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1

Introdução

1.1

Contexto das orientações
Várias instituições de crédito dos países da área do euro registam atualmente níveis
elevados de créditos não produtivos (non-performing loans – NPL), como ilustra a
Figura 1.
Existe um amplo consenso no tocante ao ponto de vista de que níveis altos de NPL
têm, em última instância, um impacto negativo na disponibilização de financiamento
bancário à economia 1, em virtude das restrições em termos de balanço,
rentabilidade e fundos próprios com que são confrontadas as instituições com níveis
elevados de NPL.

Figura 1
Evolução do rácio de Texas e do rácio de créditos em imparidade na área do euro
Rácio de NPL em relação a capital e reservas para perdas
com empréstimos dos grupos bancários significativos da
área do euro

Rácios de créditos em imparidade dos grupos bancários
significativos da área do euro

(2007 – 2015; percentagens; valores medianos)

(2001 – 2015; percentagem de créditos; valores medianos)
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Fonte: SNL Financial.
Notas: Com base em dados públicos relativos a uma amostra de grupos bancários
significativos. Os países mais afetados pela crise financeira são: Chipre, Eslovénia,
Espanha, Grécia, Irlanda, Itália e Portugal.
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Fonte: SNL Financial.
Notas: Com base em dados públicos relativos a uma amostra de grupos bancários
significativos. Os países mais afetados pela crise são: Chipre, Eslovénia, Espanha,
Grécia, Irlanda, Itália e Portugal.

A redução deliberada e sustentável dos NPL nos balanços das instituições de
crédito é benéfica para a economia de uma perspetiva micro e macroprudencial.
Ao mesmo tempo, reconhece-se que a recuperação económica constitui também
um fator importante para a resolução dos NPL.
Dar resposta aos problemas associados à qualidade dos ativos é uma das principais
prioridades do Banco Central Europeu (BCE) enquanto autoridade de supervisão
1

Consultar os estudos económicos do BCE e de outros organismos internacionais, por exemplo a nota
de debate do Fundo Monetário Internacional intitulada “A Strategy for Resolving Europe’s Problem
Loans”.
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bancária (a seguir “Supervisão Bancária do BCE”). O BCE começou a focar estas
questões na avaliação completa de 2014, que assentou em dois pilares centrais:
uma análise da qualidade dos ativos (asset quality review – AQR) e um teste de
esforço (stress test). Na sequência dessa avaliação completa, a Supervisão
Bancária do BCE continuou a intensificar o seu trabalho de supervisão em matéria
de NPL. No contexto das atividades de supervisão permanente, as equipas
conjuntas de supervisão (ECS) constataram que as instituições supervisionadas
utilizam métodos diferentes para identificação, mensuração, gestão e anulação
(write-off) de NPL. Por conseguinte, em julho de 2015, a Supervisão Bancária do
BCE conferiu a um grupo de alto nível sobre NPL – composto por técnicos do BCE
e das autoridades nacionais competentes – o mandato de desenvolver uma
abordagem de supervisão coerente no tocante aos NPL.
Além disso, nas suas prioridades em matéria de supervisão, a Supervisão Bancária
do BCE destacou o risco de crédito e os níveis elevados de NPL como riscos
importantes enfrentados pelas instituições de crédito da área do euro.
Através do trabalho do grupo de alto nível, a Supervisão Bancária do BCE
identificou um conjunto de melhores práticas que considera úteis apresentar neste
documento. Pretende-se que essas práticas constituam, doravante, as expectativas
do BCE em matéria de supervisão bancária.
As presentes orientações contêm predominantemente elementos qualitativos, sendo
a intenção alargar o âmbito das mesmas, com base na monitorização contínua da
evolução dos NPL. Como próximo passo neste aspeto, o BCE planeia conferir maior
ênfase à melhoria da tempestividade da mensuração das imparidades e das
anulações (write-offs).
Apesar de se reconhecer que a resolução dos NPL levará algum tempo e requererá
um enfoque de médio prazo, os princípios identificados servirão também como
quadro básico aplicável na condução da avaliação para efeitos de supervisão das
instituições de crédito neste domínio específico. Como parte integrante do seu
trabalho de supervisão permanente, as ECS colaborarão com as entidades
supervisionadas na implementação das presentes orientações. A expectativa é de
que as entidades supervisionadas apliquem as orientações proporcionalmente e
com a urgência devida, em consonância com a magnitude e a gravidade dos
desafios que enfrentam em termos de NPL.

1.2

Aplicabilidade das orientações
As presentes orientações são dirigidas às instituições de crédito na aceção do
artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (regulamento em matéria de
requisitos de fundos próprios, frequentemente referido pela sigla inglesa “CRR”
de “Capital Requirements Regulation”) 2, doravante designadas “bancos”.
2

Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013,
relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento
e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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São aplicáveis, em geral, a todas as instituições significativas, incluindo as
respetivas filiais internacionais, diretamente supervisionadas pelo BCE no âmbito do
Mecanismo Único de Supervisão (MUS), sendo, contudo, aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da relevância. Nessa conformidade, partes deste documento,
em particular os capítulos 2 e 3, relativos, respetivamente, à estratégia em termos
de NPL e à governação e operações relacionadas com NPL, poderão ser mais
relevantes para os bancos com níveis elevados de NPL, que precisam de resolver
esta situação extraordinária. No entanto, as instituições significativas com um nível
global de NPL relativamente reduzido poderão, ainda assim, considerar útil aplicar
certas partes dos referidos capítulos, por exemplo, às carteiras com NPL elevados.
Os capítulos 4, 5, 6 e 7 são considerados aplicáveis a todas as instituições
significativas.
Para efeitos das presentes orientações, a Supervisão Bancária do BCE define
“bancos com níveis elevados de NPL” como instituições de crédito com um nível de
NPL consideravelmente superior à média da União Europeia (UE) 3. Esta definição é,
porém, muito simplificada e os bancos não abrangidos por estes termos poderão
igualmente beneficiar da aplicação das orientações na sua totalidade, por iniciativa
própria ou a pedido das autoridades de supervisão, em especial quando
confrontados com entradas significativas de NPL, com níveis elevados de
diferimento (forbearance) ou de ativos executados e ativos recebidos em dação
em pagamento (foreclosed assets), com uma cobertura reduzida em termos de
imparidades ou com um rácio de Texas 4 (Texas ratio) acrescido.
Estas orientações relativas a NPL são presentemente de caráter não vinculativo,
mas os bancos devem explicar e fundamentar eventuais desvios, se tal for solicitado
no âmbito da supervisão. São tomadas em consideração no processo regular de
análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation
Process – SREP), conduzido no âmbito do MUS, e o seu não cumprimento pode
desencadear medidas de supervisão.
As presentes orientações não pretendem substituir ou sobrepor-se a quaisquer
requisitos ou orientações regulamentares ou contabilísticos aplicáveis, previstos em
regulamentos ou diretivas da UE ou na legislação nacional de transposição ou
equivalente dos mesmos, nem às orientações emitidas pela Autoridade Bancária
Europeia (European Banking Authority – EBA). Constituem, em contrapartida, um
instrumento de supervisão que visa clarificar as expectativas da perspetiva da
supervisão no que respeita à identificação, gestão, mensuração e anulação de NPL
em domínios não abrangidos ou não suficientemente especificados nos atuais
regulamentos, diretivas ou orientações. Nos casos em que vigore legislação, regras
contabilísticas e regulamentos nacionais sobre a mesma matéria que sejam
vinculativos, os bancos devem cumpri-los. Espera-se também que os bancos não
aumentem, à luz do presente documento, os desvios já existentes entre as
perspetivas regulamentar e contabilística, devendo, pelo contrário, promover,
3

O painel de riscos publicado trimestralmente pela Autoridade Bancária Europeia (EBA Risk
Dashboard) constitui uma referência adequada para determinar os rácios médios de NPL e
os níveis de cobertura na UE.

4

As definições dos diferentes conceitos são fornecidas no glossário constante do anexo 1.
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sempre que possível, uma convergência atempada quando estas divergem
substancialmente.
Estas orientações são aplicáveis a partir da data de publicação. As instituições
significativas podem, contudo, colmatar as lacunas identificadas numa fase
posterior, com base em planos de ação devidamente delimitados no tempo e que
devem ser acordados com as respetivas ECS. Para assegurar a coerência e a
comparabilidade, as esperadas divulgações melhoradas sobre NPL devem ter início
a partir das datas de referência para 2018.

1.3

Âmbito das orientações
A sigla “NPL” é utilizada nas presentes orientações como expressão abreviada.
Contudo, em termos técnicos, as orientações incidem sobre todas as
exposições/posições não produtivas (non-performing exposures – NPE), conforme
definidas pela EBA 5, bem como sobre ativos executados e ativos recebidos em
dação em pagamento, abrangendo também posições produtivas com um elevado
risco de se tornarem não produtivas, por exemplo, posições em “lista de
observação” (“watch-list” exposures) e posições diferidas produtivas (performing
forborne exposures). As siglas “NPL” e “NPE” são utilizadas indistintamente nas
orientações.

1.4

Estrutura
A estrutura do documento segue o ciclo de vida da gestão dos NPL. Inicia com as
expectativas em matéria de supervisão relativas à estratégia em termos de NPL
apresentadas no capítulo 2, as quais estão estreitamente associadas à governação
e às operações relacionadas com NPL, cobertas no capítulo 3. Em seguida, são
descritos os aspetos mais importantes do tratamento do diferimento, no capítulo 4,
e o reconhecimento de NPL, no capítulo 5. O capítulo 6 fornece orientações
qualitativas relativamente à mensuração das imparidades (modelos de imparidade)
e à anulação (write-off) de NPL, sendo as valorizações de garantias abordadas
no capítulo 7.

5

Ver o capítulo 5, para mais pormenores.
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2

Estratégia em termos de NPL

2.1

Finalidade e visão geral
Uma estratégia em termos de NPL estabelece os objetivos estratégicos dos bancos
com níveis elevados de NPL para uma redução atempada dos NPL num prazo de
tempo realista mas suficientemente ambicioso (objetivos de redução de NPL).
Deve definir a abordagem e os objetivos do banco no tocante à gestão eficaz
(ou seja, a maximização de recuperações) e à redução final, de forma clara, credível
e viável, dos stocks de NPL em cada carteira relevante.
Os seguintes passos são considerados os elementos constitutivos essenciais da
conceção e implementação de uma estratégia em termos de NPL:
1.

a avaliação do enquadramento operacional, incluindo a capacidade interna no
que respeita a NPL, condições externas com impacto na resolução de NPL e
implicações a nível dos fundos próprios (ver a secção 2.2.);

2.

o desenvolvimento da estratégia, incluindo objetivos em termos de criação de
capacidade operacional (objetivos qualitativos) e reduções projetadas dos NPL
(objetivos quantitativos) no curto, médio e longo prazos (ver a secção 2.3);

3.

a implementação do plano operacional, incluindo as necessárias alterações da
estrutura organizacional do banco (ver a secção 2.4);

4.

a completa integração da estratégia nos processos de gestão do banco,
incluindo também uma análise regular e uma monitorização independente
(ver a secção 2.5).

As questões de governação relacionadas com a estratégia em termos de NPL são
tratadas principalmente no capítulo 3.

2.2

Avaliação do enquadramento operacional
Compreender plenamente o enquadramento operacional, tanto interno como
externo, é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia em termos de
NPL ambiciosa mas realista.
A primeira fase da formulação e execução de uma estratégia adequada à finalidade
implica que o banco proceda a uma análise dos elementos seguintes:
1.

a capacidade interna para gerir eficazmente (ou seja, maximizar as
recuperações) e reduzir os NPL num período de tempo definido;

2.

as condições externas e o enquadramento operacional;

3.

as implicações da estratégia em termos de NPL a nível dos fundos próprios.
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2.2.1

Capacidade interna/autoavaliação
São vários os aspetos internos que influenciam a necessidade e a capacidade de
um banco de otimizar a sua gestão dos NPL e (sempre que relevante) dos ativos
executados e dos ativos recebidos em dação em pagamento, reduzindo-os desse
modo. Deve ser efetuada uma autoavaliação aprofundada e realista, com vista a
determinar a gravidade da situação e os passos que é preciso tomar internamente
em resposta.
O banco deve compreender inteiramente e examinar:
•

•

•

a magnitude do problema dos NPL e os fatores subjacentes:


a dimensão e a evolução das carteiras de NPL a um nível apropriado de
granularidade, o que requer uma segmentação adequada das carteiras,
como descrito no capítulo 3;



os fatores subjacentes às entradas e saídas de NPL, por carteira sempre
que pertinente;



outras potenciais correlações e causalidades;

os resultados de medidas em termos de NPL adotadas anteriormente:


tipos de medidas implementadas e teor das mesmas, incluindo medidas de
diferimento;



o êxito da execução dessas medidas e os fatores subjacentes
relacionados, incluindo a eficácia dos tratamentos no que toca a
diferimento;

a capacidade operacional (processos, instrumentos, qualidade dos dados,
tecnologias de informação/automatização, pessoal técnico/conhecimentos
especializados, tomada de decisões, políticas internas e outros domínios
relevantes para a implementação da estratégia) no que respeita aos diferentes
passos do processo envolvidos, incluindo, mas não se limitando a:


sistema de alerta precoce e deteção/reconhecimento de NPL;



diferimento;



mensuração de imparidades;



valorizações de garantias;



recuperação/processo judicial/execução e recebimento em dação em
pagamento;



gestão de ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento
(se pertinente);
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reporte e monitorização de NPL e eficácia das soluções de recuperação
de NPL.

Para cada um dos passos do processo envolvidos, incluindo os atrás enumerados,
os bancos deverão proceder a uma autoavaliação aprofundada, a fim de determinar
os pontos fortes, as lacunas significativas e quaisquer domínios suscetíveis de
melhoria para consecução dos objetivos de redução dos NPL. O relatório interno
resultante deve ser partilhado com os órgãos de administração e as ECS.
Os bancos devem repetir ou atualizar as partes pertinentes da autoavaliação pelo
menos numa base anual e, se necessário, obter regularmente também pareceres
técnicos independentes sobre os aspetos em questão.

2.2.2

Condições externas e enquadramento operacional
Conhecer o enquadramento operacional/as condições externas atuais e possíveis
no futuro é fundamental para o estabelecimento de uma estratégia em termos de
NPL e dos objetivos de redução dos NPL associados. A evolução relacionada deve
ser acompanhada atentamente pelos bancos, que devem atualizar a respetiva
estratégia conforme necessário. Os fatores externos a seguir indicados devem ser
tomados em conta pelos bancos ao definirem a sua estratégia. Não se trata de uma
lista exaustiva, podendo outros fatores não elencados ter um papel importante em
determinados países ou em circunstâncias específicas.

Condições macroeconómicas
As condições macroeconómicas desempenharão um papel crucial na definição da
estratégia em termos de NPL e a melhor forma de as incorporar é dinamicamente.
Tal inclui também a dinâmica do mercado imobiliário 6 e os seus subsegmentos
específicos pertinentes. Para os bancos com carteiras de NPL que apresentam
concentrações em setores específicos (por exemplo, frete marítimo ou agricultura),
deve ser efetuada uma análise aprofundada e constante da dinâmica do setor, a
qual deverá ser considerada na estratégia em termos de NPL.
Uma redução do risco decorrente de NPL pode ser alcançada e deve ser visada,
mesmo em condições macroeconómicas menos favoráveis 7.

Expectativas do mercado
A análise das expectativas de partes interessadas externas (incluindo, mas não se
limitando a agências de notação, analistas de mercado, organismos de investigação
6

Exceto se posições garantidas por bens imóveis não forem relevantes a nível das carteiras de NPL.

7

Mais à frente no presente capítulo, é fornecido um exemplo do quadro de objetivos aplicado pelas
instituições significativas gregas.
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e clientes) acerca da cobertura e dos níveis aceitáveis de NPL ajudará a determinar
em que medida e com que rapidez os bancos com níveis elevados de NPL devem
reduzir as carteiras correspondentes. Estes intervenientes recorrem frequentemente
a referenciais nacionais ou internacionais e a análises comparativas.

Procura dos investidores em NPL
As tendências e a dinâmica do mercado de NPL interno e externo para venda de
carteiras ajudarão os bancos a tomar decisões estratégicas informadas no que
respeita a projeções da probabilidade e dos possíveis preços de venda das
respetivas carteiras. Contudo, em última análise, os investidores determinam o
preço caso a caso, sendo um dos aspetos decisivos a qualidade da documentação
e dos dados relativos ao risco que os bancos podem fornecer sobre as suas
carteiras de NPL.

Serviços de NPL
Outro fator que pode influenciar a estratégia em termos de NPL é a maturidade do
setor de prestação de serviços relacionados com NPL. O recurso a prestadores de
serviços especializados pode reduzir significativamente os custos de detenção e
resolução de NPL. Todavia, tais acordos de serviços precisam de ser devidamente
controlados e geridos pelo banco.

Quadro regulamentar, jurídico e judicial
Os quadros regulamentares, jurídicos e judiciais nacionais e a nível europeu e
internacional afetam a estratégia dos bancos em termos de NPL e a sua capacidade
de redução dos NPL. A título de exemplo, as restrições jurídicas ou judiciais no
tocante à execução de garantias afetam a capacidade de um banco para intentar
uma ação judicial contra mutuários ou receber ativos em dação em pagamento,
afetando também os custos de execução das garantias nas estimativas das
imparidades/provisões para perdas com empréstimos. Por conseguinte, os bancos
devem conhecer bem as particularidades dos processos judiciais associados à
resolução de NPL para as várias classes de ativos e também nas diferentes
jurisdições em que operam e onde registem níveis elevados de NPL. Devem avaliar
em particular: a duração média de tais processos, a média dos resultados
financeiros, o escalão dos diversos tipos de posições em risco e as decorrentes
implicações para os resultados (por exemplo, no que se refere a posições com ou
sem garantia), a influência dos tipos e escalões de cauções e garantias nos
resultados (por exemplo, em termos de créditos subordinados (second and third
liens) e garantias pessoais), o impacto de aspetos ligados à defesa do consumidor
nas decisões jurídicas (especialmente no que se refere a posições relacionadas
com crédito hipotecário de retalho) e os custos totais médios dos processos
judiciais. Além disso, é também necessário ter em conta o enquadramento jurídico
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da defesa do consumidor, visto que este desempenha igualmente um papel na
comunicação e interação com os clientes.

Implicações fiscais
As implicações a nível da tributação nacional de imparidades e anulações de NPL
também afetam a estratégia em termos de NPL.

2.2.3

Implicações da estratégia em termos de NPL a nível dos fundos
próprios
Os níveis e as projetadas tendências dos fundos próprios são dados importantes no
apuramento do conjunto de medidas ao dispor dos bancos para reduzirem os NPL.
Os bancos devem ter capacidade para modelizar de forma dinâmica, idealmente
sob cenários económicos diferentes, as implicações a nível dos fundos próprios dos
vários elementos da respetiva estratégia em termos de NPL. Essas implicações
devem também ser consideradas conjuntamente com o quadro de apetência pelo
risco (risk appetite framework – RAF) e o processo de autoavaliação da adequação
do capital interno (internal capital adequacy assessment process – ICAAP).
Nos casos em que as reservas de capital são escassas e a rentabilidade é reduzida,
os bancos com níveis elevados de NPL devem incluir medidas adequadas nos seus
planos de fundos próprios, que permitam eliminar os NPL nos respetivos balanços
de forma sustentável.

2.3

Desenvolvimento da estratégia
Uma estratégia em termos de NPL deve abranger, no mínimo, objetivos de caráter
quantitativo e delimitados no tempo, apoiados por um correspondente plano
operacional detalhado. Deve também basear-se numa autoavaliação e numa
análise das opções de implementação. A estratégia, incluindo o plano operacional,
deve ser aprovada pelo órgão de administração e ser reexaminada, pelo menos,
anualmente.

2.3.1

Opções de implementação
Com base na avaliação descrita, os bancos devem analisar o conjunto de opções
disponíveis para implementação da estratégia em termos de NPL e o
correspondente impacto financeiro. Os casos a seguir enunciados são exemplos de
opções de implementação, as quais não se excluem mutuamente.
•

Estratégia de detenção/diferimento: uma opção estratégica de detenção
depende muito do modelo operacional, dos conhecimentos em matéria de
diferimento e de avaliação dos mutuários, da capacidade operacional de
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gestão de NPL, da externalização de serviços relacionados com NPL e das
políticas de anulação de NPL.
•

Reduções ativas das carteiras: podem ser realizadas através de vendas e/ou
da anulação de posições em NPL consideradas irrecuperáveis e para as quais
foram calculadas imparidades. Esta opção depende fortemente da adequação
da mensuração das imparidades, da valorização das garantias, da qualidade
dos dados sobre o risco e da procura por parte dos investidores em NPL.

•

Alteração do tipo de risco de exposição: inclui a execução e o recebimento em
dação em pagamento, a conversão da dívida em capital, a conversão da dívida
em ativos ou a substituição de garantias.

•

Opções jurídicas: incluem processos de insolvência ou soluções extrajudiciais.

Os bancos devem assegurar que a sua estratégia em termos de NPL não inclui
apenas uma opção estratégica, mas combinações de opções/estratégias para
melhor alcançarem os seus objetivos no curto, médio e longo prazo, e averiguar
quais são as opções vantajosas para as várias carteiras ou segmentos
(ver a secção 3.3.2, no que respeita à segmentação de carteiras) e em diferentes
condições.
Os bancos devem também identificar opções estratégicas de médio e longo prazo
para as reduções de NPL que possam não ser exequíveis imediatamente
(por exemplo, a falta de procura imediata por parte de investidores em NPL pode
mudar no médio a longo prazo). Os planos operacionais poderão ter de prever tais
alterações, nomeadamente a necessidade de melhorar a qualidade dos dados sobre
o risco dos NPL como preparação para futuras transações com investidores.
Nos casos em que os bancos concluem que, relativamente a determinadas
carteiras, segmentos ou posições em risco específicas, a lista de opções de
implementação aqui fornecida não permite uma redução eficiente dos NPL no médio
a longo prazo, tal deve ser claramente refletido num método apropriado e
tempestivo de mensuração de imparidades. Os bancos devem anular
atempadamente os créditos avaliados como irrecuperáveis.
Por último, é reconhecido que as operações de transferência de risco e de
titularização de NPL podem ser benéficas para os bancos em termos de
financiamento, gestão da liquidez, especialização e eficiência. No entanto, estes
processos são normalmente complexos e devem ser conduzidos com precaução.
Os bancos que pretendem realizar tais operações devem, por conseguinte, proceder
a uma análise sólida do risco e dispor de processos de controlo do risco adequados 8
(ver o anexo 8, para mais pormenores).

