 

 

Os fundos próprios são calculados a partir das demonstrações financeiras da Sucursal, tendo por base as regras 

definidas pelo Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, que define os conceitos de fundos 

próprios totais e que estabelece a ponderação de risco dos elementos activos e extrapatrimoniais. 

 

A Sucursal utiliza o método padrão para o apuramento dos requisitos de capital prudencial regulamentar, 

mantendo os níveis de capital adequados à sua actividade e à situação do mercado em cada momento. Deste 
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cálculo resulta a quantificação de requisitos de fundos próprios para risco de crédito calculados de acordo com o 

método padrão e de requisitos de fundos próprios para o risco operacional calculados de acordo com o método 

do indicador básico.  

 

Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de base (Tier 1) com os fundos próprios 

complementares (Tier 2). 

 

Os fundos próprios de base integram o capital alocado à Sucursal, com a dedução dos resultados transitados do 

exercício anterior e dos activos intangíveis. Os fundos próprios complementares englobam as provisões para 

riscos gerais de crédito. 

 

A 31 de Dezembro de 2015 o rácio de solvabilidade da Sucursal era de 48,01%, e os Fundos Próprios apurados 

eram de 20.351.236 €. Os requisitos de Fundos Próprios totalizaram 3.391.311 €, dos quais 2.925.812 € resultam 

do cálculo dos requisitos de fundos próprios para o Risco de Crédito e 465.499 € para requisitos de fundos 

próprios para o Risco Operacional.  

 

Método Utilizado para auto-avaliação da adequação do capital interno 

 

O Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP) está integrado na cultura organizacional 

da Sucursal. A Sucursal baseia-se numa estrutura clara e transparente, tendo como linha de orientação base a 

prudência da sua gestão.  

 

A avaliação do capital interno é efectuada de acordo com a metodologia baseada nos requisitos de fundos 

próprios calculados de acordo com o Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho. Deste 

cálculo resulta a quantificação de requisitos de fundos próprios para risco de crédito calculados de acordo com o 

método padrão e de requisitos de fundos próprios para o risco operacional calculados de acordo com o método 

do indicador básico. 

 

Método Utilizado pela instituição para apurar a adequação de fundos próprios ao nível do conglomerado 

financeiro 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 
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Informação Quantitativa 

 

Adequação de Capitais – Parte I 

 

Rows ID Item 31-12-2015 31-12-2014

010 1 OWN FUNDS 20.351.237 20.247.249

015 1.1 TIER 1 CAPITAL 20.037.284 19.945.084

020 1.1.1 COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL 20.037.284 19.945.084

030 1.1.1.1 Capital instruments eligible as CET1 Capital 20.000.000 20.000.000

040 1.1.1.1.1   Paid up capital instruments 20.000.000 20.000.000

130 1.1.1.2 Retained earnings 44.925 -47.275

140 1.1.1.2.1   Previous years retained earnings 44.925 -47.275

150 1.1.1.2.2   Profit or loss eligible

160 1.1.1.2.2.1    Profit or loss attributable to ow ners of the parent

170 1.1.1.2.2.2    (-) Part of interim or year-end profit not eligible

340 1.1.1.11 (-) Other intangible assets -7.641 -7.641

350 1.1.1.11.1 (-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities -7.641 -7.641

360 1.1.1.11.2   Deferred tax liabilities associated to other intangible assets

370 1.1.1.12
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from 

temporary differences net of associated tax liabilities

490 1.1.1.23
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise 

from temporary differences

510 1.1.1.25 (-) Amount exceeding the 17.65% threshold

520 1.1.1.26 Other transitional adjustments to CET1 Capital

524 1.1.1.27 (-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR

750 1.2 TIER 2 CAPITAL 313.953 302.165

760 1.2.1 Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital

770 1.2.1.1   Paid up capital instruments  and subordinated loans 

780 1.2.1.2*   Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans  not eligible

790 1.2.1.3   Share premium

978 1.2.13 T2 capital elements or deductions - other 313.953 302.165

Fundos Próprios
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Adequação de Capitais – Parte II 

 

Rows Item Label 31-12-2015 31-12-2014

010 1 TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT 3.391.311 3.020.977