8

Como exigido para as titularizações, por força do artigo 82.º, n.º 1, da Diretiva 2013/36/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das
instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de
investimento, que altera a Diretiva 2002/2013/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE
(JO L 176 de 27.6.2013, p.338), igualmente conhecida pela sigla “CRD IV” (do inglês “Capital
Requirements Directive IV”).
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2.3.2

Objetivos
Antes de darem início ao processo de estabelecimento de objetivos de curto a
médio prazo, os bancos devem definir claramente os níveis de longo prazo de NPL
aceitáveis, tanto em geral como para cada carteira. Reconhece-se que a incerteza
acerca do tempo necessário para concretizar os objetivos de longo prazo é
considerável, mas estes são um dado importante para a definição de objetivos de
curto e médio prazo adequados. Os bancos que operam em condições
macroeconómicas de tensão devem também analisar os referenciais internacionais
ou históricos, a fim de definirem os níveis de longo prazo de NPL “razoáveis” 9.
Os bancos com níveis elevados de NPL devem contemplar na sua estratégia em
termos de NPL, no mínimo, objetivos quantitativos claramente definidos (sempre
que relevante, incluindo ativos executados e ativos recebidos em dação em
pagamento), devendo esses objetivos ser aprovados pelo órgão de administração.
A combinação dos objetivos deverá conduzir a uma redução concreta – em termos
brutos e líquidos (de imparidades) – dos NPL, pelo menos no médio prazo. Ainda
que as expectativas de alteração das condições económicas possam desempenhar
um papel na determinação dos níveis-alvo (se baseadas em previsões externas
sólidas), estas não devem ser o único fator na definição dos objetivos para a
redução dos NPL.
Os objetivos devem ser determinados, pelo menos, nos seguintes termos:
•

por horizonte temporal, ou seja, curto prazo (indicativamente, 1 ano), médio
prazo (indicativamente, 3 anos) e, possivelmente, longo prazo;

•

por principais carteiras (por exemplo, crédito hipotecário de retalho, crédito ao
consumo, crédito de retalho a microempresas e profissionais, crédito a
pequenas e médias empresas (PME), crédito a grandes empresas, crédito
hipotecário para fins comerciais);

•

por opção de implementação selecionada para consecução da redução
projetada, por exemplo, recuperações de caixa decorrentes da estratégia de
detenção, de penhoras de garantias, de processos judiciais, de receitas de
venda ou de anulações de NPL.

No que toca aos bancos com níveis elevados de NPL, os objetivos para os NPL
devem, no mínimo, incluir a projeção de uma redução percentual ou absoluta do
risco dos NPL, tanto em termos brutos como líquidos de imparidades, não só
globalmente como também ao nível das principais carteiras de NPL. No caso em
que os ativos executados e os ativos recebidos em dação em pagamento sejam
materialmente relevantes 10, deve ser definida uma estratégia para os mesmos ou,
pelo menos, a estratégia em termos de NPL deve incluir objetivos de redução
destes ativos. Reconhece-se que uma redução das NPE pode implicar um aumento
9

Os referenciais de curto a médio prazo internacionais são menos pertinentes.

10

Por exemplo, se o rácio de ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento em relação
ao total de créditos mais estes ativos for significativamente superior à média dos bancos da UE com a
opção de executar ativos.
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no curto prazo dos ativos executados e dos ativos recebidos em dação em
pagamento, até venda dos mesmos. Esse período de tempo deve, porém, ser
claramente definido, uma vez que o objetivo da execução e do recebimento em
dação em pagamento consiste na venda atempada dos ativos envolvidos.
As expectativas em matéria de supervisão no que respeita à valorização e
abordagem a seguir para os ativos executados e os ativos recebidos em dação em
pagamento são tratadas na secção 7.5. Essas expectativas devem ser refletidas na
estratégia em termos de NPL.
Os objetivos descritos devem estar alinhados com os objetivos operacionais mais
granulares. Qualquer um dos indicadores de monitorização debatidos em pormenor
na secção 3.5.3 pode ser implementado como objetivo suplementar, se considerado
apropriado – por exemplo, no que respeita a fluxos de NPL, cobertura, recuperações
de caixa, qualidade das medidas de diferimento (designadamente, taxas de novo
incumprimento), a situação de ações judiciais ou a identificação de posições em
risco (objeto de denúncia de contrato) não viáveis. Deve ser garantido que tais
objetivos adicionais para os NPL se centrem apropriadamente nas exposições de
risco elevado, por exemplo, objeto de processos judiciais ou com atrasos no
pagamento superiores a 90 dias.
O exemplo 1 apresenta os objetivos quantitativos de nível elevado adotados pelas
instituições significativas gregas em 2016. Os objetivos foram inicialmente definidos
para todas as carteiras principais numa base trimestral em relação ao primeiro ano.
Cada um dos objetivos compreendia também um conjunto mais detalhado de
elementos monitorizados, por exemplo, o rácio de NPE e o rácio de cobertura,
no caso do objetivo 1, ou uma desagregação das fontes de cobrança, no caso do
objetivo 3.
Exemplo 1
Amostra dos objetivos de alto nível para os NPL implementados pelas instituições significativas gregas em 2016
Objetivos operacionais orientados para os resultados
1

Volume (bruto) de NPE

2

Volume (bruto) de NPL

3

Recuperações de caixa (cobranças, liquidações e vendas) de NPE / Média total de NPE

Objetivo operacional orientado para soluções sustentáveis
4

Créditos com modificações de longo prazo / NPE mais posições diferidas produtivas com modificações de longo prazo

Objetivos operacionais orientados para a ação
5

NPE > 720 dias de atraso não objeto de denúncia / (NPE > 720 dias de atraso não objeto de denúncia + objeto de denúncia)

6

Créditos objeto de denúncia para os quais foi interposta ação judicial / Total de créditos objeto de denúncia

7

NPE de PME ativas 11 para as quais foi realizada uma análise de viabilidade nos últimos 12 meses / NPE de PME ativas

8

NPE de PME e grandes empresas que são mutuárias habituais 12 e relativamente às quais foi implementada uma solução de restruturação comum

9

NPE de grandes empresas para as quais foi contratado pelo(s) banco(s) um especialista para a implementação de um plano de restruturação da empresa

11

Uma empresa/sociedade é considerada “ativa” quando não está “inativa”. No contexto da legislação
grega, o termo “empresa inativa” refere-se a empresas sem atividade durante o período de referência.

12

Mutuários “habituais” no sentido de que apresentam posições em risco em mais do que um banco.
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Os bancos que aplicam, pela primeira vez, uma estratégia em termos de NPL
centrar-se-ão provavelmente mais em objetivos qualitativos para o curto prazo.
A finalidade, nesse caso, é abordar as deficiências identificadas durante o processo
de autoavaliação e, assim, estabelecer um quadro de gestão eficaz e atempada dos
NPL, que permita a implementação bem-sucedida dos objetivos quantitativos em
termos de NPL, aprovados para o médio a longo prazo.

2.3.3

Plano operacional
A estratégia em termos de NPL dos bancos com níveis elevados de NPL deve ser
apoiada por um plano operacional também aprovado pelo órgão de administração.
Esse plano deve definir claramente como o banco executará, do ponto de vista
operacional, a sua estratégia em termos de NPL num horizonte de, pelo menos,
1 a 3 anos (dependendo do tipo de medidas operacionais necessárias).
O plano operacional relativo a NPL deve, no mínimo, compreender:
•

os objetivos e as metas calendarizados;

•

as atividades a realizar com base numa segmentação das carteiras;

•

os procedimentos de governação, incluindo as responsabilidades e os
mecanismos de prestação de informação sobre as atividades e os resultados
definidos;

•

os padrões de qualidade para assegurar bons resultados;

•

os requisitos em matéria de pessoal e recursos;

•

um plano de melhoria da infraestrutura técnica necessária;

•

os requisitos orçamentais, a nível granular e consolidado, para a
implementação da estratégia em termos de NPL;

•

um plano de interação e comunicação com intervenientes internos e externos
(por exemplo, no domínio das vendas, prestação de serviços, iniciativas em
matéria de eficiência, etc.).

O plano operacional deve focar especificamente fatores internos passíveis de obstar
ao êxito da execução da estratégia em termos de NPL.

2.4

Implementação do plano operacional
A implementação do plano operacional para os NPL deve ter por base políticas e
procedimentos adequados, responsabilidades claras e estruturas de governação
apropriadas (incluindo procedimentos de ativação de intervenção).
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Quaisquer desvios do plano devem ser identificados e reportados atempadamente
ao órgão de administração, em conjunto com as medidas de correção apropriadas a
adotar.
Alguns bancos com níveis elevados de NPL poderão ter de incorporar medidas de
alteração profunda ao nível da gestão, com vista à integração do quadro de
resolução de NPL como um elemento fundamental da cultura institucional.

2.5

Incorporação da estratégia em termos de NPL
Atendendo a que a execução e o êxito da estratégia em termos de NPL envolvem e
dependem de muitas áreas de um banco, esta deve ser incorporada nos processos
a todos os níveis de uma organização, incluindo a nível estratégico, tático e
operacional.

Informação
Bancos com níveis elevados de NPL devem prestar uma atenção acrescida à
comunicação a todo o pessoal dos elementos essenciais da estratégia em termos
de NPL, em consonância com a abordagem adotada na estratégia e visão geral da
instituição. Tal é particularmente importante se a implementação da estratégia em
termos de NPL implicar alterações profundas dos procedimentos de negócio.

Responsabilidades, incentivos, metas de gestão e monitorização
do desempenho
Todos os bancos devem definir claramente e documentar as funções,
responsabilidades e linhas de reporte formais na implementação da estratégia em
termos de NPL, incluindo o plano operacional.
Devem ser definidas metas e incentivos claros, a nível individual ou das várias
equipas, para os colaboradores e quadros de direção envolvidos nas atividades de
resolução de NPL. As metas e incentivos devem ser orientados para a consecução
dos objetivos acordados na estratégia em termos de NPL, incluindo o plano
operacional. Os incentivos devem ser eficazes e não ser suplantados por outros
incentivos, potencialmente contrários. As políticas de remuneração e os quadros de
monitorização do desempenho relacionados devem ter suficientemente em conta os
objetivos em matéria de NPL.

Plano de negócio e orçamento
Todas as componentes relevantes da estratégia em termos de NPL devem ser
totalmente alinhadas com o plano de negócio e o orçamento e integradas nos
mesmos. Tal inclui, por exemplo, os custos associados à implementação do plano
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operacional (por exemplo, recursos, sistemas informáticos, etc.), mas também
potenciais perdas decorrentes das atividades de resolução de NPL. Alguns bancos
poderão considerar útil estabelecer orçamentos específicos para perdas com NPL
decorrentes destas atividades, a fim de facilitar o controlo e o planeamento internos
do negócio.

Quadro e cultura de controlo do risco
A estratégia em termos de NPL deve estar totalmente integrada no quadro de
controlo do risco. Nessa conformidade, requerem especial atenção os elementos a
seguir indicados.
•

ICAAP 13 – Todas as componentes relevantes da estratégia em termos de NPL
devem ser completamente alinhadas com o ICAAP e integradas no mesmo.
Espera-se que os bancos com níveis elevados de NPL preparem uma análise
quantitativa e qualitativa da evolução dos NPL num cenário de base e de
tensão, incluindo o impacto no planeamento do capital.

•

Quadro de apetência pelo risco 14 – Este quadro e a estratégia em termos de
NPL encontram-se estreitamente interligados. Portanto, o quadro de apetência
pelo risco deve incluir medidas e limites claramente definidos aprovados pelo
órgão de administração, que deverão estar alinhados com os elementos
centrais e os objetivos da estratégia em termos de NPL.

•

Plano de recuperação 15 – Nos casos em que os níveis dos indicadores de NPL
e as medidas relacionadas fazem parte do plano de recuperação, os bancos
devem garantir o alinhamento dos mesmos com os objetivos da estratégia e o
plano operacional em termos de NPL.

Deve também ser assegurado um grau elevado de monitorização e fiscalização
pelas funções de controlo do risco, no que respeita à formulação e implementação
da estratégia em termos de NPL (incluindo o plano operacional).

13

Como definido no artigo 108.º da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial
das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/2013/CE e revoga
as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p.338), igualmente conhecida pela
sigla inglesa “CRD IV”; ver também o glossário das presentes orientações).

14

Tal como descrito nos princípios para um quadro de apetência pelo risco eficaz (Principles for An
Effective Risk Appetite Framework), publicados pelo Conselho de Estabilidade Financeira (consultar
igualmente o glossário).
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Como exigido pela Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito
e empresas de investimento e que altera a Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as
Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
2013/36/UE, e os Regulamentos (UE) n.º 1093/2010 e (UE) n.º 648/2012, do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 173 de 12.6.2014, p. 190), conhecida como “diretiva em matéria de recuperação e
resolução bancárias” ou “BRRD” (do inglês “Bank Recovery and Resolution Directive”); ver também o
glossário.
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2.6

Prestação de informação para fins de supervisão
Os bancos com níveis elevados de NPL devem comunicar a sua estratégia em
termos de NPL, incluindo o plano operacional, às ECS no primeiro trimestre de cada
ano civil. Para facilitar a comparação, os bancos devem ainda apresentar o
formulário-padrão (cujo modelo consta do anexo 7 do presente documento) que
proporciona uma síntese dos objetivos quantitativos e dos progressos alcançados
nos 12 meses precedentes em relação ao planeado. O formulário deve ser
apresentado numa base anual. Os órgãos de administração devem aprovar estes
documentos antes da sua apresentação às autoridades de supervisão.
A fim de garantir o devido desenrolar do processo, os bancos devem consultar as
ECS numa fase inicial da conceção da estratégia em termos de NPL.
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3

Governação e operações relacionadas
com NPL

3.1

Finalidade e visão geral
Sem uma estrutura de governação e operacional apropriada, os bancos não
poderão resolver os respetivos problemas com NPL de uma forma eficiente e
sustentável.
O presente capítulo define os principais elementos em termos de governação e
operações relacionadas com NPL que devem integrar o quadro de resolução de
NPL, começando por aspetos essenciais ligados à definição da direção e à tomada
de decisões (secção 3.2). Seguidamente, fornece orientações no tocante ao modelo
operacional em termos de NPL (secção 3.3), ao quadro de controlo interno e à
monitorização de NPL (secções 3.4 e 3.5), bem como aos processos de alerta
precoce (secção 3.6).

3.2

Definição da direção e tomada de decisões
Em conformidade com as orientações regulamentares nacionais e internacionais,
o órgão de administração de um banco tem de aprovar e monitorizar a estratégia da
instituição 16. Para os bancos com níveis elevados de NPL, a estratégia e o plano
operacional em termos de NPL são uma componente crucial da estratégia geral,
devendo, por conseguinte, ser aprovados e geridos pelo órgão de administração.
Mais especificamente, o órgão de administração deve:
•

aprovar numa base anual e reexaminar regularmente a estratégia em termos
de NPL, incluindo o plano operacional;

•

controlar a implementação da estratégia em termos de NPL;

•

definir as metas de gestão (incluindo um número suficiente de objetivos
quantitativos) e os incentivos a nível da atividade de resolução de NPL;

•

controlar periodicamente (pelo menos numa base trimestral) os progressos
alcançados face aos objetivos e metas definidos na estratégia em termos de
NPL, incluindo o plano operacional;

•

definir processos de aprovação adequados para as decisões de resolução de
NPL, que, no caso de determinados grandes riscos com NPL, deve envolver a
aprovação pelo órgão de administração;

16

Ver também Declaração do MUS sobre a governação e a apetência pelo risco, BCE, junho de 2016.
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•

aprovar as políticas relacionadas com os NPL e assegurar que são
inteiramente entendidas pelo pessoal;

•

garantir suficientes controlos internos dos processos de gestão de NPL
(com especial incidência nas atividades ligadas às classificações como NPL,
à mensuração de imparidades, às valorizações de garantias e à
sustentabilidade das soluções de diferimento);

•

ter conhecimentos especializados suficientes em matéria de gestão de NPL 17.

O órgão de administração e outros quadros de direção relevantes devem dedicar
uma parte da sua capacidade a aspetos relacionados com a resolução de NPL que
seja proporcional aos riscos com NPL do banco.
Em particular, com o aumento dos volumes de resolução de NPL, o banco precisa
de estabelecer e documentar procedimentos de tomada de decisões claramente
definidos, eficientes e coerentes. Neste aspeto, deve ser assegurado, em todas as
ocasiões, o envolvimento de uma segunda linha de defesa adequada.

3.3

Modelo operacional em termos de NPL

3.3.1

Unidades de recuperação de NPL

Unidades organizacionais específicas separadas
A experiência na esfera internacional indica que um modelo operacional apropriado
em termos de NPL assenta em unidades específicas de recuperação de NPL,
separadas das unidades comerciais responsáveis pelas operações de concessão de
crédito. Os principais fundamentos desta separação são a eliminação de potenciais
conflitos de interesses e a utilização dos conhecimentos especializados sobre NPL
dos colaboradores da instituição até ao nível dos quadros de direção.
Os bancos com níveis elevados de NPL devem, por conseguinte, criar unidades de
recuperação de NPL específicas separadas, idealmente a partir do momento em
que se verificam atrasos no pagamento 18, mas, o mais tardar, até à classificação de
uma posição em risco como NPL. Esta abordagem fundada numa separação de
funções deve abarcar não só as relações com os clientes (por exemplo, para
apuramento de soluções de diferimento), mas também o processo de tomada de
decisões. Neste contexto, os bancos devem considerar a criação de órgãos
específicos para a tomada de decisões relacionadas com a resolução de NPL
17

Em determinados países, os bancos começaram deliberadamente a desenvolver competências
específicas em matéria de NPL ao nível do órgão de administração.

18

Quando os atrasos até 90 dias (early arrears) não são geridos separadamente, os bancos devem
dispor de políticas, controlos e sistemas informáticos adequados para minimizar potenciais conflitos
de interesses.
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(por exemplo, uma comissão de NPL). Nos casos em que não seja possível evitar
uma sobreposição de órgãos, gestores ou especialistas envolvidos no processo de
concessão de crédito, o quadro institucional deve assegurar que potenciais conflitos
de interesses são suficientemente mitigados.
Reconhece-se que para algumas linhas de negócio ou posições em risco
(por exemplo, as que requerem conhecimentos especializados), a criação de uma
unidade organizacional totalmente separada poderá não ser possível ou poderá
exigir períodos mais longos de incorporação. Nesses casos, os controlos internos
devem garantir suficiente mitigação dos potenciais conflitos de interesses
(designadamente, assegurando uma opinião independente acerca da avaliação da
qualidade creditícia dos mutuários).
Se bem que as unidades de recuperação de NPL devam estar separadas das
unidades comerciais responsáveis pelas operações de concessão de crédito,
deve ser estabelecido um circuito regular de retorno de informação entre ambas as
funções, por exemplo, para troca dos dados necessários ao planeamento das
entradas de NPL ou para partilha das lições retiradas da atividade de resolução de
NPL que sejam pertinentes a nível das novas operações de crédito.

Alinhamento com o ciclo de vida dos NPL
As unidades de recuperação de NPL devem ser estabelecidas tendo em
consideração o ciclo de vida completo dos NPL 19, a fim de garantir que as
atividades das mesmas e os contactos com o mutuário sejam adaptados, que todas
as fases aplicáveis da resolução de NPL tenham a incidência adequada e que o
pessoal envolvido disponha de suficientes conhecimentos especializados. As fases
relevantes do ciclo de vida dos NPL são as a seguir indicadas.
•

Pagamentos em atraso até 90 dias (early arrears) 20 – Nesta fase, o enfoque
é num primeiro contacto do mutuário, para recuperações iniciais, e na recolha
da informação necessária para uma avaliação pormenorizada das
circunstâncias do mutuário (por exemplo, situação financeira, estado da
documentação do empréstimo, estatuto das garantias, grau de cooperação,
etc.). A informação recolhida permitirá a segmentação apropriada dos
mutuários (ver a secção 3.3.2), que, em última instância, determina a estratégia
de resolução mais adequada ao mutuário. Esta fase poderá igualmente
envolver opções de diferimento de curto prazo (ver também o capítulo 4),
de modo a estabilizar a situação financeira do mutuário antes de ser
estabelecida uma estratégia de resolução apropriada. Além disso, o banco
pode investigar opções para melhorar a sua posição (por exemplo, mediante a

19

Abarca também ativos não tecnicamente classificados como NPE, tais como pagamentos em atraso
até 90 dias, posições diferidas e ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento –
que desempenham um papel fulcral no processo de resolução de NPL.

20

As posições com improbabilidade de pagamento podem ser da responsabilidade quer das unidades
encarregues dos atrasos até 90 dias quer das unidades de restruturação, dependendo da
complexidade.
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assinatura de novos documentos de contrato de empréstimo, aperfeiçoando os
aspetos pendentes em termos de garantias, minimizando as fugas de caixa,
tomando medidas adicionais em termos de garantia, se disponíveis).
•

Pagamentos em atraso superiores a 90 dias (late arrears) / restruturação /
diferimento 21 – Esta fase centra-se na implementação e formalização dos
acordos de restruturação/diferimento celebrados com os mutuários, os quais
devem ser estabelecidos apenas quando as conclusões retiradas da avaliação
da capacidade económica do mutuário sejam no sentido de que existem, de
facto, opções de restruturação viáveis para o mutuário (ver igualmente
o capítulo 4). Após a conclusão de um acordo de restruturação/diferimento,
é necessário, devido ao risco acrescido, monitorizar de forma constante o
mutuário durante um período mínimo claramente definido (o qual se
recomenda que esteja alinhado com o período de cura nos termos da definição
de “NPE” da EBA, ou seja, um período de, pelo menos, 1 ano), antes da
transferência final para fora da esfera de responsabilidade das unidades de
recuperação de NPL, se não forem observados novos eventos
desencadeadores de NPL (ver também o capítulo 5).

•

Liquidação / recuperação de dívida / processos judiciais / execução e
recebimento em dação em pagamento – Esta fase incide sobre os mutuários
para os quais não são identificadas soluções de diferimento viáveis, em virtude
das circunstâncias financeiras ou do grau de cooperação dos mesmos.
Nesses casos, os bancos devem, inicialmente, proceder a uma análise da
relação custo-benefício das diferentes opções de liquidação, incluindo
procedimentos judiciais e extrajudiciais. Com base nessa análise, devem,
então, prosseguir rapidamente com a opção de liquidação escolhida.
Nesta fase do ciclo de vida de um NPL, são cruciais conhecimentos específicos
em matéria judicial e de liquidação. Os bancos que, nesta fase, recorram
amplamente a especialistas externos, devem garantir que existem suficientes
mecanismos de controlo interno para assegurar um processo de liquidação
eficiente e eficaz. O stock de NPL antigos deve ser objeto de especial atenção
neste aspeto. É necessária uma política específica sobre a recuperação de
dívida que forneça as diretrizes relativamente aos procedimentos de liquidação
(ver também o anexo 5).

•

Gestão de ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento
(ou outros ativos associados a NPL)

Os bancos com níveis elevados de NPL devem criar diferentes unidades
responsáveis pelas diversas fases do ciclo de vida de um NPL e também para as
distintas carteiras, se apropriado. É fundamental implementar uma definição formal
clara de “evento desencadeador de entrega”, que descreva quando uma posição é
transferida do gestor de contas em situação regular de operação para as unidades
de recuperação de NPL e quando a responsabilidade pela gestão passa de uma
unidade de recuperação de NPL para outra. Os limiares de desencadeamento da
21

Ver a nota de rodapé 20.
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entrega devem ser claramente definidos e apenas permitir discricionariedade
de gestão em circunstâncias e condições rigorosamente identificadas.
Exemplo 2
Amostra de uma estrutura de unidades de recuperação de NPL e de alertas aplicados por um banco de média
dimensão
Particulares

Empresas

Unidades de recuperação de NPL

•
•

Posição em risco > 10 000 euros
Pelo menos 2 avisos de pagamento em atraso

•
•
•

Posição em risco sem garantia > EUR 50 000
Critério de risco da lista de alertas precoces
Colocada na lista de risco

Gestor de contas

Gestão intensiva dos créditos

Restruturação
•

Posições complexas de particulares

•
•
•

Posição em risco sem garantia > 250 000 euros
e notação de probabilidade de incumprimento > 13
Reserva/provisão específica > 250 000 euros
Outras ações, p. ex., reuniões de credores

Liquidação
•
•

Falência ou medida malsucedida
Posições em risco < 100 euros anuladas diretamente

•

Falência ou medida malsucedida

É muitas vezes útil, ao nível das várias unidades de recuperação de NPL, uma
maior especialização nos diferentes métodos de resolução de NPL requeridos por
cada segmento de mutuários relevante (ver a secção 3.3.2). Os processos de
monitorização e de garantia da qualidade devem ser suficientemente adaptados a
estas substruturas.
Uma política específica sobre pagamentos em atraso deve fornecer as diretrizes
relativamente aos procedimentos e responsabilidade gerais em termos de resolução
de NPL, incluindo os eventos desencadeadores da entrega de uma unidade a outra
(ver também o anexo 5).
O exemplo 2 apresenta uma estrutura de unidades de recuperação de NPL aplicada
por uma instituição significativa de média dimensão, incluindo os eventos
desencadeadores utilizados na determinação da unidade de recuperação de NPL
adequada para cada mutuário. Revela que o banco em questão considerou mais
apropriado manter as posições com pagamentos em atraso até 90 dias na carteira
comercial sob a responsabilidade dos gestores de contas em situação regular de
operação, enquanto todos os outros NPL são geridos por unidades de recuperação
de NPL específicas separadas. As restruturações comerciais e as restruturações
complexas de crédito de retalho são tratadas pela mesma unidade.
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Adaptação às especificidades das carteiras
Na conceção de uma estrutura apropriada de unidades de recuperação de NPL,
os bancos devem ter em conta as especificidades das suas carteiras principais
de NPL, como ilustrado no exemplo 2.
Para as carteiras de NPL de retalho materialmente relevantes, pode ser aplicado um
processo mais ou menos industrial, por exemplo, recorrendo a um centro de
contacto telefónico na fase de pagamentos em atraso até 90 dias, o qual será
responsável pela maximização das cobranças dos pagamentos em atraso até
90 dias (ver o exemplo 3). Importa, contudo, assegurar que, mesmo nas abordagens
de caráter industrial, os membros das unidades de recuperação de NPL possam
consultar colaboradores com conhecimentos especializados sempre que
necessário, por exemplo, no caso de contas ou produtos mais complexos.
Exemplo 3
Esquema de utilização de um centro de contacto telefónico no caso de crédito de retalho na fase de pagamentos
em atraso até 90 dias
Chamadas
realizadas

1 a 90
dias de atraso

Chamadas
realizadas
e recebidas

Chamadas
recebidas

Lista de
chamadas
Chamada
Sem resposta
Chamada
Chamada

Soluções disponíveis

Linha ocupada

•
•

Chamada
•
•
•

Chamada
Sem resposta
Chamada

Gama de soluções limitada
Dinheiro e promessa
de pagamento
Acordos de reembolso
Opções 1 a 5
Tudo o resto a cargo da equipa
de restruturação

Equipa de
restruturação

Chamada
Chamada
Sem resposta
Chamada
Linha ocupada

Estratégia de chamada

Objetivos do pessoal

Garantia da qualidade

Horário de expediente

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Risco elevado = chamada diária
Risco médio = 2 a 3 dias
Risco baixo = 5 a 7 dias

•
•
•
•

Contactos (diretamente
do mutuário)
Dinheiro recebido
Promessa de pagamento
Curas
Classificação qualitativa

•
•

Todas as chamadas gravadas
Amostra das chamadas
classificadas
3 a 7 por agente
Principal qualificativo
face a incentivos

2.ª a 6.ª = 8h00 – 21h00
Sábado = 9h00 – 17h00
Domingo = 10h00 – 16h00

Para as carteiras de NPL de empresas, em vez de se aplicar uma abordagem
industrial recorre-se habitualmente a gestores de contas, com uma forte
especialização setorial dos membros das unidades de recuperação de NPL.
No caso de comerciantes individuais e microempresas, parece ser necessária uma
combinação de elementos da abordagem de caráter industrial e da abordagem com
recurso a gestores de contas.
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3.3.2

Segmentação de carteiras
Um modelo operacional adequado assenta numa análise, a um nível elevado de
pormenor, da carteira de NPL do banco, obtendo-se, assim, segmentos de
mutuários claramente definidos. Uma condição prévia necessária para essa análise
(segmentação de carteiras) consiste na criação de sistemas de informação de
gestão apropriados e na obtenção de dados de qualidade suficientemente elevada.
A segmentação de carteiras permite ao banco agrupar os mutuários com
características semelhantes que requerem tratamentos idênticos, por exemplo,
em termos de soluções de restruturação ou métodos de liquidação. São, então,
concebidos processos adaptados a cada segmento, cuja responsabilidade passa a
ser de equipas especializadas específicas.
Tendo em atenção o princípio da proporcionalidade e a natureza da carteira do
banco, a segmentação pode ser realizada tomando em consideração as
características de múltiplos mutuários. As segmentações devem ser úteis, ou seja,
os diferentes segmentos devem, em regra, desencadear tratamentos distintos pelas
unidades de recuperação de NPL ou por equipas específicas ao nível dessas
unidades.
Para as carteiras de NPL de empresas, por exemplo, é provável que a segmentação
por classe de ativo ou por setor (isto é, imóveis para fins comerciais, terrenos e
projetos de desenvolvimento, frete marítimo, comércio, etc.) seja um dos principais
fatores subjacentes à especialização das unidades de recuperação de NPL. Estas
carteiras devem, em seguida, ser novamente segmentadas em função da estratégia
de resolução proposta e do grau de dificuldades financeiras, a fim de assegurar a
suficiente focalização das atividades de resolução de NPL. Os mutuários que
operam no mesmo setor tendem a beneficiar dos mesmos tipos de facilidades de
crédito, o que poderá ajudar o banco a desenvolver produtos de restruturação
específicos para os correspondentes segmentos setoriais.
O anexo 2 fornece uma lista de potenciais critérios de segmentação para as
carteiras de NPL de retalho.

3.3.3

Recursos humanos

Proporcionalidade da organização dos NPL
Todos os bancos precisam de dispor de uma organização proporcional e apropriada
ao seu modelo de negócio e que tenha em conta os respetivos riscos, incluindo
riscos decorrentes dos NPL. Os bancos com níveis elevados de NPL devem,
portanto, dedicar um nível adequado e proporcional de recursos e da atenção dos
quadros de direção à resolução desses NPL e aos controlos internos dos processos
relacionados. É de destacar que, embora possa existir margem para uma partilha da
gestão e dos recursos com outras partes da cadeia de valor (por exemplo, a área de
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concessão de novos empréstimos), essas sobreposições devem ser
cuidadosamente ponderadas da perspetiva dos conflitos de interesses e da
suficiente especialização, como atrás debatido.
Com base no critério da proporcionalidade e nas conclusões da autoavaliação da
capacidade em matéria de NPL (como apresentado no capítulo 2), os bancos com
níveis elevados de NPL devem reanalisar regularmente a adequação dos recursos
internos e externos afetos à resolução de NPL e apurar, com regularidade,
as capacidades necessárias. Nesse contexto, podem ser estabelecidos e
monitorizados certos referenciais (por exemplo, contas de NPL por
empregado/equivalente a tempo inteiro). Eventuais défices de pessoal devem ser
rapidamente resolvidos. Atendendo ao caráter extraordinário das atividades de
resolução de NPL, os bancos poderão optar por recorrer a contratos a termo,
subcontratação interna/externa ou empreendimentos comuns (joint ventures) para
as atividades de resolução de NPL. Em caso de externalização, devem dispor de
especialistas específicos para controlar e monitorizar atentamente a eficácia e a
eficiência das atividades externalizadas 22.

Conhecimentos especializados e experiência
Os bancos devem desenvolver os conhecimentos especializados relevantes que o
modelo operacional dos NPL definido requer, nomeadamente ao nível das unidades
de recuperação de NPL e das funções de controlo. Sempre que possível, justifica-se
contratar colaboradores com conhecimentos especializados e experiência em NPL
para as principais funções ligadas à resolução de NPL. Quando tal não seja
possível, os bancos devem colocar uma ênfase ainda maior na introdução de
formação específica em NPL adequada e nos planos de desenvolvimento do
pessoal, no sentido de aumentar celeremente os conhecimentos especializados a
nível interno, tirando partido do talento disponível 23.
Nos casos em que não seja possível ou eficiente desenvolver a infraestrutura e os
conhecimentos especializados a nível interno, as unidades de recuperação de NPL
devem ter facilmente acesso a colaboradores externos independentes qualificados
(tais como, avaliadores de imóveis, assessores jurídicos, projetistas de negócio,
peritos do setor) ou às componentes das atividades de resolução de NPL
externalizadas a prestadores de serviços específicos relacionados com NPL.
22

A externalização de serviços relacionados com NPL deve ser realizada de acordo com os requisitos
gerais e as orientações em matéria de externalização de atividades pelos bancos, emitidas pelo
Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (Committee of European Banking
Supervisors – CEBS) da EBA (CEBS Guidelines on Outsourcing).

23

A formação e os planos de desenvolvimento relacionados com os NPL devem abranger, sempre que
adequado, os aspetos seguintes: capacidades de negociação, competências para lidar com mutuários
difíceis, diretrizes sobre políticas e procedimentos internos ligados a NPL, diferentes métodos de
diferimento, conhecimento do enquadramento jurídico local, obtenção de informação pessoal e
financeira de clientes, realização de avaliações da capacidade económica do mutuário (adaptadas aos
diversos segmentos de mutuários) e qualquer outro aspeto pertinente para garantir uma
implementação correta da estratégia em termos de NPL e do correspondente plano operacional.
A diferença mais importante, a nível do papel e das competências exigidas a um gestor de contas
numa unidade de recuperação de NPL e um gestor de contas de carteiras produtivas deve ser refletida
no regime de formação.
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Gestão do desempenho
No que respeita ao pessoal das unidades de recuperação de NPL, é necessário
acompanhar e avaliar o desempenho a nível individual (se adequado) e da equipa
numa base regular. Para o efeito, deve ser implementado um sistema de avaliação
de desempenho adaptado aos requisitos das unidades de recuperação de NPL e
em conformidade com a estratégia geral em termos de NPL e o correspondente
plano operacional. Além dos elementos quantitativos associados aos objetivos e às
metas do banco em termos de NPL (provavelmente com uma incidência maior na
eficácia das atividades de resolução), o sistema de avaliação do desempenho
poderá incluir medidas qualitativas, como o nível de competência de negociação,
capacidades técnicas relacionadas com a análise da informação financeira e dos
dados recebidos, estruturação de propostas, qualidade das recomendações ou
monitorização de casos restruturados.
Deve igualmente ser garantido que o maior grau de empenho (por exemplo, fora do
horário normal de trabalho), por regra exigido ao pessoal das unidades de
recuperação de NPL, seja suficientemente refletido nas condições de trabalho
acordadas, nas políticas de remuneração, nos incentivos e no quadro de gestão do
desempenho.
O quadro de avaliação do desempenho dos órgãos de administração e dos quadros
de direção relevantes dos bancos com níveis elevados de NPL deve incluir
indicadores específicos associados a objetivos definidos na estratégia em termos de
NPL e no correspondente plano operacional. A importância do peso atribuído a cada
um desses indicadores nos quadros gerais de avaliação do desempenho deve ser
proporcional à gravidade dos problemas com NPL enfrentados pelo banco.
Por último, em virtude do papel importante de uma abordagem eficiente antes da
concretização de atrasos no reembolso como fator-chave na redução de entradas
de NPL, deve também ser promovido, através da política de remuneração e do
quadro de incentivos, um forte empenhamento dos colaboradores relevantes em
responder aos alertas precoces.

3.3.4

Recursos técnicos
Um dos principais fatores de êxito para a implementação bem-sucedida de qualquer
estratégia em termos de NPL é a existência de uma infraestrutura técnica
adequada. No contexto, é essencial que todos os dados relacionados com NPL
sejam armazenados centralmente em sistemas informáticos robustos e seguros.
Os dados devem estar completos e atualizados ao longo de todo o processo de
resolução de NPL.
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Uma infraestrutura técnica apropriada deve permitir às unidades de recuperação
de NPL:
•

•

aceder facilmente a todos os dados e documentação relevantes,
nomeadamente:


informação sobre o mutuário no que toca aos NPL atuais e aos
pagamentos em atraso até 90 dias, com notificações automáticas das
atualizações;



informação sobre a posição em risco e as garantias/cauções associadas
ao mutuário ou aos clientes envolvidos;



aplicações informáticas de monitorização/documentação que permitam
rastrear o desempenho e a eficácia do diferimento;



a situação das atividades de resolução e da interação com o mutuário,
bem como os pormenores sobre as medidas de diferimento acordadas,
etc.;



os ativos executados e os ativos recebidos em dação em pagamento
(sempre que pertinente);



o historial de fluxos financeiros do empréstimo e das garantias;



as fontes da informação subjacente e a documentação associada
completa;



o acesso a centrais de registo de crédito, registos prediais e outras fontes
de dados externos relevantes, sempre que tecnicamente viável.

processar e acompanhar de forma eficiente as atividades de resolução de NPL,
incluindo através de:


sistemas automáticos de gestão do fluxo de trabalho ao longo do ciclo de
vida completo dos NPL;



um processo de monitorização automático (“sistema de rastreio”) da
situação do empréstimo, que assegure a sinalização correta de posições
não produtivas e de posições diferidas;



métodos industriais de comunicação com os mutuários, por exemplo
através de centros de contacto telefónico (incluindo software de sistemas
de pagamento com cartões integrado nos ambientes de trabalho de todos
os agentes) ou da Internet (por exemplo, um sistema de partilha de
ficheiros);



sinais de alerta precoce incorporados (ver também a secção 3.5);



relatórios automáticos ao longo do ciclo de vida da resolução de NPL para
os gestores das unidades de recuperação de NPL, o órgão de
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administração e outros quadros de direção pertinentes, assim como para a
autoridade de supervisão;

•



análises do desempenho em termos de atividades de resolução das
unidades de recuperação de NPL, da subequipa e dos especialistas
(por exemplo, taxa de cura/êxito, informação sobre renovação, eficácia das
opções de restruturação oferecidas, taxa de cobranças de caixa (cash
collection rate), análises vintage de taxas de cura, taxa de cumprimento
das promessas feitas aquando do contacto telefónico cumpridas; etc.);



monitorização da evolução da(s) carteira(s) / subcarteira(s) / coortes / de
mutuários individuais.

definir, analisar e medir os NPL e os mutuários relacionados:


reconhecer NPL e calcular as imparidades;



efetuar uma análise da segmentação adequada dos NPL e armazenar os
resultados para cada mutuário;



proporcionar apoio na análise dos dados pessoais, da situação financeira
e da capacidade de reembolso do mutuário (avaliação da capacidade
económica do mutuário), pelo menos no caso de mutuários não
complexos;



proceder a cálculos i) do valor atual líquido e ii) do impacto na posição de
fundos próprios do banco de cada opção de restruturação e/ou qualquer
potencial plano de restruturação ao abrigo de eventual legislação
pertinente (por exemplo, lei de execução e recebimento em dação em
pagamento, legislação em matéria de insolvência) para cada mutuário.

A adequação da infraestrutura técnica, incluindo a qualidade dos dados, deve ser
avaliada regularmente por uma função independente (por exemplo, através de uma
auditoria interna ou externa).

3.4

Quadro de controlo
Os bancos, especialmente os com níveis elevados de NPL, devem implementar
processos de controlo eficazes e eficientes do quadro de resolução de NPL, a fim de
assegurar um alinhamento total entre, por um lado, a estratégia em termos de NPL
e o plano operacional associado e, por outro, a estratégia geral de negócio do banco
(incluindo a estratégia e o plano operacional em termos de NPL) e a apetência pelo
risco. Nos casos em que os controlos detetem deficiências, devem existir
procedimentos para as colmatar de forma eficaz e atempada.
O quadro de controlo deve compreender as três linhas de defesa. Os papéis das
diferentes funções envolvidas devem ser atribuídos e documentados claramente,
com vista a evitar lacunas ou sobreposições. Os resultados mais importantes das
atividades de segunda e terceira linha, assim como as medidas de mitigação
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definidas e os progressos alcançados no que respeita às necessidades identificadas
devem ser reportados ao órgão de administração com regularidade.

3.4.1

Controlos de primeira linha de defesa
A primeira linha de defesa inclui mecanismos de controlo ao nível das unidades
operacionais que efetivamente gerem e são responsáveis pelos riscos do banco no
contexto específico da resolução de NPL, sobretudo as unidades de recuperação de
NPL (dependendo do modelo operacional em termos de NPL). A responsabilidade
pelos controlos de primeira linha cabe aos gestores das unidades operacionais.
Os principais instrumentos dos controlos de primeira linha consistem em políticas
internas adequadas no tocante ao quadro de resolução de NPL e numa forte
integração das mesmas nos processos quotidianos. Por conseguinte, o conteúdo
dessas políticas deve ser incorporado nos procedimentos informáticos, tanto quanto
possível até ao nível da transação. O anexo 5 às presentes orientações enuncia os
principais elementos das políticas relacionadas com o quadro de NPL que os
bancos com níveis elevados de NPL devem adotar.

3.4.2

Controlos de segunda linha de defesa
As funções de segunda linha de defesa são estabelecidas para assegurar, numa
base contínua, que a primeira linha de defesa está a funcionar como pretendido,
compreendendo normalmente as funções de controlo do risco e de conformidade
(compliance), bem como outras funções de garantia da qualidade. Para exercer
adequadamente as suas atribuições em matéria de controlo, as funções de segunda
linha precisam de dispor de um forte grau de independência das funções
responsáveis pelas atividades comerciais, incluindo as unidades de recuperação
de NPL.
O grau de controlo do quadro aplicável aos NPL exercido pela segunda linha deve
ser proporcional ao risco colocado pelos NPL e centrar-se, em especial, nos aspetos
seguintes:
1.

monitorização e quantificação dos riscos relacionados com NPL numa base
pormenorizada e agregada, incluindo ligações à adequação
interna/regulamentar dos fundos próprios;

2.

análise do desempenho do modelo operacional geral em termos de NPL, bem
como de elementos do mesmo (por exemplo, gestão/pessoal das unidades de
recuperação de NPL, acordos de externalização/prestação de serviços,
mecanismos de alerta precoce);

3.

garantia da qualidade no processamento de empréstimos classificados como
NPL, monitorização/relatórios (internos e externos), diferimento, mensuração
de imparidades, valorização de garantias e prestação de informação sobre
NPL; para cumprir este papel, as funções de segunda linha devem ter
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suficientes poderes para intervir antes da aplicação das várias soluções de
resolução (incluindo diferimento) ou mensuração de imparidades;
4.

análise do alinhamento dos processos associados aos NPL com as políticas
internas e as orientações de caráter público, referentes, em particular, a
classificações de NPL, mensuração de imparidades, valorizações de garantias,
diferimento e mecanismos de alerta precoce.

As funções de controlo do risco e conformidade devem também fornecer diretrizes
sólidas no processo de conceção e reanálise das políticas relacionadas com NPL,
especialmente no sentido da incorporação das melhores práticas em resposta aos
problemas identificados anteriormente. Estas funções devem, no mínimo, analisar
as políticas antes da sua aprovação pelo órgão de administração.
Como indicado, os controlos de segunda linha constituem atividades contínuas.
A título de exemplo, no que respeita a mecanismos de alerta precoce, os bancos
com níveis elevados de NPL devem levar a cabo as seguintes atividades, no
mínimo, numa base trimestral:

3.4.3

•

analisar a situação em termos de indicadores de alerta precoce (early warning
indicators – EWI) e as medidas adotadas em resposta;

•

assegurar que as medidas tomadas são compatíveis com as políticas internas
no que respeita à tempestividade e aos tipos de medidas;

•

analisar a adequação e exatidão dos relatórios de alerta precoce;

•

verificar se os indicadores de alerta precoce são eficazes, ou seja, até que
ponto foram (ou não) detetados NPL numa fase precoce, devendo os
resultados da verificação ser comunicados diretamente à função responsável
pelos alertas precoces/pela “lista de observação” e os progressos em matéria
de melhorias da metodologia serem, subsequentemente, acompanhados e
documentados (pelo menos numa base semestral).