040 1.1

RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR 

CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION 

RISKS AND FREE DELIVERIES

2.925.812 2.642.046

050 1.1.1 Standardised approach (SA) 2.925.812 2.642.046

060 1.1.1.1
  SA exposure classes excluding securitisation 

  positions
2.925.812 2.642.046

070 1.1.1.1.01     Central governments or central banks

080 1.1.1.1.02      Regional governments or local authorities

090 1.1.1.1.03      Public sector entities 

100 1.1.1.1.04      Multilateral Development Banks

110 1.1.1.1.05      International Organisations

120 1.1.1.1.06      Institutions 1.415.440 1.504.320

130 1.1.1.1.07      Corporates 1.218.113 844.888

140 1.1.1.1.08      Retail 277.787 270.255

150 1.1.1.1.09      Secured by mortgages on immovable  property

160 1.1.1.1.10      Exposures in default 

170 1.1.1.1.11      Items associated w ith particular high risk

180 1.1.1.1.12      Covered bonds

190 1.1.1.1.13
     Claims on institutions and corporates w ith a short-

     term credit assessment 

200 1.1.1.1.14      Collective investments undertakings (CIU)

210 1.1.1.1.15      Equity

211 1.1.1.1.16      Other Items 14.472 22.583

220 1.1.1.2   Securitisation positions SA

230 1.1.1.2*      of which: resecuritisation

590 1.4
  TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR 

  OPERATIONAL RISK (OpR )
465.499 378.931

600 1.4.1    OpR Basic indicator approach (BIA) 465.499 378.931

Requisitos de Fundos Próprios

 

 

Adequação de Capitais – Parte III 

 
 

Rows ID Item 31-12-2015 31-12-2014

010 1  CET1 Capital ratio 47,27% 52,82%

020 2  Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital 18.129.671,63 18.245.784,58

030 3  T1 Capital ratio 47,27% 52,82%

040 4  Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital 17.493.800,84 17.679.351,44

050 5  Total capital ratio 48,01% 53,62%

060 6  Surplus(+)/Deficit(-) of total capital 16.959.926,59 17.226.272,41

Rácios de capital e niveis de capital
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IV – Risco de Crédito de Contraparte 

 

O risco de crédito de contraparte consiste na incerteza sobre a capacidade da instituição financeira nacional ou 

estrangeira ou de outras entidades não residentes cumprirem obrigações decorrentes de operações de comércio 

internacional ou da utilização dos diversos produtos dos mercados: monetário, de capitais, cambial e seus 

derivados. Situação não aplicável ao SGKB Portugal. 

V – A – Risco de Crédito - Aspectos Gerais 

 

Informação Qualitativa 

 

Definições, para efeitos contabilísticos, de “crédito vencido”, de “crédito objecto de imparidade” e de “crédito em 

incumprimento” 

 

Crédito Vencido – A rúbrica de crédito e juro vencido refere-se a valores de capital e juros das prestações 

vencidas e não cobradas 30 dias após o seu vencimento. A Sucursal não apresenta valores classificados em juros 

vencidos. 

 

Crédito Objecto de Imparidade – A Sucursal considera que existe evidência de imparidade num crédito ou num 

conjunto de créditos quando tenham ocorrido um ou mais eventos de perda após o reconhecimento inicial do 

activo e esses eventos tenham impacto na estimativa de valor recuperável dos fluxos de caixa futuros. A Sucursal 

efectua uma revisão periódica da sua carteira de crédito de forma a avaliar a existência de imparidade, tendo 

como referência os níveis mínimos obrigatórios exigidos pelo Banco de Portugal. 

 

Crédito em Incumprimento – A rúbrica crédito em incumprimento refere-se ao crédito vencido há mais de 90 

dias, mais o crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido para efeitos de provisionamento, sendo 

feita a aplicação da alinea a) do nº 1 do nº 4 do Aviso nº 3/95. Não existem créditos nesta situação na carteira do 

SGKB Portugal. 

 

Descrição das abordagens e métodos adoptados para a determinação das correcções de valor e das provisões 

 

A Sucursal apenas efectua provisões genéricas de acordo com o Aviso nº3/95, que variam entre 0,5% e 1,5% dos 

créditos. 