Controlos de terceira linha de defesa
A terceira linha de defesa envolve, normalmente, a função de auditoria interna.
Deve ser totalmente independente das funções que desempenham as atividades
comerciais e, no caso dos bancos com níveis elevados de NPL, deve dispor de
suficientes conhecimentos especializados sobre a resolução de NPL para levar a
cabo as suas atividades periódicas de controlo da eficiência e da eficácia do quadro
aplicável aos NPL (incluindo os controlos de primeira e segunda linha).
No que se refere ao quadro aplicável aos NPL, a função de auditoria interna deve,
pelo menos, proceder a avaliações regulares no sentido de verificar a observância
das políticas internas relacionadas com os NPL (ver o anexo 5) e das presentes
orientações. Essa avaliação também deve incluir inspeções aleatórias e não
anunciadas, bem como análises dos ficheiros de crédito.
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Na determinação da frequência, do âmbito e da magnitude dos controlos a realizar,
é necessário ter em conta o princípio da proporcionalidade. Não obstante, para os
bancos com níveis elevados de NPL, a maioria das verificações do cumprimento
das políticas/orientações deve ser realizada, pelo menos, anualmente ou com maior
frequência, caso auditorias recentes tenham identificado irregularidades e
deficiências significativas.
Partindo dos resultados dos seus controlos, a função de auditoria interna deve
elaborar recomendações para o órgão de administração, chamando a atenção deste
para possíveis melhorias.

3.5

Monitorização e atividades de resolução de NPL
Os sistemas de monitorização devem basear-se nos objetivos para os NPL
aprovados na estratégia em termos de NPL e no plano operacional associado,
os quais são, subsequentemente, traduzidos em objetivos operacionais das
unidades de recuperação de NPL. Deve ser desenvolvido o correspondente quadro
de indicadores-chave de desempenho (key performance indicators – KPI) para que
o órgão de administração e outros quadros de direção pertinentes possam avaliar os
progressos.
Devem ser estabelecidos processos claros para assegurar que os resultados da
monitorização dos indicadores dos NPL têm uma ligação adequada e atempada às
atividades comerciais relacionadas, tais como a fixação do preço do risco de crédito
e a mensuração das imparidades.
Os indicadores-chave de desempenho associados aos NPL podem ser agrupados
em várias categorias de alto nível, incluindo, mas não exclusivamente:
1.

medidas de alto nível de NPL;

2.

contacto dos clientes e cobranças em dinheiro vivo;

3.

atividades de diferimento;

4.

atividades de liquidação;

5.

outros (por exemplo, rubricas da conta de resultados relacionadas com NPL,
ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento, indicadores de
alerta precoce, atividades de externalização).

A seguir, são fornecidas explicações complementares das várias categorias.
Os bancos com níveis elevados de NPL devem definir indicadores adequados,
comparáveis aos enumerados em seguida (ver também a síntese de parâmetros
de referência fornecida no anexo 3 das presentes orientações), que devem ser
monitorizados periodicamente.
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3.5.1

Medidas de alto nível de NPL

Rácio e cobertura de NPL
Os bancos devem monitorizar atentamente os níveis relativos e absolutos de NPL e
os pagamentos em atraso até 90 dias a um nível suficiente de granularidade de
carteira. Os níveis absolutos e relativos de ativos executados e ativos recebidos em
dação em pagamento (ou de outros ativos decorrentes das atividades associadas
aos NPL), assim como os níveis de posições diferidas produtivas também devem
ser monitorizados.
Outro elemento essencial a monitorizar é o nível de imparidades/provisões e de
garantias/cauções, em geral e para as diferentes coortes de NPL. Essas coortes
devem ser definidas utilizando os critérios pertinentes em termos de níveis de
cobertura, de modo a proporcionar, ao órgão de administração e a outros quadros
de direção relevantes, informação significativa (por exemplo, número de anos desde
a classificação como NPL, tipo de produto/crédito incluindo com/sem garantia, tipo
de garantias e cauções, país ou região da posição em risco, tempo até à
recuperação e a utilização do método da “continuidade da atividade” (going concern)
ou da “cessação da atividade” (gone concern)). Os movimentos a nível da cobertura
devem igualmente ser seguidos de perto e as reduções claramente explicadas nos
relatórios de monitorização. O rácio de Texas fornece uma ligação entre as
exposições a NPL e os níveis de fundos próprios, sendo, por conseguinte, outro
indicador-chave de desempenho útil.
Sempre que possível, os indicadores relacionados com o rácio de NPL/nível e
cobertura de NPL devem também ser objeto de devida comparação face aos pares,
com vista a proporcionar ao órgão de administração uma visão clara da posição
concorrencial e de potenciais deficiências de alto nível.
Por último, os bancos devem monitorizar o respetivo orçamento para perdas e como
este compara com as perdas efetivas. Tal deverá ser realizado a um nível suficiente
de pormenor para que o órgão de administração e outros quadros de direção
pertinentes fiquem a conhecer os fatores subjacentes aos desvios significativos do
plano.

Fluxos de NPL, taxas de incumprimento, taxas de migração
e probabilidades de incumprimento
Os relatórios periódicos a fornecer ao órgão de administração devem conter os
valores mais importantes relativos às entradas e saídas de NPL, incluindo
transferências de/para NPL, NPL em período probatório, posições produtivas,
posições diferidas produtivas e posições com pagamentos em atraso até 90 dias.
Os fluxos de posições produtivas para posições não produtivas são graduais
(por exemplo, de 0 a 30 dias de atraso, de 30 a 60 dias de atraso, de 60 a 90 dias
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de atraso, etc.), mas também podem ocorrer repentinamente (por exemplo,
impulsionados por eventos). Um instrumento de monitorização útil neste domínio é
o estabelecimento de matrizes de migração, que rastreiem o fluxo de posições de e
para a classificação de “NPL”.
Os bancos devem estimar as taxas de migração e a qualidade da carteira produtiva
todos os meses, com vista a que possam ser tomadas medidas atempadamente
(ou seja, dar prioridade às medidas) para conter a degradação da qualidade da
carteira. As matrizes de migração podem ser objeto de maior elaboração por tipo de
empréstimos (crédito à habitação, ao consumo, hipotecário), por unidades de
negócio ou por outros segmentos de carteira relevantes (ver a secção 3.3.2) para
identificar se o fator impulsionador dos fluxos se deve a um segmento de
empréstimos específico 24.

3.5.2

Contacto dos clientes e cobranças em dinheiro vivo
Uma vez criadas as unidades de recuperação de NPL, é necessário definir as
principais medidas do desempenho operacional para avaliar a eficiência da unidade
ou dos colaboradores (se adequado) em relação ao desempenho médio e/ou aos
indicadores de referência normais (se estes existirem). Estas medidas operacionais
fundamentais devem incluir tanto medidas a nível do tipo de atividade como
medidas a nível da eficiência. De caráter indicativo e não exaustiva, a lista fornecida
a seguir apresenta o tipo de medidas a implementar:
•

contactos do mutuário planeados vs. contactos efetivos;

•

percentagem de contactos que resultaram num pagamento ou numa promessa
de pagamento;

•

dinheiro recebido em termos absolutos e dinheiro recebido vs. obrigações
contratuais divididas por:
•

dinheiro recebido decorrente de pagamentos do cliente;

•

dinheiro recebido decorrente de outras fontes (por exemplo, venda de
garantias, penhora de salários, processos de falência);

•

promessas de pagamento asseguradas e promessas de pagamento mantidas
vs. promessas de pagamento vencidas;

•

total de soluções de diferimento e soluções de diferimento de longo prazo
acordadas com o mutuário (número e volume).

24

A construção de séries temporais históricas adequadas das taxas de migração permite o cálculo das
taxas de incumprimento anuais que podem ser incorporadas nos vários modelos usados pelos
departamentos de controlo do risco para estimar as probabilidades de incumprimento utilizadas na
análise da imparidade e nos exercícios de teste de esforço.
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3.5.3

Atividades de diferimento
Um instrumento fundamental ao dispor dos bancos para resolver NPL ou limitar o
seu impacto é o diferimento 25, se devidamente gerido. Os bancos devem monitorizar
as atividades de diferimento de duas perspetivas: eficiência e eficácia. A eficiência
prende-se sobretudo com o volume de facilidades de crédito às quais é oferecido
diferimento e o tempo necessário para negociar com o mutuário, enquanto a eficácia
está relacionada com o grau de êxito da opção de diferimento (ou seja, se as
obrigações contratuais revistas/modificadas são cumpridas ou não pelo mutuário).
Além disso, impõe-se monitorizar a qualidade do diferimento, para que o resultado
final das medidas de diferimento seja o reembolso do montante em dívida e não um
atraso na avaliação do crédito em causa como irrecuperável. Neste aspeto, o tipo de
soluções acordadas deve ser monitorizado e as soluções (estruturais sustentáveis)
de longo prazo 26 devem ser separadas das soluções (temporárias) de curto prazo.
Reconhece-se que a alteração dos termos e condições de uma posição ou do
refinanciamento pode ocorrer em todas as fases do ciclo de vigência do crédito, pelo
que os bancos devem assegurar que monitorizam a atividade de diferimento tanto
no que se refere a posições produtivas como a posições não produtivas.

Eficiência das atividades de diferimento
Dependendo dos potenciais objetivos estabelecidos pelo banco e da segmentação
das carteiras, as principais medidas da eficiência poderiam ser:
•

o volume das avaliações concluídas apresentadas ao órgão de aprovação
autorizado (em número e montante), durante um determinado período;

•

o volume de soluções de modificação acordadas com os mutuários
(em número e montante), durante um determinado período;

•

o montante e o número de posições resolvidas num período de tempo definido
(em valores absolutos e como uma percentagem do stock inicial).

Poderá igualmente ser útil monitorizar a eficiência de outros passos específicos do
processo de resolução, por exemplo, a duração do processo de tomada de
decisões/de aprovação.

Eficácia das atividades de diferimento
O objetivo último das modificações de um contrato de empréstimo é assegurar que
o mutuário cumpra as obrigações contratuais modificadas e que a solução
identificada seja viável (ver também o capítulo 4). Nessa conformidade, os tipos de
25

Ver a secção 5.3.1, para uma definição de “diferimento”.

26

Em relação a soluções de diferimento viáveis, ver igualmente o capítulo 4.

Orientações sobre créditos não produtivos dirigidas a instituições de crédito − Governação e
operações relacionadas com NPL

36

soluções acordadas por carteira com características semelhantes devem ser
separados e a taxa de êxito de cada solução deve ser acompanhada ao longo do
tempo.
As principais medidas de monitorização da taxa de êxito de cada solução de
restruturação incluem as a seguir indicadas.
Taxa de cura e taxa de novos incumprimentos após diferimento –
Atendendo ao facto de que a maioria dos empréstimos não evidenciará
dificuldades financeiras imediatamente após a modificação, é necessário um
período de cura para determinar se os problemas foram de facto resolvidos 27.
O período de cura mínimo aplicado para determinação da taxa de cura deve ser
de 12 meses, estando, assim, alinhado com o período de cura mínimo definido
nas designadas “normas técnicas de execução da EBA no que respeita ao
relato para fins de supervisão” 28. Por conseguinte, os bancos devem proceder
a uma análise da antiguidade e monitorizar o comportamento das facilidades de
crédito diferidas 12 meses a contar da data de modificação, a fim de
determinarem a taxa de cura. Essa análise deve ser realizada por segmento de
empréstimos (mutuários com características semelhantes) e, potencialmente,
em função do grau de dificuldades financeiras antes do diferimento.
A cura do atraso no reembolso das facilidades com pagamentos em atraso
pode ocorrer através de medidas de diferimento da facilidade de crédito
(cura por diferimento) ou de forma natural sem modificação dos termos iniciais
da facilidade de crédito (cura natural). Os bancos devem dispor de um
mecanismo para monitorizar a taxa e o volume de facilidades de crédito em
incumprimento curadas naturalmente. A taxa de novos incumprimentos constitui
outro indicador-chave de desempenho que deve ser incluído nos relatórios
internos de monitorização de NPL a apresentar ao órgão de administração e a
outros quadros de direção relevantes.
•

Tipo de medida de diferimento – Os bancos devem definir claramente os
tipos de medidas de diferimento considerados soluções de curto prazo,
por oposição a soluções de longo prazo. As características específicas dos
acordos de diferimento devem ser sinalizadas e registadas nos sistemas
informáticos, devendo ser objeto de monitorização periódica, de forma a
proporcionar ao órgão de administração e a outros quadros de direção
pertinentes uma visão clara da proporção de soluções de diferimento
acordadas i) que são de curto prazo por oposição a longo prazo e
ii) que apresentam determinadas características (por exemplo, suspensão
temporária do reembolso ≥ 12 meses, aumento do capital, garantias adicionais,
etc.) (ver também o capítulo 4).

27

Os critérios de uma cura são fornecidos na secção 5.3.3.

28

Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece
normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de
acordo com o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191
de 28.6.2014, p. 1).
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•

Taxa de cobranças de caixa – Outra medida fundamental da atividade de
diferimento consiste nas cobranças de caixa de facilidades de crédito
restruturadas. As cobranças de caixa devem ser monitorizadas face aos fluxos
financeiros contratuais revistos (ou seja, o rácio entre os fluxos de caixa
efetivos e contratuais) e em termos absolutos. Estas duas medidas poderão
proporcionar ao banco informação para efeitos de planeamento da liquidez e
sobre o sucesso relativo de cada medida de diferimento.

•

Anulação de NPL – Em determinados casos, como parte da solução de
diferimento, os bancos poderão optar por uma solução de diferimento que
envolva uma anulação do NPL, quer parcialmente quer na totalidade. Qualquer
anulação de NPL associada à concessão destes tipos de diferimento deve ser
registada e monitorizada face ao orçamento para perdas aprovado. Além disso,
a perda de valor atual líquido associada à decisão de anulação de empréstimos
irrecuperáveis deve ser monitorizada face à taxa de cura por segmento de
empréstimos e por solução de restruturação oferecida, com vista a orientar
melhor a estratégia e as políticas de diferimento dos bancos.

Os indicadores referentes às atividades de diferimento devem ser reportados com
uma desagregação que faça sentido, a qual pode incluir, por exemplo, o tipo e a
duração dos pagamentos em atraso, a natureza da exposição, a probabilidade de
recuperação da dívida, a dimensão ou o montante total de posições em risco do
mesmo mutuário ou clientes relacionados, ou o número de soluções de diferimento
aplicadas anteriormente.

3.5.4

Atividades de liquidação
Mesmo que não seja identificada uma solução de restruturação sustentável,
espera-se que o banco resolva a posição não produtiva. A resolução pode implicar a
interposição de um processo judicial, a execução ou recebimento de ativos em
dação em pagamento, a conversão da dívida em ativos/capital e/ou a alienação das
facilidades de crédito/transferência para uma sociedade de gestão de
ativos/titularização. Consequentemente, esta atividade deve ser monitorizada pelo
banco no sentido de ajudar a orientar a sua estratégia e políticas, coadjuvando
também na afetação de recursos.

Medidas de caráter judicial e execução e recebimento em dação
em pagamento
Os bancos devem monitorizar os volumes e as taxas de recuperação dos casos de
aplicação de medidas judiciais e de execução e recebimento em dação em
pagamento. O desempenho em causa deve ser medido face aos objetivos
estabelecidos, em termos de número de meses/anos e perda para o banco.
Espera-se que os bancos, ao monitorizarem a taxa de perdas efetivas, compilem
séries temporais históricas por segmento de empréstimos que corroborem os
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pressupostos utilizados para efeitos de análise da imparidade e nos exercícios de
teste de esforço.
Relativamente a facilidades com garantias ou outro tipo de fiança, os bancos devem
monitorizar o tempo necessário para liquidar as garantias, as eventuais margens de
avaliação, no caso de venda forçada aquando da liquidação, e a evolução de certos
mercados (por exemplo, o mercado imobiliário), com vista a obterem uma perspetiva
das potenciais taxas de recuperação.
Acresce que, mediante a monitorização das taxas de recuperação decorrentes de
execuções e recebimentos em dação em pagamento e de outros processos
judiciais, os bancos estarão em melhor posição para avaliar com fiabilidade se a
decisão de executar e receber em dação em pagamento proporcionará um valor
atual líquido mais elevado do que no caso de uma opção de diferimento. Os dados
relativos às taxas de recuperação decorrentes de execuções e recebimentos em
dação em pagamento devem ser monitorizados numa base contínua e apoiar
potenciais alterações das estratégias dos bancos para lidar com a recuperação da
dívida/as carteiras de posições objeto de ações judiciais.
Os bancos devem ainda monitorizar a duração média dos processos judiciais
recentemente encerrados e os montantes médios recuperados (incluindo os custos
de recuperação associados) nesses processos.

Conversão da dívida em ativos/capital
Os bancos devem monitorizar cuidadosamente os casos em que a dívida é trocada
por ativos ou capital do mutuário, pelo menos utilizando os indicadores de volume
por tipo de ativos, e assegurar o cumprimento de eventuais limites estabelecidos
pela legislação nacional relevante sobre participações financeiras. O recurso a esta
abordagem como medida de restruturação deve ser apoiado por um plano de
negócio adequado e restringir-se a ativos sobre os quais o banco tem suficientes
conhecimentos especializados e cujo mercado permite determinar realisticamente o
valor a extrair dos ativos em causa num horizonte de curto a médio prazo. O banco
deve também assegurar-se de que a valorização dos ativos é realizada por
avaliadores qualificados e experientes 29.

3.5.5

Outros elementos a monitorizar

Elementos relacionados com a conta de resultados
Os bancos devem também monitorizar, e tornar transparente para os respetivos
órgãos de administração, o montante de juros de NPL contabilizado na conta de

29

Ver também a secção 7.2.4.
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resultados. Além disso, deve ser feita uma distinção entre pagamentos de juros de
NPL efetivamente recebidos e não recebidos. A evolução das imparidades/
provisões para perdas com empréstimos e os correspondentes fatores subjacentes
devem igualmente ser monitorizados.

Ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento
Se a execução e o recebimento em dação em pagamento fizerem parte da sua
estratégia em termos de NPL, os bancos devem também monitorizar o volume,
a antiguidade, a cobertura e os fluxos das carteiras de ativos executados e ativos
recebidos em dação em pagamento (ou de outros ativos resultantes de NPL).
Tal deve ser realizado a um nível suficiente de granularidade dos tipos de ativos
materialmente relevantes. Além disso, o desempenho dos ativos executados e
recebidos em dação em pagamento deve ser adequadamente monitorizado face ao
plano de negócio predefinido, devendo ser reportado a nível agregado ao órgão de
administração e a outros quadros de direção relevantes.

Indicadores de alerta precoce
O órgão de administração, as comissões pertinentes e outros quadros de direção
relevantes devem receber relatórios periódicos sobre a situação em termos de alerta
precoce (ou “lista de observação”), no que respeita a segmentos em que se
esperam tendências descendentes, bem como sobre as posições em “lista de
observação”, devendo a informação ser ao nível específico da posição/do mutuário
no caso de grandes riscos. Os relatórios devem também incluir os movimentos de
carteira ao longo do tempo, por exemplo, efeitos de migração mensais entre os
níveis dos pagamentos em atraso (0 dias de atraso, >0-30 dias de atraso,
>30-60 dias de atraso, >60-90 dias de atraso, >90 dias de atraso). Devem,
além disso, abordar a eficácia dos indicadores de alerta precoce.

Aspetos diversos
Outros aspetos que poderão ser relevantes para a prestação de informação sobre
NPL incluem a eficiência e a eficácia dos acordos de externalização/prestação de
serviços. Os indicadores utilizados nestes casos são muito provavelmente bastante
semelhantes aos aplicados para monitorizar a eficiência e a eficácia das unidades
internas de recuperação de NPL, se bem que potencialmente menos granulares.
Regra geral, quando os indicadores-chave de desempenho relacionados com os
NPL diferem dos pontos de vista regulamentar e contabilístico ou de reporte interno,
as diferenças devem ser comunicadas e explicadas claramente ao órgão de
administração.
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3.6

Mecanismos de alerta precoce/listas de observação

3.6.1

Procedimento de alerta precoce
No sentido de monitorizar os empréstimos produtivos e evitar a degradação da
qualidade do crédito, todos os bancos devem dispor de procedimentos e sistemas
de reporte internos adequados para identificação e gestão de potenciais clientes
com posições não produtivas numa fase muito precoce.

Exemplo 4
Diagrama de um método de alerta precoce
Back office

Front office

Unidades de NPL

Reporte regular

Dados
internos

Alertas

(empresas e
particulares)

Alertas
automáticos
nos sistemas
de front office
Medidas
atempadas
pelo gestor de
contas

Mecanismo de
alerta precoce
Outros alertas
(p. ex., com
base na
interação com
o cliente)

Dados externos
(p. ex., centrais
de registo de
crédito, estudos,
notações
creditícias)

Problema
resolvido?

Não

Pagamentos
em atraso até 90
dias/processo de
NPL

Sim

Alerta
encerrado

Garantia e controlo da qualidade
Políticas de alerta precoce

Garantia da qualidade independente do processo de alerta precoce/“lista de observação”

O exemplo apresenta um processo genérico de alerta precoce, incluindo os
diferentes passos e as partes envolvidas:
•

o mecanismo de alerta precoce pertence à unidade de processamento de
operações (back office);

•

o tratamento dos alertas precoces é realizado na sala de operações (front
office);

•

em caso de degradação da qualidade do crédito, verifica-se potencialmente
uma entrega às unidades de recuperação de NPL;

•

o controlo e a garantia da qualidade são efetuados pela segunda e terceira
linhas de defesa.
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As secções seguintes descrevem em pormenor cada passo do processo. Importa
destacar que os de recuperação de cada passo do processo de alerta precoce
(ou “lista de observação”) devem estar claramente definidos. Além disso, devem ser
estabelecidos procedimentos adequados de reporte e de ativação de intervenção,
devendo o processo ser compatível com os procedimentos adotados para a
prestação de informação sobre NPL e a entrega dos casos dos mutuários cujas
posições passaram a ser não produtivas às unidades de recuperação de NPL.