 

Descrição do tipo de correcções de valor e de provisões associadas a posições em risco objecto de imparidade 

 

A Sucursal não efectuou quaisquer correcções de valor ou de provisões associadas a posições em risco objecto de 

imparidade. 
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Risco de Concentração 

 

A Sucursal analisa periodicamente o nível do risco de concentração geográfica e de sector de actividade. Em 

termos estratégicos o SGKB Portugal dedica-se maioritariamente à gestão de activos de clientes particulares, 

sendo a exposição creditícia pouco significativa. Como factores mitigantes a Sucursal apresenta 3 situações: 

 

 Natureza relativamente diversificada, não dependendo de forma significativa de uma actividade específica 

ou de empresas/particulares de grande dimensão; 

 Conhecimento directo de todos os clientes; 

 Exposições de crédito indirectas resultantes da aplicação das técnicas de redução de risco (exposição a um 

tipo de garantia ou protecção de crédito fornecida por uma contraparte). 

 

A Sucursal elabora e analisa trimestralmente o mapa de “grandes riscos”, incluído no âmbito do Regulamento 

575/2013 do Parlamento Europeu, procedendo à análise destas posições face a totalidade da carteira de crédito. 

De acordo com o mesmo Regulamento e com Aviso nº7/2010 considera-se “grande risco” a situação em que o 

conjunto dos riscos incorridos por uma instituição perante um cliente ou um grupo de clientes ligados entre si 

represente 10% ou mais dos fundos próprios da instituição. Os riscos totais relativos a um cliente ou a grupos de 

clientes ligados entre si correspondem ao somatório dos riscos decorrentes da carteira de negociação com os 

restantes riscos, sendo os riscos decorrentes da carteira de negociação calculados de acordo com o artigo 15.º do 

Decreto-Lei nº103/2007, de 3 de Abril. 

 

Os limites estabelecidos de acordo com os normativos em vigor e aplicados na Sucursal são os seguintes: 

• O valor dos riscos perante um cliente ou grupo de clientes ligados entre si não pode exceder 25% dos fundos 

próprios da instituição; 

• O valor dos riscos perante uma instituição considerado razoável determinado para cada contraparte, não pode 

ser superior a 85% dos seus fundos próprios, excepto no que diz respeito à casa-mãe o qual não existe limite; 

• O valor agregado de todos os grandes riscos assumidos pela instituição não pode exceder oito vezes o 

montante dos seus fundos próprios. 

 

Informação Quantitativa 

            

Em termos geográficos, a sucursal estabelece o âmbito territorial da actividade em Lisboa. 

 

Concentração Sectorial 

                                                     

A análise do crédito sobre clientes, por sector de actividade, é a seguinte: 

            € 
 

  

 



                                                                                                            DISCIPLINA DE MERCADO (Aviso N.º 10 / 2007 do Banco de Portugal) 

 

St. Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal                                                                                                       Página 16 de 24 

S e ctor de  a ctivida de 31-de z -15 31-de z -14

P romoção imobiliária; cons trução de edific ios 496.108 1.081.627

Agricultura 1.156 7.613.925

Atividades  das  s edes  s oc iais  e de cons ultoria para a ges tão 4.230.063 6.482.445

Atividades  imobiliárias 7.655.438 5.502.040

Aldeamentos  Turis ticos  com R es taurante 7.206.258 7.208.134

Atividades  de Medic ina 909.111 911.139

Atividades  de Arquitetura 387.776 -

F ormação P rofis s ional 38.428 -

F abricação de calçado/texteis  e redes 1.479.264 1.718.576

E xtracção de s aibro,  areia e pedra britada - -

O utras  actividades  de s erviços 14.997.121 14.886.232

T ota l 37.400.722 45.404.118  

 V – B – Risco de Crédito - Método Padrão 

 

Informação Qualitativa 

 

 

Identificação das agências de notação externa (ECAI – External Credit Assessment Institutions) e das agências de 

crédito à exportação (ECA – Export Credit Agencies) 

 

A Sucursal não utilizou nenhuma agência de notação externa reconhecida pelo Banco de Portugal para a 

ponderação de activos. 

 

Processo utilizado para afectar as avaliações de risco dos emitentes ou das emissões aos elementos incluídos na 

carteira bancária. 

 

O risco de crédito resulta da probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, 

devido a incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a instituição. 

 

No ano de 2015 e 2014, a Sucursal utilizou o método padrão para cálculo de requisitos de fundos próprios para 

cobertura do risco de crédito. Os montantes das posições ponderadas pelo risco são determinados com base em 

coeficientes de ponderação definidos no Regulamento 575/2013 do Parlamento. A aplicação desses coeficientes 

de ponderação baseia-se na classe a que a posição em risco for afecta e na sua qualidade de crédito. 