3.6.2

Mecanismos/indicadores de alerta precoce
Os bancos devem desenvolver um conjunto apropriado de indicadores de alerta
precoce para cada carteira.
A verificação dos indicadores de alerta precoce mais importantes deve ser efetuada,
pelo menos, mensalmente. Para determinados indicadores de alerta precoce
específicos (por exemplo, estudos a nível do setor/segmento/carteira ou dos
mutuários), as atualizações poderão estar disponíveis com menor frequência.
A fim de identificar os primeiros sinais de deterioração da situação de clientes com
posições produtivas, o banco deve adotar uma perspetiva dupla: ao nível das
carteiras e ao nível das transações/dos mutuários.

Indicadores de alerta precoce ao nível das transações/
dos mutuários
Ao nível das transações/dos mutuários, os indicadores de alerta precoce devem ser
incorporados no processo de monitorização do crédito, com vista a que sejam
rapidamente desencadeados procedimentos de recuperação, bem como no sistema
de prestação de informação de gestão, como um indicador de qualidade para os
empréstimos produtivos.
Os indicadores de alerta precoce devem ser definidos com base em informação/
dados internos ou externos e referir-se a um determinado momento no tempo ou
período de observação. Os indicadores de alerta precoce podem ser, por exemplo,
sistemas de notação interna (incluindo em termos de comportamento) ou dados
externos disponibilizados por agências de notação, estudos especializados do setor
ou indicadores macroeconómicos da atividade centrados em zonas geográficas
específicas.
O mecanismo de alerta precoce deve processar os vários dados e determinar os
resultados concretos sob a forma de eventos desencadeadores que, por seu lado,
dão origem a diferentes tipos de alertas e medidas.
O anexo 4 fornece vários exemplos de indicadores de alerta precoce utilizados por
diversos bancos como dados para o mecanismo de alerta precoce.
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Indicadores de alerta precoce ao nível das carteiras
Além dos indicadores de alerta precoce ao nível dos mutuários, os bancos devem
também definir indicadores de alerta precoce ao nível das carteiras. Devem
começar por segmentar a carteira de risco de crédito em diferentes classes,
por exemplo, por linhas de negócio/segmentos dos clientes, zonas geográficas,
produtos, riscos de concentração, níveis e tipos de garantias prestadas ou
capacidade de serviço da dívida.
Para cada subcategoria, os bancos devem, então, efetuar análises de sensibilidade
específicas com base em informação interna e externa (por exemplo, panorâmicas
do mercado, publicadas por prestadores externos de serviços, relativas a
determinados setores ou zonas geográficas), no sentido de identificarem as partes
da carteira passíveis de ser afetadas por potenciais choques. A análise realizada
deve, pelo menos, permitir uma seleção dos escalões de risco. As políticas devem
proporcionar uma gama de medidas, cujo nível de profundidade deverá aumentar
em função do risco esperado.
Posteriormente, os bancos devem identificar indicadores de alerta precoce
específicos para cada classe de risco, a fim de detetar uma potencial degradação
do crédito antes de se verificarem eventos negativos ao nível das transações.
Na identificação de potenciais alertas ao nível de uma carteira, segmento ou grupo
de clientes, os bancos devem reanalisar a carteira em causa, definir medidas e
envolver a primeira e segunda linhas de defesa nas medidas de mitigação.

3.6.3

Alertas automáticos e medidas
A unidade de front office deve dispor de sistemas eficazes e instrumentos de reporte
operacional adaptados às carteiras relevantes/aos tipos de mutuários, que lhes
proporcionem a oportunidade de identificar rapidamente os primeiros sinas de
deterioração da situação do cliente. Tal deve incluir alertas automáticos ao nível dos
mutuários, com um fluxo de trabalho claro e indicações das medidas necessárias,
bem como dos prazos, devendo todos estes elementos estar alinhados com as
políticas de alerta precoce. As medidas tomadas devem ser devidamente registadas
nos sistemas, para se poder dar seguimento aos processos de garantia da
qualidade.
A comunicação dos alertas aos gestores de contas e os relatórios operacionais e de
gestão relacionados devem verificar-se, no mínimo, numa base mensal.
No caso de infração de um conjunto de indicadores de alerta precoce ou de
indicadores individuais claramente avaliados e definidos (por exemplo, 30 dias de
atraso no pagamento), deve ser ativado um evento desencadeador preciso, seguido
de um processo definido de ativação de intervenção. Deve estar previsto o
envolvimento de unidades específicas para avaliar a situação financeira do cliente e
debater potenciais soluções com a contraparte.
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Por último, é de salientar que, além dos alertas automáticos, os alertas decorrentes,
por exemplo, de interações com o mutuário poderão também desempenhar um
papel num método de alerta precoce, devendo os gestores de contas estar sempre
atentos a informação sobre os mutuários que possa ter impacto na qualidade
creditícia dos mesmos.

3.7

Prestação de informação para fins de supervisão
As alterações materialmente relevantes e estruturais do modelo operacional ou
quadro de controlo dos NPL devem ser comunicadas às respetivas equipas de
supervisão de forma atempada. Além disso, os bancos com níveis elevados de NPL
devem, proativamente, partilhar com a autoridade de supervisão os relatórios
periódicos de monitorização dos NPL, a um nível adequado de agregação.
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4

Diferimento

4.1

Finalidade e visão geral
O principal objetivo da concessão de medidas de diferimento (forbearance) 30 é criar
as condições para que os mutuários com posições não produtivas saiam dessa
situação ou evitar que mutuários com posições produtivas atinjam uma tal situação.
As medidas de diferimento devem visar sempre o regresso de uma posição em risco
a uma situação de reembolso sustentável.
No entanto, a experiência em termos de supervisão demonstrou que em muitos
casos, as soluções de diferimento oferecidas pelos bancos aos mutuários com
dificuldades financeiras não são totalmente compatíveis com este objetivo, podendo,
assim, atrasar as medidas necessárias para resolver os problemas da qualidade dos
ativos e levar a uma representação incorreta da qualidade dos ativos no balanço de
um banco. É o caso, por exemplo, quando as medidas de diferimento consistem em
períodos de carência recorrentes, mas não resolvem o problema fundamental do
sobre-endividamento de um mutuário em comparação com a sua capacidade de
reembolso.
Por este motivo, o presente capítulo foca, em especial, as soluções de diferimento
viáveis. A expectativa da supervisão é de que os bancos implementem políticas de
diferimento, devidamente definidas e alinhadas com o conceito de viabilidade,
e identifiquem em tempo oportuno os mutuários não viáveis.
Este capítulo começa por apresentar uma panorâmica das opções de diferimento e
fornece orientações sobre a forma de distinguir entre medidas de diferimento viáveis
e não viáveis (secção 4.2). Desenvolve, em seguida, aspetos importantes referentes
aos processos de diferimento, colocando a tónica nas avaliações da capacidade
económica (secções 4.3 e 4.4), e a informação a reportar para fins de supervisão
e a divulgar publicamente (secção 4.5).
Além disso, o capítulo 5 fornece orientações relativamente aos critérios de
classificação de posições diferidas como produtivas ou não produtivas.

30

As orientações fornecidas no presente capítulo aplicam-se ao “diferimento” nos termos da definição da
EBA, que é objeto de maior elaboração na secção 5.3. Ver as normas técnicas de execução da EBA
em matéria de prestação de informação para fins de supervisão sobre diferimento de créditos e
posições não produtivas, transpostas para a legislação europeia no Regulamento de Execução
(UE) 2015/227 da Comissão, de 9 de janeiro de 2015, que altera o Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014 que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de
supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu
e do Conselho (JO L 48 de 20.2.2015, p. 1).
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4.2

Opções de diferimento e respetiva viabilidade
Na análise de diferentes opções de diferimento, é útil distinguir entre medidas de
curto e de longo prazo aplicadas por meio de diferimento. A maioria das soluções
envolverá uma combinação de distintas medidas de diferimento, potencialmente ao
longo de períodos de tempo diversos com uma mistura de opções de curto e de
longo prazo.
As medidas de diferimento de curto prazo são definidas como condições de
reembolso restruturadas de natureza temporária, concebidas para resolver
dificuldades financeiras no curto prazo, mas que não abordam a resolução dos
pagamentos em atraso, exceto se forem combinadas com medidas de longo prazo
adequadas. Tais medidas de curto prazo não devem, por norma, exceder mais de
2 anos e, no caso do financiamento de grandes projetos (project finance) e de
construção de imóveis para fins comerciais, 1 ano.
As medidas de diferimento de curto prazo devem ser consideradas e propostas
quando o mutuário preenche as duas condições a seguir enunciadas.
•

O mutuário registou um evento identificável que provocou restrições de liquidez
temporárias. As provas de tal evento devem ser apresentadas de modo formal
(e não especulativamente) por meio de documentação escrita, com dados
concretos a demonstrar que os rendimentos do mutuário aumentarão no curto
prazo ou com base nas conclusões do banco de que uma solução de
diferimento de longo prazo não é possível devido a uma incerteza financeira
temporária de caráter geral ou específica ao mutuário.

•

A relação financeira do mutuário com o banco tem sido visivelmente boa
(tendo até sido reembolsado um montante significativo do capital em dívida
antes do evento) e o mutuário demonstra claramente estar disposto a cooperar.

Os termos contratuais de qualquer solução de diferimento devem assegurar que o
banco tem o direito de reanalisar as medidas de diferimento acordadas, se a
situação do mutuário melhorar e condições mais favoráveis ao banco (desde o
diferimento às condições originais do contrato) possam, assim, ser aplicadas.
O banco deve também considerar incluir consequências severas nos termos do
contrato para os mutuários que não cumpram o acordo de diferimento (por exemplo,
garantias adicionais).

Diferimento viável versus não viável
Os bancos e as autoridades de supervisão têm uma clara necessidade de distinguir
entre “diferimento viável” (ou seja, soluções que verdadeiramente contribuem para
reduzir o saldo das facilidades de crédito do mutuário) e “diferimento não viável”.
A lista a seguir fornecida apresenta as orientações gerais da perspetiva da
supervisão para categorização do diferimento viável (sendo fornecidas mais
orientações sobre as diversas opções de diferimento no quadro que se segue).
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•

•

Em geral, uma solução de diferimento que inclua medidas de diferimento de
longo prazo só deve ser considerada viável se:


o banco puder demonstrar (com base em informação financeira
documentada de forma razoável) que, realisticamente, o mutuário tem os
meios para suportar a solução de diferimento;



a resolução dos pagamentos em atraso é plenamente abordada,
esperando-se uma redução significativa do saldo do reembolso em atraso
no médio a longo prazo;



nos casos em que foram anteriormente concedidas soluções de
diferimento no tocante a uma posição, nomeadamente quaisquer medidas
de diferimento de longo prazo prévias, o banco deve garantir que são
implementados controlos internos adicionais para assegurar que o novo
diferimento cumpre os critérios de viabilidade a seguir indicados, devendo
estes controlos contemplar, no mínimo, que tais casos sejam
explicitamente e ex-ante levados à atenção da função de controlo do risco
e que seja solicitada a aprovação explícita do órgão de decisão superior
relevante (por exemplo, uma comissão de NPL).

Em geral, uma solução de diferimento que inclua medidas de diferimento de
curto prazo só deve ser considerada viável se:


o banco puder demonstrar (com base em informação financeira
documentada de forma razoável) que o mutuário tem os meios para
suportar a solução de diferimento;



as medidas de curto prazo são de facto aplicadas a nível temporário e o
banco assegurou-se satisfatoriamente e pode atestar, com base em
informação financeira razoável, que o mutuário demonstra capacidade
para reembolsar o montante inicial ou o montante modificado acordado
do capital e dos juros na totalidade, a partir da data de termo do acordo
temporário de curto prazo;



a solução não resulta na concessão de múltiplas medidas de diferimento
consecutivas à mesma posição.

Como indicado nos critérios enunciados, qualquer avaliação da viabilidade deve
basear-se nas características financeiras do devedor e na medida de diferimento
considerada na altura. Importa também referir que a avaliação da viabilidade deve
ser realizada independentemente da fonte de diferimento (por exemplo, o recurso do
devedor a cláusulas de diferimento incluídas num contrato, a negociação bilateral do
diferimento entre o devedor e o banco, a existência de um sistema de diferimento de
caráter público que é alargado a todos os devedores numa situação específica).
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Lista de medidas de diferimento mais comuns
Como já referido, a maioria das soluções de diferimento incluirá uma combinação de
várias medidas. O quadro a seguir sintetiza as medidas de diferimento de curto e de
longo prazo mais comuns e fornece indicações adicionais no que respeita a
considerações relacionadas com a viabilidade. É de notar que os pacotes de
medidas de longo prazo poderão incluir medidas de curto prazo, tais como
pagamento exclusivamente de juros, prestações de reembolso reduzidas, período
de carência ou capitalização de pagamentos em atraso a aplicar num período
restrito como atrás indicado.
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Lista de medidas de diferimento mais comuns
Medida de diferimento

Descrição

Viabilidade e outras considerações importantes

Durante um período definido de curta duração, o
mutuário efetua apenas o pagamento dos juros das
facilidades de crédito e não paga as prestações de
reembolso do capital. O montante de capital
permanece, assim, inalterado e os termos da estrutura
de reembolso são reavaliados no final do período de
pagamento exclusivamente de juros, à luz da
capacidade de reembolso avaliada.

Esta medida deve apenas ser concedida/considerada viável se os bancos puderem
demonstrar (com base em informação financeira razoavelmente documentada) que as
dificuldades financeiras do mutuário são temporárias e que, após o período de
pagamento exclusivamente de juros, este poderá proceder ao serviço da dívida, pelo
menos, com base no plano anterior de pagamento das prestações de reembolso.

Medidas de curto prazo
1. Pagamento exclusivamente
de juros

A medida não deve, em geral, exceder um período de 24 meses e, no caso do crédito
para construção de imóveis comerciais ou do financiamento de grandes projetos,
12 meses.
Uma vez findo o período definido para esta medida de diferimento, os bancos devem
reavaliar a capacidade de serviço da dívida do mutuário, no sentido de prosseguirem com
um plano revisto de pagamento das prestações de reembolso que tenha em conta o
capital não pago durante o período de pagamento exclusivamente de juros.
Na maior parte dos casos, esta medida será oferecida em combinação com outras
medidas de mais longo prazo para compensar o reembolso temporariamente menor
(por exemplo, um prolongamento do prazo de vencimento).

2. Prestações de reembolso
reduzidas

Uma redução do montante das prestações de
reembolso durante um período definido de curta
duração, a fim de acomodar a situação financeira
deficitária do mutuário, continuando, depois, os
pagamentos das prestações a ser efetuados com base
na capacidade de reembolso projetada. Os juros
continuam a ser pagos na totalidade.

Ver “1. Pagamento exclusivamente de juros”

3. Período de
carência/moratória
do pagamento

Um acordo que permite ao mutuário um atraso
predefinido no cumprimento das obrigações de
reembolso, normalmente, do capital e dos juros.

Ver “1. Pagamento exclusivamente de juros”

4. Capitalização de
pagamentos em atraso/juros

O diferimento de pagamentos em atraso e/ou de
pagamentos em atraso de juros vencidos, mediante a
adição dos montantes não pagos ao saldo do capital
em dívida a reembolsar de acordo com um novo plano
de pagamento das prestações de reembolso
sustentável.

Esta medida deve apenas ser concedida/considerada viável quando o banco avaliou que
os níveis de rendimentos/despesas verificados do mutuário (com base em informação
financeira razoavelmente documentada) e as prestações de reembolso revistas propostas
são suficientes para permitir ao mutuário cumprir o reembolso revisto do capital e dos
juros durante o período de reembolso revisto, e quando o banco solicitou formalmente a
confirmação de que o cliente entende e aceita as condições de capitalização.

Se o montante da redução do pagamento for moderado e forem satisfeitas todas as
condições acima referidas, a medida pode ser aplicada por um período superior a
24 meses.

A capitalização de pagamentos em atraso deve ser concedida apenas seletivamente nos
casos em que não é possível a recuperação de pagamentos em atraso históricos ou de
pagamentos devidos por força do contrato, sendo a capitalização a única opção
realisticamente disponível.
Os bancos devem, de um modo geral, evitar oferecer esta medida mais do que uma vez
a um mutuário, devendo a mesma ser aplicada somente a pagamentos em atraso não
superiores a um montante predefinido, determinado face ao total do capital e que deve
ser especificado na política de diferimento do banco.
O banco deve avaliar a percentagem de pagamentos em atraso a capitalizar face às
prestações de pagamento do capital e dos juros, conforme adequado e apropriado para
o mutuário.
Medidas de longo prazo
5. Redução da taxa de juro

Uma redução permanente (ou temporária) da taxa de
juro (fixa ou variável) para um nível justo e sustentável.

Facilidades de crédito com taxas de juro elevadas são uma das causas comuns de
dificuldades financeiras. As dificuldades financeiras de um mutuário podem dever-se em
parte ao facto de as taxas de juro serem excessivamente elevadas em comparação com
os rendimentos do mutuário ou ao facto de a evolução das taxas de juro, por oposição a
uma taxa fixa, ter levado a que o custo do financiamento recebido pelo mutuário seja
exorbitante, quando comparado com as condições prevalecentes no mercado. Em tais
casos, pode ser considerada uma redução da taxa de juro.
No entanto, os bancos devem assegurar que o risco de crédito relevante é
suficientemente coberto pela taxa de juro oferecida ao mutuário.
Se a capacidade económica do mutuário apenas é possível abaixo do risco ou abaixo
das taxas de custo, tal deve ser claramente assinalado.

6. Prolongamento do
prazo/vencimento

Um prolongamento do prazo do empréstimo (ou seja,
da data contratual da última prestação de reembolso)
que permite uma redução das prestações de
reembolso, distribuindo os pagamentos por um período
mais longo.

Se o mutuário estiver sujeito a uma idade de reforma obrigatória, um prolongamento do
prazo só deve ser considerado viável nos casos em que o banco tenha avaliado e possa
demonstrar que o mutuário tem capacidade para assegurar o reembolso revisto a um
custo comportável, através de uma pensão ou de outras fontes de rendimentos
confirmadas.
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7. Garantia adicional

Quando são obtidas do mutuário penhoras adicionais
de ativos livres de ónus como garantia suplementar, a
fim de compensar uma posição com um risco mais
elevado, e como elemento integrante do processo de
restruturação 31.

Esta opção não é viável como medida de diferimento isolada, dado que, por si só, não
resolve os pagamentos em atraso no reembolso de um empréstimo. Visa, habitualmente,
melhorar ou resolver as cláusulas relativas ao rácio entre o valor do empréstimo e o valor
da garantia (loan to value – LTV).
Uma garantia suplementar pode assumir muitas formas, designadamente, uma caução
constituída por um depósito em numerário, cessão de créditos ou uma nova
hipoteca/hipoteca adicional de um bem imóvel.
Os bancos devem avaliar cuidadosamente os créditos subordinados (second and third
liens) sobre ativos apresentados como garantia, bem como as garantias pessoais.

8. Venda acordada/venda
assistida

Quando o banco e o mutuário concordam em alienar
voluntariamente o(s) ativo(s) apresentado(s) como
garantia, a fim de pagar uma parte ou a totalidade da
dívida.

O banco deve restruturar qualquer dívida residual após a venda assistida, definindo um
plano de pagamento das prestações de reembolso apropriado compatível com a
capacidade de reembolso reavaliada do mutuário.
Para as soluções de diferimento passíveis de implicar a venda do imóvel no final do
prazo, os bancos devem ponderar, de forma conservadora, a abordagem futura a adotar
se persistir qualquer défice após a venda do imóvel e considerar a resposta a dar nessa
eventualidade o mais cedo possível.
No caso dos empréstimos reembolsados mediante a penhora das garantias em data
predefinida, a penhora não constitui uma medida de diferimento, exceto se ocorrer antes
da data predefinida por motivos de dificuldades financeiras.

9. Pagamentos
reescalonados

O plano de pagamento das prestações de reembolso
é ajustado em função de um novo programa de
reembolso sustentável baseado numa avaliação
realista dos meios financeiros atuais e projetados do
mutuário.

Exemplos de opções diferentes de reembolso:
i. Reembolso parcial – Quando é reembolsado parte do empréstimo, por exemplo,
devido a uma venda de ativos cujo montante é inferior ao saldo em dívida. Esta opção
é utilizada para reduzir significativamente a posição em risco e possibilitar um
programa de reembolso sustentável do restante montante em dívida. Esta opção deve
prevalecer sobre a opção de pagamento único (bullet payment) ou de pagamentos
progressivos (step-up payments), a seguir descrita.
ii. Pagamento único ou pagamento “balão” (balloon payment) – Quando o plano de
pagamento das prestações de reembolso garante um pagamento de montante
elevado em data posterior antes do vencimento do empréstimo. Esta opção só deve
ser utilizada/considerada viável em circunstâncias excecionais e quando o banco
possa demonstrar devidamente que o mutuário disporá de futuros meios financeiros
para efetuar tal pagamento.
iii. Pagamentos progressivos – Os bancos apenas devem considerar viável uma solução
que inclua esta opção, quando podem assegurar, e demonstrar, que existem boas
razões para esperar que o mutuário honre os futuros aumentos das prestações de
reembolso.

10. Conversão da moeda

Quando a moeda da dívida é alinhada com a moeda
dos fluxos de caixa.

11. Outras alterações das
condições/cláusulas do
contrato

Quando o banco dispensa o mutuário de cláusulas ou
condições constantes do acordo de empréstimo ainda
não referidas na presente lista.

12. Novas facilidades de
crédito

A proposta de novos acordos de financiamento para
apoiar a recuperação de um mutuário em dificuldades.

Os bancos devem explicar em pormenor aos mutuários os riscos cambiais e referir
também que existem seguros de conversão cambial.

Não é, normalmente, uma solução de diferimento viável de forma isolada, mas pode ser
combinada com outras medidas de diferimento destinadas a resolver pagamentos em
atraso. Deve ser aplicada exclusivamente em casos excecionais.
Poderão ser concedidas novas facilidades de crédito no âmbito de um acordo de
restruturação, o que poderá implicar a constituição de garantias adicionais. No caso de
acordos entre credores, a introdução de cláusulas é necessária para compensar o risco
adicional incorrido pelo banco.
Em geral, esta opção deve ser aplicada apenas no caso de posições em risco de
empresas, devendo ser conduzida uma análise aprofundada da capacidade de
pagamento do mutuário que conte com um envolvimento suficiente de peritos do setor
independentes para avaliar a viabilidade dos planos de negócio apresentados e das
projeções dos fluxos de caixa. Só deve ser considerada viável, quando a avaliação
exaustiva da capacidade económica demonstre uma capacidade de reembolso total.

13. Consolidação da dívida

Implica a combinação de múltiplas posições num único
crédito ou num número limitado de créditos.

Não é, em regra, uma solução de diferimento viável de forma isolada, mas pode ser
combinada com outras medidas de diferimento destinadas a resolver pagamentos em
atraso.
Esta opção é particularmente benéfica nas situações em que a combinação de garantias
e fluxos financeiros garantidos proporciona uma maior cobertura geral da dívida no seu
conjunto do que a nível individual. Por exemplo, ao minimizar fugas de caixa ou facilitar a
reafetação de excedentes de fluxos financeiros entre as várias posições.

31

A aceitação de garantias adicionais não resulta automaticamente numa classificação da posição em
causa como “diferida”, ainda que, na maioria dos casos, coincida com a tomada de medidas de
diferimento.
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14. Perdão parcial ou total da
dívida

Implica o banco perder o direito de recuperar
legalmente parte ou a totalidade do montante
em dívida pelo mutuário.

Esta medida deve ser utilizada quando o banco concorda em aceitar um montante de
reembolso menor como liquidação total e definitiva, aceitando assim perdoar a restante
dívida, se o mutuário pagar o montante mais reduzido do saldo do capital em dívida no
prazo acordado.
Os bancos devem aplicar as opções de perdão da dívida com cuidado, dado a
possibilidade de o perdão da dívida poder dar azo ao designado “risco moral” e, desse
modo, encorajar “incumprimentos estratégicos”. Por conseguinte, os bancos devem
definir políticas e procedimentos de perdão da dívida específicos, com vista a garantir a
existência de controlos rigorosos.

A lista de medidas aqui fornecida não deve ser considerada exaustiva, podendo ser
comuns outros métodos de diferimento também ligados a especificidades nacionais.
Um exemplo é a solução de divisão do empréstimo aplicada em certas jurisdições
nos casos do crédito hipotecário para habitação não produtivo, a qual foi
desenvolvida como consequência das dificuldades em executar as garantias
subjacentes.

4.3

Processos de diferimento sólidos
Como complemento das orientações sobre a governação e as operações
associadas aos processos de resolução de NPL fornecidas no capítulo 3
(por exemplo, relativas à criação de unidades de recuperação de NPL separadas
para as atividades de diferimento), a presente secção destaca outras melhores
práticas especificamente relacionadas com processos de diferimento.

Não concessão de diferimento sem uma avaliação da capacidade
económica do mutuário
Antes de conceder quaisquer medidas de diferimento, o responsável pelo crédito
deve proceder a uma avaliação completa da situação financeira do mutuário, o que
implica avaliar todos os fatores relevantes, tendo em especial atenção a capacidade
de serviço da dívida e o endividamento global do mutuário ou do imóvel/projeto.
Esta avaliação deve basear-se em informação financeira atual confirmada e
documentada. Ver a secção 4.4. para mais pormenores sobre as avaliações da
capacidade económica.

Produtos de diferimento padronizados e árvores de decisão
O banco deve ter políticas e procedimentos adequados de concessão de
diferimento, que contemplem uma gama de soluções eficazes e sustentáveis para o
mutuário. A segmentação das carteiras (ver a secção 3.3.2) é fundamental em
qualquer estratégia, visto que permite aos bancos a adotar diferentes soluções de
diferimento e adaptá-las aos vários segmentos das carteiras.
Neste âmbito, o banco deve considerar o desenvolvimento de “árvores de decisão”
e de soluções (ou “produtos”) de diferimento padronizados para os segmentos de
mutuários heterogéneos com posições menos complexas. As árvores de decisão
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poderão ajudar a determinar e implementar, de forma coerente e com base em
critérios aprovados, estratégias de diferimento (e, mais genericamente, de resolução
de NPL) apropriadas e sustentáveis para segmentos específicos de mutuários.
Poderão também contribuir para promover a padronização dos processos.

Comparação com outras opções de resolução de NPL
Os bancos devem utilizar o método do valor atual líquido para determinar a opção
de resolução mais adequada e sustentável para os mutuários em diversas
circunstâncias, ou seja, o valor atual líquido da solução de diferimento prevista deve
ser comparado com o de uma penhora de garantias e outras opções de liquidação
disponíveis. Os parâmetros utilizados no cálculo, como o horizonte temporal da
liquidação hipotética, a taxa de desconto e o grau de impacto no custo do capital,
bem como os custos de liquidação, devem basear-se em dados empíricos
observados. Os bancos devem reanalisar o conjunto de soluções de resolução de
NPL numa base contínua e averiguar a viabilidade de opções novas/alternativas.

Metas do diferimento e monitorização
O contrato e a documentação do diferimento devem incluir um plano com as metas
a cumprir pelo mutuário. O plano deve definir devidamente e em pormenor todas as
metas a alcançar pelo mutuário, com vista ao reembolso do empréstimo no prazo
contratualmente acordado. As metas/os objetivos devem ser credíveis,
apropriadamente conservadores e ter em conta qualquer potencial deterioração da
situação financeira do mutuário. O desempenho do mutuário que beneficia do
diferimento, incluindo em termos do cumprimento de todas as metas/todos os
objetivos acordados, deve ser acompanhado de perto pela unidade responsável
pela concessão do diferimento, pelo menos durante o período probatório, tal como
definido pela EBA.
Partindo da monitorização coletiva do desempenho das diversas opções de
diferimento e da análise de potenciais causas e casos de novo incumprimento
(avaliação inadequada da capacidade económica, problema com as características
do produto de tratamento do diferimento, mudança das circunstâncias do mutuário,
efeitos macroeconómicos externos, etc.), os bancos devem reanalisar regularmente
as suas políticas e produtos de diferimento.

4.4

Avaliações da capacidade económica
A avaliação da capacidade económica do mutuário deve ser realizada para todos os
empréstimos e basear-se na capacidade atual e futura previsível, prudentemente
avaliada, de serviço da dívida por parte do mutuário. Neste contexto, os
pressupostos aumentos futuros previsíveis da capacidade do mutuário de serviço da
dívida devem ser credíveis e conservadores.
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Os principais aspetos a analisar pelos bancos no âmbito da avaliação da
capacidade económica do mutuário, dependendo do segmento, são os seguintes:
•

rendimentos regulares/recorrentes;

•

despesas;

•

outros ativos;

•

outra dívida;

•

despesas de subsistência razoáveis;

•

perspetivas de emprego;

•

perspetivas/atratividade do imóvel;

•

fluxos de caixa e plano de negócio (ver também a secção 6.2.4);

•

predisposição para pagar (historial de comportamento de pagamento) e atitude
cooperante.

Para a prestação de informação detalhada e verificada sobre a situação financeira
do mutuário, com vista a analisar as posições em risco, os bancos devem
desenvolver modelos de prestação de informação financeira padronizados para os
mutuários particulares e para os segmentos homogéneos de mutuários empresariais
(se apropriado). Os processos internos devem assegurar o preenchimento correto e
atempado dos modelos em causa 32.
Com vista a que o banco possa conhecer o endividamento global e analisar o perfil
de comportamento geral do mutuário, devem também ser utilizadas fontes de
informação externas, tais como centrais de registo de crédito.
A avaliação da capacidade económica deve fundar-se nos níveis de rendimento e
despesa do mutuário documentados e confirmados de forma razoável. Os bancos
devem garantir satisfatoriamente, e ser capazes de demonstrar, que é aplicado um
grau de prudência adequado em relação aos elementos variáveis dos rendimentos
atuais tomados em conta. Mais especificamente, os pressupostos utilizados devem
ser justos e razoáveis, devendo incorporar os principais indicadores económicos
relevantes no que respeita à capacidade económica futura do mutuário.
Por exemplo, elementos variáveis do salário e/ou do rendimento de rendas, etc.,
devem ser objeto de desconto (mediante a aplicação de margens de
avaliação/haircuts), para refletir a possibilidade de que poderão não se verificar.
Todos os pressupostos devem ser documentados no ficheiro de crédito, de forma
a assegurar uma pista de auditoria.
Aumentos futuros de rendimentos devem apenas ser considerados quando existam
motivos sólidos para esperar que se concretizem. Os bancos devem ainda garantir
32

Como exemplos, ver os modelos elaborados pelos bancos centrais de Chipre e da Irlanda:
modelo de Chipre e modelo da Irlanda.
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satisfatoriamente, e ser capazes de demonstrar, que é aplicado um grau de
prudência adequado ao ponderarem em que medida aumentos futuros deverão ser
tomados em conta. Exceto se existir informação específica em contrário, os
pressupostos em termos de aumentos salariais, bónus, horas extraordinárias,
progressão de carreira, subidas de rendas e quaisquer outros aumentos não devem
afastar-se dos padrões normais do setor/mercado e poderão ter de ser objeto de
desconto (mediante a aplicação de margens de avaliação/haircuts) para refletir o
risco de não serem totalmente realizados.
O anexo 6 especifica em mais pormenor as expectativas quanto à documentação e
à avaliação da capacidade económica dos mutuários particulares e dos mutuários
empresariais.

4.5

Informação a reportar para fins de supervisão e a
divulgar publicamente
As autoridades de supervisão esperam que, no tocante às carteiras nos termos da
regulamentação, a divulgação de informação sobre diferimento seja coerente,
em especial no que respeita à divulgação de aspetos fundamentais como a
qualidade creditícia do diferimento, a qualidade e a eficácia do diferimento e o perfil
de prazos do diferimento. Para facilitar a divulgação de informação sobre
diferimento de uma forma coerente, os bancos devem apresentar dados
quantitativos e utilizar os modelos padronizados fornecidos no anexo 7 às presentes
orientações. Os órgãos de administração devem aprovar a informação antes da sua
apresentação às autoridades de supervisão.
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5

Reconhecimento de NPL

5.1

Finalidade e visão geral
Definição de “NPL”
Em virtude de o comummente utilizado termo “crédito não produtivo” ou “NPL
”(do inglês “non-performing loan”) se basear em diferentes definições, a EBA
publicou uma definição uniforme de “exposição/posição não produtiva” ou “NPE”
(do inglês “non-performing exposure”), com vista a resolver os problemas
decorrentes da existência de definições distintas.
Contudo, em rigor, a definição de “NPE” só é presentemente vinculativa no que
respeita à prestação de informação para fins de supervisão 33. Ainda assim, os
bancos são fortemente encorajados a utilizar a definição também no âmbito do
respetivo controlo interno do risco e na informação financeira divulgada
publicamente. Além disso, a definição de “NPE” é utilizada em diversos exercícios
de supervisão pertinentes (por exemplo, na análise da qualidade dos ativos
realizada no contexto do MUS e nos exercícios de teste de esforço e de
transparência conduzidos pela EBA).
O presente capítulo visa proporcionar uma breve descrição geral de determinadas
questões relacionadas com a definição e o reconhecimento de NPE, de acordo com
a definição da EBA, e fornecer alguns exemplos de melhores práticas para reduzir a
diversidade de aplicação.
A secção 5.2 começa por fornecer orientações sobre a definição de “NPE”, em
consonância com o Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014 (também referido
como “normas técnicas de execução da EBA no que respeita ao relato para fins de
supervisão”) 34, a fim de assegurar uma aplicação coerente dos principais elementos
da definição de “NPE”, nomeadamente os critérios do crédito vencido e da
improbabilidade de pagamento. A secção 5.3 analisa as ligações estreitas entre a
definição de “NPE” e a definição de “diferimento”. A secção 5.4 centra-se em outros
aspetos importantes relacionados com a aplicação coerente e rigorosa da definição
de “NPE”, tais como a identificação de clientes idênticos ou interligados.

33

A informação sobre NPE é recolhida regularmente, no âmbito da prestação de informação financeira,
através de vários modelos FINREP, incluindo no quadro F.18 dos anexos III e IV do Regulamento de
Execução (UE) n.º 680/2014, no qual as posições produtivas e não produtivas e as perdas de crédito
acumuladas associadas são desagregadas por base de mensuração, tipo de exposição, contraparte e
evento desencadeador da classificação como NPE.

34

Ver a nota de rodapé 29.
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Perspetiva regulamentar versus perspetiva contabilística
A secção 5.5 explica as ligações entre a definição prudencial de NPE e a definição
contabilística de “em imparidade” (segundo a IAS 39) e a definição prudencial de
“incumprimento” (de acordo com o CRR). Um dos objetivos da definição de “NPE”
consiste em aumentar a comparabilidade dos dados através da eliminação das
diferenças na definição de “incumprimento” e “em imparidade” no conjunto da UE.
Para o efeito, a definição de “não produtivo” deve servir como um conceito
harmonizado de classificação da qualidade dos ativos.
Nos últimos anos, foram publicadas múltiplas orientações com relevância para a
definição de “incumprimento” segundo a regulamentação, designadamente,
as Orientações relativas à aplicação da definição de incumprimento nos termos
do artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2016/07) e as normas
técnicas de regulamentação sobre o limiar de materialidade de obrigações de
crédito vencidas nos termos do 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013
(Regulatory Technical Standards on the materiality threshold for credit obligations
past due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/06),
documento atualmente apenas disponível em língua inglesa), tendo o Comité de
Basileia de Supervisão Bancária (CBSB) publicado, em dezembro de 2015,
orientações relativas ao risco de crédito e à contabilização de perdas de crédito
esperadas (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses).
O parágrafo 147 do anexo V das normas técnicas de execução da EBA no que
respeita ao relato para fins de supervisão (ou seja, o anexo V do Regulamento de
Execução (UE) n.º 680/2014) estabelece que as posições em risco relativamente às
quais se considera que ocorreu um incumprimento em conformidade com o artigo
178.º do CRR ou uma imparidade nos termos do quadro contabilístico aplicável
serão sempre consideradas posições não produtivas.
A relação entre as diferentes definições é ilustrada no esquema a seguir
apresentado. NPE é um conceito potencialmente mais abrangente do que os
conceitos de “em imparidade” e “incumprimento”. Todas as posições em imparidade
e em incumprimento são necessariamente NPE, mas estas últimas podem também
abranger posições em risco não reconhecidas como em imparidade ou em
incumprimento no quadro contabilístico ou regulamentar aplicável. A relação exata
será tratada na secção 5.5.
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Figura 2
Ilustração da relação entre as definições de “NPE”, “em incumprimento” e “em imparidade”
NPE: Normas técnicas de execução da EBA

O principal fator impulsionador das diferenças
(se estas existirem) prende-se com a não
aplicação a posições em imparidade do fator
automático de pagamentos em atraso até
90 dias utilizado para as NPE

Incumprimento: Artigo 178.º do RRFP

Em imparidade: IAS/IFRS

Os principais fatores impulsionadores das
diferenças (se estas existirem) prendem-se
com a não aplicação a posições em
incumprimento dos fatores automáticos
utilizados para as NPE, designadamente:
• período de cura de 1 ano para retirada
da classificação de NPE
• outras posições em risco com
pagamentos em atraso superiores
a 90 dias impedem a retirada da
classificação de NPE
• NPE devido a segunda restruturação
do crédito ou 30 dias de atraso no
pagamento de posição diferida produtiva
em período probatório
• NPE devido ao “efeito de conjunto”
de 20%

Se bem que possam existir algumas diferenças de categorização, os três conceitos estão alinhados para a maioria das posições em risco
(em imparidade=incumprimento=NPE).

5.2

Aplicação da definição de “NPE”
De acordo com o parágrafo 145 do anexo V das normas técnicas de execução da
EBA no que respeita ao relato para fins de supervisão, NPE são posições em risco
que preenchem um dos seguintes critérios ou ambos:
1.

trata-se de posições em risco materialmente relevantes vencidas há mais de
90 dias;

2.

o devedor foi avaliado e considera-se improvável que pague a totalidade das
suas obrigações de crédito sem a execução das garantias, independentemente
da existência de qualquer montante vencido ou do número de dias decorridos
desde o vencimento do crédito.

Por conseguinte, a definição de “NPE” baseia-se no critério do crédito vencido e no
critério da improbabilidade de pagamento, discutidos na presente secção.

5.2.1

Observações sobre o critério do crédito vencido e a contagem
dos dias de atraso
O parágrafo 145, alínea a), do anexo V das normas técnicas de execução da EBA
no que respeita ao relato para fins de supervisão define o critério do crédito vencido.
As posições em risco materialmente relevantes com montantes vencidos há mais de
90 dias são consideradas não produtivas. O limiar de materialidade a utilizar deve
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ser o mesmo que na definição de “incumprimento” nos termos do artigo 178.º
do CRR, tal como especificado nas normas técnicas de regulamentação relevantes
(EBA/RTS/2016/06, secção 3.4).
Uma posição só pode ser considerada vencida em caso de obrigação jurídica de
efetuar um pagamento e este seja obrigatório. Se não existir uma obrigação jurídica
ou o pagamento não for obrigatório, a ausência de pagamento não constitui uma
infração. Por exemplo, o não pagamento de juros discricionários sobre um
instrumento de fundos próprios adicionais de nível 1 (Additional Tier 1 capital) não
se configura como uma situação de crédito vencido. Contudo, os bancos devem
avaliar cuidadosamente se o não pagamento de juros discricionários está associado
a outros eventos relevantes para classificação de um crédito como “não produtivo”.
Nos casos em que não é certo se já existe uma obrigação jurídica, os bancos
devem analisar devidamente a situação. Quando uma posição de um devedor é
identificada como NPE, mas essa identificação (muito provavelmente através do
critério do crédito vencido) resulta, na verdade, apenas de disputas isoladas que
não estão relacionadas com a solvência da contraparte, então outras posições face
a entidades do mesmo grupo do devedor não precisam de ser consideradas NPE.
Uma vez estabelecida a obrigação jurídica de pagamento obrigatório, a contagem
dos dias de atraso no pagamento inicia-se assim que se verifique o não pagamento,
na data devida, de qualquer montante materialmente relevante de capital, juros ou
comissões.
Os bancos podem utilizar ou ser obrigados a utilizar convenções de afetação de
pagamentos recebidos, tais como o método da “primeira entrada – primeira saída”
(first in, first out – FIFO), no qual se pressupõe que quaisquer pagamentos
recebidos liquidam sempre a primeira obrigação de pagamento que os clientes não
cumpriram. No âmbito das convenções de afetação segundo o método FIFO, as leis
ou regulamentos podem especificar se um pagamento deve liquidar primeiro os
juros em dívida ou o capital por reembolsar.
A definição de “NPE” não requer a utilização de uma convenção de afetação
específica ou qualquer ordem de prioridade entre os juros em dívida e o capital por
reembolsar. A convenção de afetação e a ordem de prioridade utilizadas devem ser
as estipuladas pela legislação ou regulamentação aplicável. Caso a legislação ou
regulamentação aplicável seja omissa, a afetação e a ordem de prioridade utilizadas
devem estar previstas no correspondente contrato de empréstimo e não podem
contradizer quaisquer outras leis ou regulamentos, em particular os direitos em
matéria de defesa do consumidor ou as leis de insolvência ou falência.
Em resultado, pode ser necessário utilizar diferentes convenções para diferentes
contratos. Tal significa, por exemplo, que, caso a legislação aplicável seja omissa e
um determinado contrato de empréstimo ou outra legislação proíba a utilização da
convenção FIFO, a primeira prestação em atraso relativa a esse contrato não será
liquidada até que todas as restantes prestações em atraso tenham sido saldadas.
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5.2.2

Observações sobre o critério da improbabilidade de pagamento
Em contraste com os alertas para pagamentos em atraso, os alertas relacionados
com a improbabilidade de pagamento, nos termos do parágrafo 145, alínea b),
do anexo V do Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014, dependem menos de
critérios quantitativos, mas definem alguns eventos que desencadeiam a
classificação como NPE. Como daí resulta alguma margem de interpretação,
é imperativo que os bancos disponham de critérios internos claramente definidos
para identificar indicadores de improbabilidade de pagamento. Esses indicadores
devem referir-se a situações rigorosamente especificadas (eventos indicadores de
improbabilidade de pagamento). Os bancos devem assegurar que a definição de
“NPE” e os critérios de identificação de eventos indicadores de improbabilidade de
pagamento são aplicados de forma homogénea em todas as entidades do grupo.
Os bancos devem também predefinir os eventos de desencadeamento automático
de classificação como NPE (sempre que tal seja possível) e os eventos que exigem
intervenção manual. No caso dos eventos automáticos, a exposição é
automaticamente identificada como não produtiva, sem qualquer intervenção
manual ou a necessidade de confirmação manual. Entre os exemplos de eventos
automáticos contam-se a falência do devedor, que pode ser confirmada com base
em dados de registos de falências, ou a contabilização de ajustamentos de crédito
específicos. No entanto, a maioria dos alertas relacionados com o critério da
improbabilidade de pagamento exige avaliações manuais regulares.
Por conseguinte, um banco deve avaliar regularmente a qualidade creditícia e a
capacidade de reembolso dos respetivos clientes. No caso de clientes institucionais,
tal deve ocorrer, no mínimo, nas principais datas de reporte. Estas reavaliações
devem ser acompanhadas de informação financeira atualizada e de uma notação de
crédito atual do cliente. Os bancos devem recolher em tempo oportuno a informação
financeira mais recente sobre os clientes institucionais, idealmente com base num
requisito contratual de que o cliente forneça essa informação num determinado
prazo. A não disponibilização de informação ou uma disponibilização tardia
injustificada podem ser consideradas um sinal negativo em termos da qualidade
creditícia do cliente. Os clientes identificados como financeiramente vulneráveis,
tais como clientes em “lista de observação” ou com uma notação de crédito fraca,
devem ser objeto de processos de reavaliação mais frequentes, em função da
materialidade, do segmento e da situação financeira do cliente.