 

INFORMAÇÃO QUANTITATIVA 

 

31-12-2015 31-12-2014

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 1.181.293 981.521

Instituições 80.483.267 68.740.783

Retalho 11.924.917 17.160.873

Empresas 40.104.945 33.917.374

Posições garantidas por bens imóveis - -

Outros Elementos 198.725 292.433

Elementos Vencidos

Total 133.893.145 121.092.984

Posição em Risco Original
Classe de Risco
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€

1. Posições em risco original por classe de risco 0% 20% 50% 75% 100% Total

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 1.181.293 1.181.293

Instituições 75.084.109 5.399.158 80.483.267

Retalho 3.675.233 2.368.421 2.143.900 3.737.363 11.924.917

Empresas 14.008.844 6.912.491 7.047.035 12.136.573 40.104.943

Posições em Risco com Garantia de Bens Imóveis 0

Outros Elementos 17.825 180.900 198.725

Total posições em risco original 18.883.195 84.365.021 14.590.093 3.737.363 12.317.473 133.893.145

2. Posições Ponderadas pelo risco

Administrações Centrais ou Bancos Centrais -           

Instituições 15.010.122 2.682.884 17.693.006

Retalho -           398.833 971.511 2.101.997 3.472.340

Empresas -           1.195.634 2.595.351 11.435.422 15.226.407

Posições em Risco com Garantia de Bens Imóveis 0

Outros Elementos 180.900 180.900

Total Posições Ponderadas pelo risco -           16.604.589 6.249.746 2.101.997 11.616.322 36.572.653

3. Requisitos de fundos próprios por classe de risco

Administrações Centrais ou Bancos Centrais -           

Instituições 1.200.810 214.631 1.415.440

Retalho -           31.907 77.721 168.160 277.787

Empresas -           95.651 207.628 914.834 1.218.113

Posições em Risco com Garantia de Bens Imóveis 0

Outros Elementos 14.472 14.472

Total posições em risco deduzidas aos fundos próprios -           1.328.367 499.980 168.160 929.306 2.925.812

Ponderadores de risco 2015

 

V – C – Risco de Crédito - Método das Notações Internas 

 

A Sucursal não aplica o método das notações internas previsto nos artigos 14.º a 20.º do Decreto-Lei n.º 

104/2007, de 3 de Abril e no capítulo 3, secção 1 do Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu. 

VI – Técnicas de Redução do Risco de Crédito 

 

Por técnicas de redução do risco de crédito entendem-se as técnicas utilizadas pelas instituições para reduzir o 

risco de crédito associado a uma ou mais posições detidas, conforme o disposto na alinea s) do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2007, de 3 de Abril e no capítulo 4, secção 1, artigos 192º a 197º do  Regulamento 575/2013 

do Parlamento Europeu . As instituições que utilizem o método padrão podem reconhecer, para efeitos do 

cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco, ou, consoante o caso, do montante das perdas 

esperadas, a redução de risco de crédito em conformidade com o disposto nos artigos 21.º e 23.º do Decreto-Lei 

n.º 104/2007, de 3 de Abril, e no artigo 222º do Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu. 

 

Informação Qualitativa 

 

Políticas e processos de compensação patrimonial e extrapatrimonial 

 

A Sucursal não utiliza processos de compensação de posições do balanço como forma de mitigação do risco de 

crédito. 
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Políticas e processos de reconhecimento, de avaliação e de gestão de cauções e descrição dos principais tipos de 

cauções 

 

As garantias recebidas são registadas no sistema informático, que as liga às operações garantidas. Os bens 

recebidos em garantia são periodicamente reavaliados.  

 

A Gerência aborda o risco de crédito através de um conjunto de procedimentos de análise, aprovação e 

acompanhamento das operações de crédito. Todas as operações de concessão de crédito são submetidas ao 

Comité de crédito local e, posteriormente, aprovadas pelo Comité de crédito da sede e encontram-se 

categorizadas da seguinte forma: 

 

•  Crédito com penhor da carteira própria dos clientes neste caso os títulos são ponderados segundo uma escala 

previamente definida pela Sucursal para as diferentes categorias de investimentos (acções, obrigações, fundos, 

etc.). Diariamente o sistema da Sucursal que se encontra ligado à Telekurs, calcula o valor de mercado dos 

produtos. Todos os títulos elegíveis para colateral de crédito, nomeadamente no caso das obrigações têm de ter 

no mínimo rating A-(S&P). 