Realização de garantias e improbabilidade de pagamento
De acordo com o parágrafo 148 do anexo V do Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014, a classificação de posições em risco como “não produtivas” deve ser
efetuada sem ter em conta a eventual existência de garantias. Nessa conformidade,
todas as posições em risco, mesmo as plenamente garantidas, devem ser sempre
classificadas como “não produtivas” em situações de improbabilidade de
pagamento.
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Fontes de dados externas e reconhecimento da improbabilidade
de pagamento
Ao recorrerem a fontes de dados externas, os bancos devem assegurar que a sua
definição de “improbabilidade de pagamento” é equivalente à de “NPE” ou, se
aplicável, à definição de “incumprimento” utilizada pelas fontes de dados externas,
incluindo mediante a realização de ajustamentos, como previsto no artigo 178.º,
n.º 4, do CRR no que respeita à definição de “incumprimento”. São exemplos de
fontes de dados externas os registos de falências, os registos de sociedades
(caso diferentes eventos, tais como falências e medidas e sanções impostas pelas
autoridades competentes que possam indicar improbabilidade de pagamento, sejam
objeto de registo), conservatórias de registo predial (imobiliário e terrenos), centrais
de registo de penhoras (que podem fornecer informação sobre uma situação
indicadora de improbabilidade de pagamento, se um terceiro apresentar um pedido
de injunção contra um cliente), bem como centrais de registo de crédito. Sempre
que tais dados estejam disponíveis e forneçam informação útil para a identificação
de situações indicadoras de improbabilidade de pagamento, os bancos devem
assegurar uma transferência automática dos dados das fontes externas para os
seus sistemas. Caso não seja possível estabelecer uma transferência automática de
dados, designadamente por não existirem identificadores únicos, os bancos devem,
ainda assim, verificar esses registos com regularidade (por exemplo, durante as
reavaliações de clientes), a fim de assegurar a devida identificação de situações
indicadoras de improbabilidade de pagamento.

Exemplos de melhores práticas em termos de eventos indicadores
de improbabilidade de pagamento
Ao definirem o conjunto de eventos indicadores de improbabilidade de pagamento,
os bancos devem ter em conta as situações e eventos enunciados na definição de
“incumprimento” do CRR e na definição de “requisitos de imparidade” segundo as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting
Standards – IFRS), considerando que todas as posições em incumprimento e em
imparidade devem ser identificadas como NPE. Quando pertinente para identificar
NPE, devem ser considerados fatores desencadeadores adicionais não
explicitamente referidos no artigo 178.º do CRR ou na definição de “imparidade”
nos termos do quadro contabilístico aplicável. No estabelecimento dos processos
internos de identificação de NPE, de incumprimento segundo o CRR e de
imparidade de acordo com as IFRS, recomenda-se que, para fins operacionais,
se proceda a um alinhamento dos eventos indicadores de improbabilidade de
pagamento.
Podem ser definidos conjuntos distintos de eventos indicadores de improbabilidade
de pagamento desencadeadores de medidas numa base carteira a carteira (crédito
hipotecário, PME, imóveis para fins comerciais, grandes empresas, etc.).
Por exemplo, no caso de carteiras de crédito hipotecário, os eventos indicadores de
improbabilidade de pagamento desencadeadores de medidas, tais como a
capacidade de cobertura do serviço da dívida ou o rácio entre o valor do empréstimo
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e o valor da garantia (loan to value – LTV) são extremamente relevantes, ao passo
que, no tocante a PME, podem ser considerados fatores desencadeadores
associados às carteiras relacionados com o desempenho financeiro dos devedores
(por exemplo, uma diminuição do volume de negócios). Estas reavaliações devem
ser acompanhadas de informação financeira e não financeira atualizada e de uma
notação de crédito atual do cliente.
O quadro 2, a seguir, fornece orientações em matéria de supervisão no que respeita
à aplicação dos eventos indicadores de improbabilidade de pagamento
desencadeadores de medidas. A coluna direita enumera os eventos indicadores de
improbabilidade de pagamento utilizados por vários bancos internacionais (melhores
práticas), assim como os eventos baseados nos fatores desencadeadores de
imparidade utilizados no contexto dos exercícios de análise da qualidade dos ativos
realizados em 2014 e 2015 e nas Orientações relativas à aplicação da definição de
incumprimento nos termos do artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013
(EBA/GL/2016/07), publicadas pela EBA. A lista não é exaustiva, nem visa
prescrever um conjunto mínimo de critérios de improbabilidade de pagamento.
Ao invés, deve ser vista como uma lista de exemplos e melhores práticas e como
ponto de referência no que se refere ao modo como pode ser aplicada a definição
de “NPE”.
No entanto, espera-se que os indicadores a branco conduzam diretamente a um
reconhecimento como “NPE”, visto que, por natureza, a maioria desses eventos se
enquadra diretamente na definição de “improbabilidade de pagamento” e existe
pouca margem para interpretação. Os fatores desencadeadores indicados a
cinzento constituem “alertas brandos” e devem ser encarados como exemplos
indicativos de improbabilidade de pagamento. Se um deles se aplicar, tal não
significa automaticamente que uma posição é “não produtiva”, mas antes que deve
ser efetuada uma avaliação rigorosa. No que respeita aos “alertas brandos”
(isto é, exemplos no âmbito da análise da qualidade dos ativos), é difícil definir e
calibrar limiares fixos para eventos indicadores de improbabilidade de pagamento
específicos, dadas as diferenças entre jurisdições no tocante a práticas de
subscrição de empréstimos, regulamentação, regimes fiscais e rendimento médio.
Os bancos devem, portanto, definir os seus próprios limiares com base nas
especificidades nacionais.
A avaliação regular da capacidade de reembolso por parte do mutuário deve
também ser aplicável aos créditos de reembolso único do capital na maturidade
(empréstimos “bullet”): o mero pagamento continuado dos montantes dos juros pelo
mutuário não é suficiente para assumir que o reembolso do empréstimo seja
realizado e que a posição possa ser considerada produtiva. No caso de
empréstimos “bullet”, os eventos indicadores de improbabilidade de pagamento
apresentados no quadro seguinte devem ser aplicados de forma seletiva. Deve
dar-se especial ênfase à disponibilização de opções de refinanciamento/renovação
do crédito a tais clientes, o que dependerá, em grande medida, da robustez
financeira do cliente e das garantias subjacentes ao empréstimo. Além disso, a vida
útil de projetos e a capacidade de reembolso do crédito nesse período devem estar
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entre os fatores a considerar para determinação da classificação correta de
empréstimos “bullet”.
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Quadro 2
Interrelação entre os indicadores de improbabilidade de pagamento e os critérios de classificação de uma posição
como “NPE”, “em incumprimento” e “em imparidade” 35
Eventos indicadores de improbabilidade de
pagamento nos termos do artigo 178.º do
CRR

Eventos desencadeadores de imparidade nos
termos da IAS 39.58

Eventos indicadores de improbabilidade de pagamento de NPE

1 a) “A instituição considera que, se não recorrer
a medidas como o acionamento das eventuais
garantias detidas, existe uma probabilidade
reduzida que o devedor cumpra na íntegra as
suas obrigações de crédito perante a instituição,
a empresa-mãe ou qualquer das suas filiais;”

a) dificuldades financeiras significativas do
emitente ou do devedor

o empréstimo é acelerado ou é solicitada a totalidade do pagamento

Branco: indicadores
Cinzento: exemplos

a instituição aciona as eventuais garantias, incluindo cauções (EBA)*)
processo judicial, execução ou execução coerciva com vista à cobrança da
dívida
revogação da licença do mutuário**)
o mutuário é codevedor quando o devedor principal se encontra numa
situação de incumprimento
adiamentos/extensões de empréstimos para além da sua vida útil***)
adiamentos/extensões caso seja provável uma perda económica
significativa (indicador: pagamentos “balão”, aumentos substanciais dos
pagamentos)
múltiplas restruturações de uma posição em risco
as fontes dos rendimentos recorrentes do mutuário deixam de estar
disponíveis para pagamento das prestações de reembolso (EBA);
o cliente fica desempregado e o reembolso é improvável
existem receios justificados relacionados com a futura capacidade do
mutuário para gerar fluxos de caixa estáveis e suficientes (EBA)
o nível geral de alavancagem do mutuário aumentou significativamente ou
existem expectativas justificadas de alterações dessa natureza em termos
de alavancagem (EBA); redução do capital próprio em 50% num dado
período de reporte devido a perdas
no caso de posições em risco face a um particular: incumprimento de uma
empresa detida na totalidade por um único indivíduo, sendo que este deu
ao banco uma garantia pessoal para todas as obrigações da empresa (EBA)
um ativo financeiro foi adquirido ou criado com um desconto materialmente
relevante, que reflete a degradação da qualidade creditícia do devedor
(EBA)
no caso de posições em risco na carteira de retalho, onde a definição de
“incumprimento” é aplicada a nível de cada facilidade de crédito, o facto de
uma parte significativa da obrigação total do devedor se encontrar em
incumprimento (EBA)
o rácio de cobertura do serviço da dívida indica que a dívida não é
sustentável
swaps de risco de incumprimento a 5 anos superiores a 1 000 pontos base
nos últimos 12 meses
perda de um cliente ou arrendatário importante
redução materialmente relevante do volume de negócios/dos fluxos de caixa
operacionais (20%)
um cliente associado declarou falência
parecer restrito ou com reservas do auditor externo

35

Este quadro não pretende fornecer um mapeamento preciso dos critérios de classificação de uma
posição como “NPE” face aos indicadores de improbabilidade de pagamento ou aos critérios
contabilísticos para classificação de uma posição como “em imparidade”, indicando antes as
semelhanças e possíveis sobreposições.
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expectativa de que um empréstimo “bullet” não possa ser refinanciado nas
condições de mercado vigentes
ausência de opções de refinanciamento
casos de fraude
b) uma quebra de contrato, tal como um
incumprimento ou não pagamento do capital
ou dos juros

não cumprimento do rácio LTV máximo em caso de financiamento baseado
em ativos ou valor de cobertura adicional não cumprido****)
incumprimento das cláusulas de um contrato de crédito pelo mutuário (EBA)

3 a) “A instituição atribui à obrigação de crédito o
estatuto de crédito improdutivo;”

e) desaparecimento de um mercado ativo para o
ativo financeiro em questão, devido a
dificuldades financeiras

desaparecimento de um mercado ativo para os instrumentos financeiros do
devedor

c) por razões económicas ou jurídicas
relacionadas com as dificuldades financeiras do
mutuário, o mutuante concede ao mutuário uma
concessão que, em outras condições, não
consideraria

a instituição de crédito deixa de cobrar juros (também parcialmente ou
mediante condicionalidade)

3 b) “A instituição reconhece um ajustamento de
crédito específico resultante da perceção de uma
importante deterioração da qualidade de crédito,
desde o momento em que a instituição assumiu a
posição em risco;”

anulação direta

anulação face a imparidades/provisões
correção do valor (registo de imparidades/provisões específicas para perdas
com empréstimos)

3 c) “A instituição vende a obrigação de crédito,
incorrendo assim numa perda económica
significativa;”

crédito vendido com perda relacionada com o empréstimo

3 d) “A instituição autoriza uma reestruturação
urgente da obrigação de crédito, quando isso
possa resultar numa obrigação financeira menor
devido a uma importante remissão ou adiamento
do reembolso do capital em dívida, do
pagamento de juros ou, se for caso disso,
comissões. No caso das posições em risco sobre
ações avaliadas no quadro do Método PD/LGD,
tal inclui a reestruturação urgente da própria
participação no capital;”

c) por razões económicas ou jurídicas
relacionadas com as dificuldades financeiras do
mutuário, o mutuante concede ao mutuário uma
concessão que, em outras condições, não
consideraria

3 e) “A instituição solicitou a declaração de
falência do devedor ou uma ordem semelhante
relativamente à obrigação de crédito desse
devedor perante a referida instituição, a sua
empresa-mãe ou qualquer das suas filiais;”

d) torna-se provável que o mutuário abra falência
ou enfrente outro tipo de reorganização
financeira

restruturação com uma parte materialmente relevante perdoada (perda em
termos de valor atual líquido)
restruturação com perdão da dívida sujeito a condicionalidade

a instituição de crédito ou a instituição que lidera o consórcio inicia um
processo de falência/insolvência
declaração de um evento de crédito segundo a definição da Associação
Internacional de Swaps e Derivados (International Swaps and Derivatives
Association – ISDA)
negociações extrajudiciais para liquidação ou reembolso (por exemplo,
acordos de suspensão)

3 f) “O devedor solicitou uma declaração de
falência ou uma situação de proteção
semelhante, ou foi colocado numa dessas
situações, para evitar ou protelar o reembolso da
sua obrigação de crédito perante a instituição, a
empresa-mãe ou qualquer das suas filiais.”

d) torna-se provável que o mutuário abra falência
ou enfrente outro tipo de reorganização
financeira

o devedor declarou falência ou insolvência
um terceiro iniciou um processo de falência ou insolvência
moratória (emitentes de dívida soberana, instituições)

*) Se as garantias ou a caução forem acionadas, tal significa normalmente que a definição de “NPE” é diretamente aplicável (execução das garantias).
**) A revogação de uma licença é especialmente relevante no contexto de empresas que precisam de uma licença pública para exercício da atividade, designadamente bancos e
companhias de seguros. Em alguns Estados-Membros, tal pode também abranger empresas de telecomunicações, de comunicação social, farmacêuticas, empresas mineiras ou de
transportes.
***) A vida útil é particularmente importante no tocante aos tipos de empréstimos para financiamento de grandes projetos. Em geral, os fluxos de caixa líquidos esperados de um
projeto durante a sua vida útil deverão exceder a obrigação de reembolso do empréstimo incluindo pagamentos de juros. Para além da vida útil, os fluxos de caixa são tipicamente
menos fiáveis e menos planificáveis, devido a fatores como a obsolescência, a necessidade de grandes reinvestimentos ou custos com obras, e uma crescente possibilidade de
falhas tecnológicas. A vida útil não representa prazos máximos, os quais podem ou devem ser aprovados aquando da concessão dos empréstimos. No entanto, é expectável que
um devedor enfrente dificuldades financeiras, se os fluxos de caixa de um projeto não forem suficientes para cumprir as obrigações de reembolso do empréstimo ao longo da vida
útil do projeto.
****) Os empréstimos com ativos subjacentes podem assumir diferentes formas (empréstimos “Lombard”, empréstimos com margem, empréstimos com ativos subjacentes
associados a imóveis – designadamente, crédito hipotecário reversível, empréstimos com ativos subjacentes associados a valores a receber, etc.), mas têm em comum o facto de o
banco não depender do rendimento ou dos fluxos de caixa do mutuário para o reembolso do empréstimo, optando por conceder financiamento contra um ativo. Tipicamente, os
mutuários têm de manter um certo rácio LTV ao longo da vida útil do empréstimo. Esse rácio LTV pode também assumir a forma de uma cláusula de capital mínimo, por exemplo,
no caso do crédito hipotecário. Se este rácio for excedido, o mutuário tem de completar a quota relativa ao capital (“valor de cobertura adicional”), caso contrário, o banco tem o
direito de exigir o reembolso do empréstimo e de vender as garantias. Normalmente, os bancos também estão sujeitos a requisitos de capital inicial significativamente mais elevados
para empréstimos com ativos subjacentes do que para empréstimos garantidos por fluxos de caixa. O objetivo é manter uma reserva para lidar com a volatilidade do preço dos
ativos de garantia e cobrir os custos de venda dos mesmos.
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5.3

Ligação entre NPE e diferimento

5.3.1

Definição geral de diferimento
Para efeitos das presentes orientações, utiliza-se a definição de “diferimento”
da EBA usada no Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014, em particular nos
parágrafos 163 a 183 do anexo V. Esta secção centra-se nos aspetos desta
definição relativamente aos quais as autoridades de supervisão notaram uma
aplicação inconsistente.
As medidas de diferimento consistem em “concessões” atribuídas a qualquer
posição – sob a forma de um empréstimo, um título de dívida ou um compromisso
(revogável ou irrevogável) de empréstimo – face a um devedor que enfrente ou
esteja em vias de enfrentar dificuldades em cumprir os seus compromissos
financeiros (dificuldades financeiras). Tal significa que uma posição em risco só
pode ser diferida, caso o devedor enfrente dificuldades financeiras que tenham
levado o banco a fazer algumas concessões.
De acordo com o parágrafo 164 do anexo IV do Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014, uma concessão refere-se a qualquer das seguintes ações:
i) uma modificação dos termos e condições anteriores de um contrato, ou
ii) um refinanciamento total ou parcial da posição em risco. Por conseguinte,
a definição de “concessão” é mais abrangente e não se restringe a modificações
que afetem o valor atual líquido dos fluxos de caixa da posição.
A correta identificação do diferimento pressupõe a capacidade de identificar sinais
de possíveis dificuldades financeiras futuras numa fase precoce. Para o efeito, a
avaliação da situação financeira do mutuário não deve ser limitada às posições em
risco com sinais aparentes de dificuldades financeiras, devendo também ser
avaliadas as posições em que o mutuário não revela dificuldades financeiras
aparentes, mas onde as condições de mercado se alteraram significativamente de
um modo passível de ter impacto na capacidade de reembolso. São exemplos de
tais posições os empréstimos “bullet”, em que o reembolso depende da venda de
imóveis (ou seja, uma descida dos preços dos imóveis tem impacto na capacidade
económica do mutuário) ou os empréstimos em moeda estrangeira (em que os
movimentos da taxa de câmbio subjacente têm impacto na capacidade económica
do mutuário).
A avaliação de quaisquer dificuldades financeiras do devedor deve basear-se
apenas na situação do devedor, sem ter em conta as garantias ou quaisquer
cauções apresentadas por terceiros.
A fim de identificar o grau de dificuldades financeiras do devedor, podem ser
utilizados os seguintes fatores (a lista não é exaustiva):
•

devedor/facilidade com mais de 30 dias de atraso no reembolso durante os três
meses anteriores à modificação ou ao refinanciamento;
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•

aumento, nos três meses anteriores à modificação ou ao refinanciamento, da
probabilidade de incumprimento (probability of default – PD) subjacente à
classe de notação interna utilizada pelo banco;

•

posição em risco em “lista de observação” durante os três meses anteriores à
modificação ou ao refinanciamento.

As posições em risco não devem ser identificadas como diferidas quando são
efetuadas concessões a devedores que não se encontram em dificuldades
financeiras. Os bancos têm de distinguir entre renegociações ou renovações
atribuídas a devedores que não estão em dificuldades financeiras e medidas de
diferimento (ou seja, concessões atribuídas a devedores em dificuldades
financeiras).
Conceder novas condições, como uma nova taxa de juro mais favorável do que a
taxa atribuída a devedores com um perfil de risco semelhante, é um fator indicativo
de uma concessão. No entanto, beneficiar de novas condições mais favoráveis do
que as praticadas pelo mercado não constitui um pré-requisito para a identificação
de concessões, nem, por conseguinte, para a identificação do diferimento. Contudo,
quando um devedor enfrenta dificuldades financeiras, uma alteração das condições
em consonância com o que outros devedores com um perfil de risco semelhante
poderiam obter do banco deve ser qualificada como uma concessão. É também
esse o caso quando os devedores estão integrados em sistemas de diferimento
públicos oferecidos pelos bancos.
Os mutuários podem solicitar alterações das condições contratuais dos respetivos
empréstimos mesmo que não enfrentem ou estejam em vias de enfrentar
dificuldades em cumprir os seus compromissos financeiros. Deve, todavia, ser
sempre efetuada uma avaliação da situação financeira de um mutuário quando são
solicitadas alterações das condições contratuais.
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Figura 3
Ilustração do diferimento no contexto da definição de “NPE”
Posição diferida
produtiva (contínua)

Posição não
produtiva

Aplica-se
§ 157

Mínimo de 1 ano

1.ª MD
(§ 163 e
seguintes,
§ 176,
§ 178)

Posição produtiva

Aplica-se
§ 157

Posição diferida
produtiva

Mínimo de 2 anos
(contínuos)

Posição diferida
produtiva
Mínimo de 2 anos

Aplica-se
§ 176

2.ª MD
ou atraso
> 30 dias
(§ 179)

Posição não
produtiva
Mínimo de 1 ano

Posição diferida
produtiva (contínua)

Mínimo de 2 anos

Aplica-se
§ 176

Posição produtiva

Aplica-se
§ 176

Posição produtiva

Aplica-se
§ 157

Posição diferida
produtiva

Aplica-se
§ 176

Mínimo de 2 anos
(contínuos)

Posição diferida
produtiva
Posição diferida
produtiva

Mínimo de 2 anos

2.ª MD

Mínimo de 2 anos

Posição não
produtiva
Mínimo de 1 ano

Aplica-se
§ 176

Mínimo de 2 anos

Medidas de diferimento (MD)
De “posição não produtiva” a “posição diferida produtiva”
De “posição diferida produtiva” a “posição produtiva”
Fontes e notas da figura: Todos os parágrafos referem-se ao anexo V, parte II, do Regulamento (UE) n.º 680/2014.

Parágrafo 157

Parágrafo 176

 1 ano desde as medidas de diferimento

 Período probatório mínimo de 2 anos desde o estatuto de “posição produtiva”

 Sem montantes em atraso após medidas de diferimento

 Pagamentos regulares num montante agregado não insignificante de
capital/juros durante, pelo menos, 1 ano

 Pagamentos de montantes anteriormente em atraso ou anulados
 Nenhuma outra posição não produtiva (quando estatuto de “posição não
produtiva” avaliado na base de devedor, parágrafos 154 e155)

 Nenhuma outra posição com pagamentos em atraso > 30 dias

De acordo com o parágrafo 178 do anexo V do Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014, uma posição diferida pode ser produtiva ou não produtiva.
Ao concederem medidas de diferimento a posições produtivas, os bancos devem
avaliar se essas medidas implicam a reclassificação dessas posições como não
produtivas. Não obstante, concessão de medidas de diferimento a NPE não anula o
estatuto de NPE, devendo as posições continuar a ser identificadas como não
produtivas durante, pelo menos, 1 ano após a aplicação das medidas de
diferimento.
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5.3.2

Classificação de posições diferidas como não produtivas
Salvo prova em contrário, as posições diferidas que preenchem qualquer um dos
seguintes critérios devem ser sempre classificadas como não produtivas:

5.3.3

•

são apoiadas por planos de pagamento inadequados (tanto planos de
pagamento iniciais como subsequentes, conforme aplicável) – o que abarca,
entre outros aspetos, o repetido incumprimento do plano de prestações de
reembolso, alterações ao plano de prestações de reembolso para evitar
incumprimentos–, ou o plano de prestações de reembolso assenta em
expectativas que não são apoiadas por previsões macroeconómicas ou por
pressupostos realistas quanto à capacidade de reembolso do devedor ou à
disponibilidade do mesmo para realizar os pagamentos;

•

incluem termos contratuais que atrasam o tempo disponível para o reembolso
das prestações regulares (como, por exemplo, quando é concedido um período
de carência superior a 2 anos para o reembolso do capital), dificultando a
avaliação da classificação correta;

•

incluem montantes não reconhecidos que excedem as perdas de crédito
acumuladas associadas a NPE com um perfil de risco idêntico.