 

•  Crédito garantido por hipoteca de imóveis: nestes casos é solicitada uma avaliação efectuada por uma 

entidade independente devidamente registada na CMVM. Não se concede crédito superior a 70% desse valor. 

 

•Crédito garantido por penhor de depósito a prazo: efectuado junto da Sucursal. Nestes casos, a percentagem 

máxima de crédito a conceder é de 95% do valor do depósito. 

 

É efectuado, numa base periódica (mensal), um controlo da carteira de crédito, ponderando os diferentes 

produtos da carteira em conformidade com o descrito, de modo a determinar o rácio de cobertura dos colaterais 

face ao saldo em dívida. 

 

Se o valor da carteira assim obtido for inferior a 100% do saldo em dívida, é solicitado de imediato ao cliente 

que: 

 

•  deposite novos activos (dinheiro ou instrumentos financeiros) ou, 

•  efetue vendas de forma a repor o nível de conforto previamente definido contratualmente.  

 

Caso o mesmo não seja possível, poderá, em último recurso, ser vendida a totalidade da carteira do cliente com a 

consequente liquidação da posição, mitigando o risco de insuficiência de colateral. 

 

Estratégia, processos de monitorização e descrição dos principais tipos de garante e de contraparte de derivados 

de crédito e respectiva qualidade de crédito 



                                                                                                            DISCIPLINA DE MERCADO (Aviso N.º 10 / 2007 do Banco de Portugal) 

 

St. Galler Kantonalbank AG – Sucursal em Portugal                                                                                                       Página 19 de 24 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 

 

Concentração dos valores de cobertura por tipo de instrumento 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 

 

 

Informação Quantitativa 

 

Técnicas de redução de risco de crédito 

 

Modelo - Técnicas de redução de risco de crédito 

              

             € 

T écnicas  de redução do ris co de c rédito com 

efeito na s ubs tituição na pos ição em ris co líquida.

Protecção real do c rédito

Método S imples  cauções  financeiras

   T o tal d as  p o s içõ e s 133.893.145 29.704.272

   A dminis trações  Centrais  ou Bancos  Centrais 1.181.293 0

   Ins tituições 80.483.267 0

   Retalho 11.924.917 6.641.919

   Empres as 40.104.943 23.062.353

   Posições em Risco com Garantia de Bens Imóveis 0 0

   Outros  Elementos 198.725 0

Pos ição em  ris co 

líquida

     

VII – Operações de Titularização 

 

A Sucursal não realiza as operações de titularização definidas no ponto 2. do Aviso do Banco de Portugal n.º 

7/2007, pelo que esta situação não é aplicável. 

VIII – Riscos de Posição, de Crédito de Contraparte e de Liquidação da Carteira de Negociação 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 

IX – Riscos Cambial e de Mercadorias das Carteiras Bancária e de Negociação 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 

X – Posições em Risco sobre Acções da Carteira Bancária 

 

Situação não aplicável à Sucursal. 

XI – Risco Operacional 

 

Informação Qualitativa 
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Descrição da metodologia de cálculo dos requisitos de fundos próprios 

 

Por risco operacional entende-se o risco de perdas resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos, 

do pessoal ou dos sistemas internos ou de acontecimentos externos, incluindo os riscos jurídicos.” 

 

O método de cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de risco 

operacional é o do Indicador Básico, previsto no artigos 320º do Regulamento 575/2013 do Parlamento Europeu. 

Segundo este cálculo, os requisitos de capital baseiam-se num indicador definido como relevante, o qual e 

multiplicado por uma percentagem fixa (15%). 

 

 

Indicação dos elementos contabilísticos considerados para o cálculo do indicador relevante 

 

Com base nas categorias contabilísticas respeitantes às contas de ganhos e perdas, relativa às contas anuais da 

Sucursal, o indicador relevante é igual à soma dos elementos contidos no seguinte quadro: 

 

   + Receitas de juros e proveitos equiparados 

    - Encargos com juros e custos equiparados 

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

   + Comissões recebidas 

   -  Comissões pagas 

   + Outros Proveitos de exploração 

 

 

Indicação dos elementos contabilísticos considerados no cálculo do indicador relevante e critérios de atribuição 

por segmento de actividade, no caso de utilização do método Standard 

Situação não aplicável à Sucursal. 

 

No caso de utilização do método de Medição Avançada 

Situação não aplicável à Sucursal. 

 

No caso de utilização combinada dos métodos referidos anteriormente 

Situação não aplicável à Sucursal. 

XII – Análise de Sensibilidade dos Requisitos de Capital 

 

Identificação da natureza do risco de taxa de juro da carteira bancária 

 

O risco de taxa de juro consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no 

capital, devido a movimentos adversos das taxas de juro. Na carteira bancária o risco de taxa de juro sente-se em 

termos de resultados contabilísticos, principalmente na margem financeira (diferença entre os juros recebidos e 

pagos).  
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A Sucursal incorre em risco de taxa de juro sempre que, no desenvolvimento da sua actividade, contrata 

operações com fluxos financeiros futuros cujo valor presente é sensível a variações de taxas de juro. 

 

Descrição das características dos modelos internos de medição e avaliação do risco de taxa de juro 

 

O SGKB Portugal não dispõe de modelos internos para avaliação do risco de taxa de juro. 

 

Descrição dos pressupostos utilizados para o cálculo do risco de taxa de juro 

 

O risco de taxa de juro á calculado no modelo de taxa de juro da carteira bancária. A Sucursal analisa o risco de 

taxa de juro com base nos pressupostos definidos na Instrução n.º 19/2005, do Banco de Portugal, avaliando o 

impacto na margem financeira com um choque na taxa de juro de 200 p.b.. As posições de balanço e elementos 

extrapatrimoniais incluídos na carteira bancária e sensíveis a taxa de juro são distribuídos pelas diferentes 

bandas temporais. Os montantes dos activos e passivos são valorizados ao valor contabilístico, líquido de 

provisões específicas. Os instrumentos de taxa fixa são imputados às classes de maturidade com base nos 

respectivos prazos de vencimento residual. Os elementos de taxa variável são distribuídos pelas mesmas classes 

de acordo com o prazo a decorrer até à refixação da taxa de juro. 

 

Identificação das correlações materiais entre o risco de taxa de juro na carteira bancária e outros tipos de risco 

 

Esta análise é efectuada com a realização dos testes de esforço, relacionando o risco de taxa de juro com o risco 

de liquidez, ou seja, o choque introduzido nas taxas de juro produz um determinado efeito na situação líquida 

da instituição. 

 

Informação de natureza qualitativa sobre os testes de esforço realizados 

 

Âmbito de aplicação e incidência (tipo de risco) 

 

No sentido de contribuir para uma gestão prudente dos riscos, a sucursal definiu e desenvolveu numa base 

semestral, testes de esforço para os riscos considerados materialmente relevantes, nomeadamente os riscos de 

crédito, operacional e taxa de juro.   

 

A realização de testes de esforço tem como objectivo mensurar o impacto de choques extremos e adversos nas c

 ondições financeiras de uma instituição, no âmbito dos vários riscos. 

 

Descrição, objectivos e frequência de realização 

 

Os testes de esforço são elaborados semestralmente e constituem uma das ferramentas de gestão de risco 

utilizadas no âmbito da avaliação e gestão de riscos da Sucursal, cujo objectivo consiste num melhor 
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entendimento do seu perfil de risco. Visa avaliar os efeitos potenciais nas condições financeiras da instituição, 

resultantes de alterações nos factores de risco em função de acontecimentos excepcionais mas plausíveis, 

devidamente integrados de forma activa na gestão de riscos da Sucursal, com base nas regras definidas pelo 

Banco de Portugal através da Instrução n.º 4/2011. 

 

A execução dos testes de esforço envolve as seguintes unidades de estrutura, cuja competência é descrita: 

Responsável pela Gestão do Risco: planeamento e definição dos testes;  

Gerência: definição da magnitude dos impactos e aprovação dos planos de acção; 

Departamento Financeiro e Departamento Operacional: disponibilização de informação, preparação dos testes, 

preparação e submissão de relatórios.  

Descrição das hipóteses assumidas, cenários subjacentes, factores de risco considerados e choques introduzidos 

para simular acontecimentos adversos 

 

A metodologia de cálculo do risco de crédito, no âmbito dos testes de esforço, implica a definição dos impactos 

das variáveis que afectam a instituição, tendo em conta a envolvente interna e externa, procedendo-se 

posteriormente à efectiva realização dos testes. 

 

No sentido de avaliar a concentração das posições em risco da carteira de crédito a clientes a Dezembro de 2015,  

cujo valor ascendeu a 37.400.722 €, foi analisada a distribuição sectorial da carteira. 

 

A análise sectorial consiste na afectação das posições em risco originais acrescidas de juro corrido por CAE 

(Código das Actividades Económicas). 

Através da exposição de crédito por sector de actividade, foi calculado um índice de concentração sectorial, que 

mediante intervalos previamente definidos conferem uma percentagem de “carga” a aplicar sobre o capital 

regulamentar.    

 

A Sucursal quantifica o risco de crédito através do Método Padrão. Com base nas classes de risco definidas pelo 

artigo 112º do Regulamento (EU) nº 575/2013 do Parlamento Europeu e do conselho, são estimados os requisitos 

de fundos próprios necessários, após ponderação da exposição líquida existente nas diversas classes pelas 

percentagens definidas de acordo com o Regulamento acima mencionado. As classes que são objecto de análise 

no caso do SGKB Portugal são as seguintes: 

 

i) Administrações centrais ou bancos centrais (0%) 

ii) Instituições (20% ou 50%)   

iii) Carteira de retalho ( 0%, 20%, 50% ou 75%)  

iv) Empresas (0%, 20%,50% ou 100%) 

v) Posições garantidas por bens imóveis (100%) 

vi) Outros elementos (0% ou 100%) 
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vii) Elementos vencidos (150%) 

 

Com base no plano de actividades da sucursal estima-se um decréscimo do activo, pelo que o impacto nos 

requisitos de capital será potencialmente menor. 

 

O risco de taxa de juro incorrido pela sucursal, apesar de considerado baixo, reflecte a exposição da sua situação 

financeira a movimentos adversos das taxas de juro e provém essencialmente das seguintes fontes: 

 

 Risco de repricing : associado ao ritmo distinto a que os diversos activos e passivos renovam a sua taxa 

de juro; 

 

 Risco opcional: resultado da importância crescente dos produtos que têm incorporadas opções 

implícitas (ex: opções de reembolso antecipado em determinados empréstimos). 

 

Semestralmente, é avaliada a exposição a este tipo de risco com recurso a uma metodologia baseada no 

agrupamento dos diversos activos e passivos sensíveis em intervalos temporais em função do prazo 

remanescente até à data de revisão de taxa. Para cada intervalo é calculada a diferença (gap) entre activos e 

passivos sujeitos a revisão de taxa de juro, apurando-se deste modo uma medida da exposição líquida do balanço 

a variações paralelas das taxas de juro. Partindo da agregação dos gaps associados a distintos intervalos 

temporais adjacentes obtém-se o gap acumulado para um determinado horizonte temporal. Procede-se então à 

avaliação do impacto dos gaps mencionados sobre a situação líquida da Sucursal.  

 

 

Sempre que o impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro seja superior a 2%, a Sucursal tem 

mecanismos de monitorização e controlo que permitem tomar medidas de cobertura e de redução do risco, tais 

como, a constituição de posições financeiras que permitam reposicionar os indicadores de risco dentro dos 

limites definidos. 

 

O risco operacional da Sucursal é calculado pelo Método do Indicador Básico, nos termos do artigo 315º do 

Regulamento (EU) nº 575/2013 do parlamento Europeu e do conselho. De acordo com este método, os requisitos 

de fundos próprios para cobertura deste risco, correspondem a 15% da média dos últimos três anos do resultado 

da soma da margem líquida de juros com outras receitas liquidas, ou seja o produto bancário. O indicador 

relevante elegido para cálculo dos requisitos de fundos próprios para o risco operacional é o resultado obtido 

pela soma da margem financeira com outros rendimentos líquidos. 

 

De acordo com o aviso 5/2008, o risco de mercado define-se como a probabilidade de ocorrência de impactos 

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

instrumentos da carteira de negociação, provocados, nomeadamente, por flutuações em taxas de juro, taxas de 

câmbio, cotações de acções ou preços de mercadorias.   
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A Sucursal não negoceia em carteira própria. Contudo e uma vez que a actividade principal é a gestão de 

carteiras de terceiros, foram efectuados alguns testes de sensibilidade que consideraram os seguintes choques: 

 

 Variação positiva e negativa das taxas de câmbio em 15%.  

 Variação positiva e negativa de todos os índices accionistas em 30%. 
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