Cura/retirada do estatuto de NPE
Em conformidade com o parágrafo 176 do anexo V das normas técnicas de
execução da EBA no que respeita ao relato para fins de supervisão, as posições
diferidas podem ser produtivas ou não produtivas. As condições específicas
enunciadas no parágrafo 157 para a reclassificação de posições diferidas não
produtivas incluem o cumprimento de um “período de cura” de 1 ano, a contar da
data em que foram concedidas as medidas de diferimento, e um requisito de o
comportamento do devedor demonstrar que as preocupações quanto ao reembolso
total foram eliminadas. Os bancos devem proceder a uma análise da situação
financeira do devedor para apurar a ausência de tais preocupações. No sentido de
serem cumpridos os requisitos estabelecidos no parágrafo 157 e para que a análise
financeira dissipe as preocupações quanto ao reembolso total de acordo com as
condições pós-diferimento, devem ser preenchidos todos os critérios a seguir
indicados:
1.

a posição não é considerada em imparidade ou em incumprimento;

2.

não existem montantes em atraso associados à posição;

3.

o mutuário liquidou, através de pagamentos regulares, um montante
equivalente a todos os montantes anteriormente em atraso (se à data da
concessão das medidas de diferimento existirem montantes em atraso), ou um
total equivalente ao montante anulado como parte das medidas de diferimento
(caso não exista qualquer montante em atraso), ou o mutuário demonstrou de
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outra forma a sua capacidade para cumprir as condições aplicáveis na
sequência do diferimento.
A inexistência de quaisquer montantes em atraso aludida no critério 2 significa que a
situação da posição em risco é regular e que quaisquer prestações de pagamento
de capital e juros vencidas foram pagas. Os montantes em atraso e anulados
referidos no critério 3 são os existentes – ou não – à data de aplicação das medidas
de diferimento.
As políticas do banco em matéria de reclassificação de posições diferidas não
produtivas devem especificar as práticas para dissipar as preocupações acerca da
capacidade do mutuário de cumprir as condições pós-diferimento. As políticas
devem definir limiares em termos dos pagamentos efetuados durante o período de
cura mencionado no critério 3. A expectativa em matéria de supervisão é no sentido
de que definam a capacidade do mutuário de cumprir as condições pós-diferimento
(ao ponto de ser provável o reembolso total da dívida), pelo menos demonstrando
pagamentos de um montante não insignificativo do capital. Tal deve ser aplicável
independentemente do banco utilizar o reembolso dos montantes em atraso ou
anulados à data das medidas de diferimento para avaliar a ausência de
preocupações quanto ao devedor.
Além disso, quando um devedor tem outra posição ou mais posições que não sejam
objeto de medidas de diferimento, o banco deve considerar o desempenho (ou seja,
a existência de pagamentos em atraso) das mesmas na sua avaliação da
capacidade do mutuário de cumprir as condições pós-diferimento. A consideração
dos pagamentos em atraso não altera o nível de aplicação do estatuto de NPE,
de acordo com os parágrafos 154 ou 155, consoante o aplicável, do anexo V das
normas técnicas de execução da EBA no que respeita ao relato para fins de
supervisão.
A existência de termos contratuais que prolonguem o período de reembolso
(tais como períodos de carência para o capital) significa que a posição diferida deve
continuar a ser classificada como não produtiva até os requisitos enunciados nos
critérios 1 a 3 tiverem sido cumpridos. Como o critério 3 exige que sejam efetuados
pagamentos regulares, o termo do “período de cura” de 1 ano não resulta
automaticamente na reclassificação de uma posição como produtiva, exceto se
tiverem sido realizados pagamentos regulares nos 12 meses.

5.3.4

Identificação como posição diferida produtiva
Quando posições diferidas são classificadas como produtivas – quer porque
cumpriram as condições de reclassificação para retirada da categoria de “NPE”,
quer porque a concessão de medidas de diferimento não conduziu à classificação
da posição como “NPE” –, continuarão a ser identificadas como diferidas até terem
sido cumpridas todas as condições a seguir enunciadas, de acordo com o
parágrafo 176 do anexo V das normas técnicas de execução da EBA no que
respeita ao relato para fins de supervisão:
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1.

uma análise da situação financeira do devedor demonstrou que a posição
deixou de preencher as condições para ser considerada não produtiva;

2.

decorreu um período probatório mínimo de 2 anos, desde a data mais recente
de entre a data da concessão e a data da reclassificação da posição como
produtiva;

3.

o mutuário efetuou pagamentos regulares num montante agregado não
insignificante de capital ou juros durante, pelo menos, metade do período
probatório;

4.

nenhuma das posições do mutuário apresenta pagamentos em atraso há mais
de 30 dias, no final do período probatório.

Mesmo que preenchidas todas as condições atrás indicadas, o termo do período
probatório de 2 anos não deve implicar automaticamente a retirada da posição da
categoria de “posição diferida”.
Na prática, a condição 3 referente aos pagamentos regulares num montante
agregado não insignificante não pode ser considerada preenchida apenas com o
pagamento de juros. As políticas do banco referentes à identificação de posições
diferidas devem exigir pagamentos tanto do capital como dos juros.
As políticas do banco em matéria de identificação de posições diferidas devem
igualmente especificar práticas destinadas a dissipar preocupações quanto às
dificuldades financeiras do devedor. Caso contrário, a posição continuará a ser
classificada como “diferida”. Para o efeito, devem exigir que o mutuário tenha
liquidado, através de pagamentos regulares, um montante igual a todos os
montantes (capital e juros) previamente vencidos ou desreconhecidos à data da
concessão, ou, em contrapartida, demonstre a sua capacidade de cumprir as
condições pós-diferimento nos termos dos critérios objetivos alternativos que
impliquem um reembolso do capital.
Durante o período probatório, novas medidas de diferimento concedidas em relação
a posições diferidas produtivas que tenham sido reclassificadas (deixando de
pertencer à categoria de “NPE”) implicarão nova reclassificação das mesmas,
voltando estas a integrar a categoria de “NPE”. O mesmo será aplicável quando
essas posições tiverem vencido há mais de 30 dias.

5.4

Outros aspetos da definição de “NPE”

5.4.1

Definição coerente ao nível do grupo bancário
Os bancos devem assegurar que a identificação de NPE é consistente a nível da
entidade e do grupo bancário, sendo a definição aplicada de forma harmonizada em
todas as filiais e sucursais.
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Uma definição uniforme de NPE a nível do grupo pode diferir das normas locais em
diferentes jurisdições fora da UE.
•

Numa fase inicial, os bancos devem, portanto, clarificar se as normas locais de
reconhecimento de NPE são mais permissivas ou mais rigorosas em
comparação com as normas gerais do grupo.

•

Em segundo lugar, devem avaliar até que ponto normas locais mais
permissivas ou mais rigorosas podem resultar em stocks de NPE artificialmente
inflacionados ou deflacionados.

•

Em terceiro lugar, stocks de NPE artificialmente inflacionados ou deflacionados
face às normas locais devem ser alinhados a nível do grupo através de um
mapeamento adequado entre classificações.

•

Por último, caso as normas locais em termos de requisitos de reconhecimento
de NPE apresentem divergências substanciais em relação ao Regulamento de
Execução (UE) n.º 680/2014, recomenda-se aos bancos que elaborem
relatórios de acordo com ambas as normas para fins de controlo interno do
risco.

É necessária uma aplicação coerente da definição de “NPE” no reporte em base
individual e em base consolidada.
Por conseguinte, dado que um único devedor poder ser cliente de várias entidades
do mesmo grupo bancário, os bancos devem assegurar que, se um único cliente
institucional for classificado como “não produtivo” numa das entidades do grupo,
esse estatuto de incumprimento seja, rapidamente, comunicado (propagado) e
registado nas restantes entidades do grupo.
Para o efeito, um grupo bancário deve estabelecer um sistema informático a nível
do grupo que permita a identificação de cada devedor em qualquer entidade do
grupo através de um identificador único e o reporte atempado de cada ocorrência de
um estatuto de “não produtivo” relativamente a cada devedor.
Em alguns casos, poderá não ser totalmente possível a identificação coerente do
estatuto de “não produtivo”, se a defesa do consumidor, o sigilo bancário ou a
legislação proibirem a troca de dados de clientes no seio de um grupo. Acresce que
a identificação coerente pode, em certas circunstâncias, ser limitada, se for
excessivamente oneroso verificar o estatuto de um cliente em todas as entidades
jurídicas e localizações geográficas de um grupo bancário. Se assim for e em
consonância com a abordagem definida no parágrafo 82 das Orientações relativas à
aplicação da definição de incumprimento nos termos do artigo 178.º
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2016/07), os bancos podem abster-se
de verificar a coerência, sob a condição de poderem demonstrar ser imaterial o
efeito do não cumprimento e de fornecerem provas de que não existem clientes
comuns, ou de que o número dos mesmos é muito limitado, entre as entidades
relevantes do grupo.
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5.4.2

Grupos de clientes interligados
As políticas dos bancos devem assegurar um tratamento coerente dos clientes
individuais e dos grupos de clientes interligados, tal como definido no CRR e nas
orientações sobre a aplicação do regime revisto aplicável aos grandes riscos,
emitidas pelo Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária
(Committee of European Banking Supervisors – CEBS) 36, bem como uma avaliação
consistente das relações jurídicas subjacentes entre as entidades jurídicas que
compõem um grupo de clientes interligados. Tendo em conta o possível contágio, os
bancos devem, quando viável, aplicar uma perspetiva de grupo ao avaliar o estatuto
da posição do devedor como não produtiva, a não ser que esse estatuto seja
afetado por disputas isoladas não relacionadas com a solvência da contraparte.
Com vista a aplicar aos clientes uma perspetiva de grupo, os bancos devem adotar,
pelo menos como ponto de partida, a definição do artigo 4.º, n.º 1, alínea 39) do
CRR. Os principais critérios são o controlo e a interligação económica.
Se um banco puder fornecer provas razoáveis que permitam identificar um membro
do grupo com uma ligação não produtiva como sendo “produtivo”, utilizando os
critérios do controlo e da interligação económica, então o banco pode estabelecer
essa distinção nos termos do CRR e das normas contabilísticas aplicáveis.
Em conformidade com o parágrafo 109, alínea c), e o parágrafo 113 das
Orientações relativas à aplicação da definição de incumprimento nos termos do
artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2016/07), os bancos
devem manter um registo de todos os critérios de classificação.

5.4.3

“Efeito de conjunto”
De acordo com o parágrafo 155 do anexo V do Regulamento de Execução (UE)
n.º 680/2014, se mais de 20% das posições em risco de um devedor estiverem
vencidas há mais de 90 dias, todas as restantes posições do devedor (patrimoniais
e extrapatrimoniais) devem ser consideradas como não produtivas.

5.4.4

Classificação da exposição na sua totalidade
Em conformidade com o parágrafo 148 do anexo V do Regulamento de Execução
(UE) n.º 680/2014, as posições em risco devem ser categorizadas pelo seu
montante total como não produtivas. Por conseguinte, uma determinada posição
não pode ser classificada como parcialmente produtiva e parcialmente não
produtiva.

36

Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime, CEBS, dezembro de 2009.

Orientações sobre créditos não produtivos dirigidas a instituições de crédito −
Reconhecimento de NPL

72

5.5

Ligações entre definições regulamentares
e contabilísticas

5.5.1

Definição prudencial de “incumprimento” (nos termos do CRR)
Os artigos 127.º e 178.º do CRR definem incumprimento para efeitos,
respetivamente, do método-padrão e do método baseado em notações internas
(internal ratings-based – IRB).
O quadro seguinte apresenta os desvios importantes existentes entre a definição de
“incumprimento” segundo o CRR e definição de “NPE” (no âmbito da prestação de
informação para fins de supervisão, de acordo com as normas técnicas de execução
da EBA relevantes). A prática revela que algumas instituições tentaram alinhar a sua
aplicação da definição de “incumprimento” com a definição de “NPE” para simplificar
os processos e promover a convergência das duas definições, também à luz dos
recentes desenvolvimentos regulamentares no que se refere à definição de
“incumprimento”.

Quadro 3
Desvios importantes entre a definição de “incumprimento” no CRR e a definição de “NPE”
Desvio entre as definições de
“incumprimento” e de “NPE”

Descrição

“Efeito de conjunto”

De acordo com o parágrafo 155 do anexo V, parte II, das normas técnicas de execução da EBA no que respeita ao relato para fins de
supervisão, se 20% das posições de um devedor estiverem vencidas há mais de 90 dias, as restantes posições do mesmo serão
consideradas como não produtivas.

Grupos de clientes interligados

No caso de um agrupamento de devedores composto por diferentes entidades pertencentes ao mesmo grupo, as posições de membros
do grupo não consideradas em incumprimento (parágrafo 155 do anexo V, parte II, das normas técnicas de execução da EBA no que
respeita ao relato para fins de supervisão) podem ser classificadas como NPE, exceto quando a posição de um devedor for
reconhecida como NPE devido a disputas não relacionadas com a sua solvência.

Novo diferimento

No caso de posições diferidas consideradas produtivas durante o período probatório de 2 anos, que foram reclassificadas, deixando de
ser categorizadas como NPE e voltando a ser consideradas produtivas (parágrafo 176, alínea b), do anexo V, parte II, das normas
técnicas de execução da EBA no que respeita ao relato para fins de supervisão), as mesmas são novamente identificadas como NPE
se tiverem vencido há mais de 30 dias ou se for concedida outra medida de diferimento (novo diferimento).

Retirada da categoria de “NPE” e, em
particular, período de cura nos casos
de NPE diferidas

As NPE estão sujeitas a critérios de reclassificação específicos, para além dos critérios vigentes para descontinuação do estatuto de
“em imparidade” ou “em incumprimento” – por exemplo, para posições diferidas não produtivas, existe um período de observação de
1 ano, durante o qual a posição tem de manter o estatuto de não produtiva (parágrafo 157 do anexo V, parte II, das normas técnicas de
execução da EBA no que respeita ao relato para fins de supervisão).

De acordo com o artigo 178.º, n.º 1, alínea b), do CRR, para certos segmentos,
o período de atraso no pagamento pode ser prolongado, de 90 para 180 dias, pelas
autoridades competentes. Contudo, a opção de reconhecer incumprimentos só após
um atraso de 180 dias para algumas carteiras não foi incluída no Regulamento (UE)
2016/445 37, que entrou em vigor em outubro de 2016. O artigo 4.º deste
regulamento do BCE exige uma aplicação uniforme do período de 90 dias de atraso.

37

Regulamento (UE) 2016/445 do Banco Central Europeu, de 14 de março de 2016, relativo à forma de
exercício das faculdades e opções previstas no direito da União (BCE/2016/4).
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5.5.2

Definição contabilística de “em imparidade”
As posições em imparidade nos termos do quadro contabilístico aplicável devem ser
sempre consideradas NPE. As posições com “provisões coletivas para perdas
incorridas mas não relatadas” relativamente às quais não foi identificado nenhum
evento de perda em ativos específicos não devem ser consideradas NPE.
As posições em imparidade e em incumprimento devem ser obrigatoriamente
consideradas NPE. Tanto o CRR como as IFRS distinguem entre o incumprimento
das obrigações de pagamento acordadas (pagamentos em atraso) e os fatores
desencadeadores relacionados com os eventos económicos indicadores da
improbabilidade de pagamento.

Quadro 4
Definições de “em incumprimento” e “em imparidade”
Incumprimento de um devedor (artigo 178.º do CRR)

Ativos financeiros em imparidade de crédito
(IFRS 9, apêndice A, que remete para a IAS 39)

1 b) O devedor regista um atraso superior a 90 dias relativamente a uma obrigação de
crédito materialmente relevante perante a instituição, a empresa-mãe ou qualquer das suas
filiais

b) uma violação de contrato, como um incumprimento ou um atraso [Um ativo
financeiro é considerado vencido quando a contraparte não satisfez um pagamento
previsto contratualmente.]

2 a) Para os saldos a descoberto, o atraso começa a contar quando o devedor tiver
infringido um limite autorizado, tiver sido notificado de um limite inferior ao montante em
dívida atual ou tiver utilizado, sem autorização, montantes de crédito para o efeito e o
montante a descoberto for materialmente relevante

[Observação: saldos a descoberto não especificamente mencionados na IFRS 9,
mas incluídos no evento de desencadeamento mais geral definido como “violação do
contrato”]

O quadro 2 apresentado na secção 5.2.2 fornece uma comparação entre as
definições no CRR e nas IFRS, onde os eventos de perda contemplados na IAS 39
foram ordenados de forma a corresponder aos eventos de incumprimento
enumerados no CRR. Nem todos os eventos de incumprimento apresentados no
CRR representam automaticamente eventos de perda segundo esta norma
contabilística.

Perspetivas: IFRS 9
A IFRS 9 define “ativos financeiros em imparidade de crédito” no seu apêndice A.
Esta definição é relevante não apenas para os ativos financeiros, mas também para
garantias financeiras e compromissos de empréstimo. A definição na IFRS 9 não
difere significativamente da definição nos termos da IAS 39.
Ao abrigo da IFRS 9, espera-se, em geral, que uma transferência para o patamar 2
(Stage 2), que acarreta perdas de crédito ao longo da vida útil, seja reconhecida
antes de o instrumento financeiro ter vencido ou antes de se verificarem outros
eventos de incumprimento específicos ao mutuário. As análises do risco de crédito
realizadas pelos bancos devem ter em conta que os fatores determinantes das
perdas de crédito muitas vezes começam a deteriorar-se muito antes (meses ou,
em alguns casos, anos antes) de surgirem quaisquer provas objetivas de atrasos no
pagamento (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses,
CBSB, 2015, parágrafo A19, e Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk
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management practices and accounting for expected credit losses, EBA, 2016,
parágrafo 102).
A fim de avaliar a importância de um aumento do risco de crédito, os bancos devem,
portanto, ter uma política clara, que inclua critérios bem definidos para diferenciar
aumentos do risco de crédito para diferentes tipos de posições em risco relativas a
empréstimos (devendo esses critérios ser divulgados publicamente). A avaliação do
risco de crédito deve centrar-se exclusivamente no risco de incumprimento, sem
considerar os efeitos de fatores mitigadores do risco de crédito, como garantias ou
cauções (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, CBSB,
2015, parágrafo A22, e Draft Guidelines on credit institutions’ credit risk
management practices and accounting for expected credit losses, EBA, 2016,
parágrafo 105).
Nos termos da IFRS 9, a imparidade de crédito implica uma transferência do
patamar 2 para o patamar 3 (Stage 3). Contudo, ambos os patamares exigem
imparidades/provisões para perdas ao longo da vida útil e estas aumentam
continuamente à medida que a qualidade creditícia do devedor diminui, dependendo
do nível de garantias prestadas. Espera-se que, a partir da data de entrada em vigor
da IFRS 9, pelo menos todas as posições em risco no patamar 3 passem a ser
abrangidas pelas presentes orientações sobre NPL.

5.6

Informação a reportar para fins de supervisão
e a divulgar publicamente
Nas divulgações públicas, os bancos devem ter em consideração, como parâmetros
de referência, as normas técnicas de execução da EBA no que respeita ao relato
para fins de supervisão, tal como transpostas para o Regulamento de Execução
(UE) n.º 680/2014. Estas normas contaram com o apoio da Autoridade Europeia dos
Valores Mobiliários e dos Mercados (European Securities and Markets Authority –
ESMA), que recomendou às instituições financeiras que utilizassem as definições de
“NPE” e “diferimento” constantes do Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014
nas suas demonstrações financeiras e que explicassem a ligação entre NPL,
créditos em incumprimento e créditos em imparidade 38.
Nessa conformidade, os bancos são fortemente encorajados a utilizar as definições
de “NPE” e “diferimento” (subjacentes ao anexo V do Regulamento de Execução
(UE) n.º 680/2014) nas respetivas demonstrações financeiras públicas ou, então, a
publicar uma reconciliação entre as próprias definições de “ativos financeiros em
imparidade” e “ativos financeiros modificados” e as definições utilizadas no anexo V
do Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014. Esta reconciliação deve incluir

38

Ver a declaração pública e a análise da ESMA sobre práticas contabilísticas no que respeita à
comparabilidade das demonstrações financeiras elaboradas pelas instituições financeiras europeias
de acordo com as IFRS (Review of Accounting Practices – Comparability of IFRS Financial Statements
of Financial Institutions in Europe, ESMA, 2013).
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quer uma explicação concetual das diferenças, quer informação quantitativa sobre
os efeitos dessas diferenças concetuais.
Para fins de comparabilidade e transparência, as divulgações devem, portanto,
conter, além dos requisitos das normas contabilísticas (por exemplo, a IFRS 7,
que já abarca dados sobre a qualidade das carteiras e eventos desencadeadores),
as expectativas enunciadas no anexo 7 das presentes orientações.
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6

Mensuração das imparidades e
anulação de NPL

6.1

Finalidade e visão geral
A constituição de reservas desempenha um papel crucial na garantia da segurança
e da solidez dos sistemas bancários, sendo, por conseguinte, um dos principais
focos das autoridades de supervisão bancária. Atividades de supervisão, como as
análises da qualidade dos ativos e os exercícios de teste de esforço, destacaram
igualmente a necessidade de uma metodologia de mensuração de imparidades
coerente e de níveis de provisões adequados entre os bancos.
O presente capítulo tem três objetivos básicos, designadamente promover
(no contexto das normas contabilísticas aplicáveis e pertinentes):
1.

uma mensuração apropriada das imparidades em todas as carteiras de crédito,
através de metodologias sólidas e robustas (secções 6.2, 6.3 e 6.4);

2.

o reconhecimento atempado de perdas com empréstimos em conformidade
com as normas contabilísticas aplicáveis e relevantes (com destaque para as
IAS/IFRS) e anulações (writte-offs) em tempo oportuno (secções 6.5 e 6.6);

3.

melhores procedimentos, incluindo uma melhoria significativa em termos de
número e granularidade das divulgações de informação sobre a qualidade dos
ativos e o controlo do risco de crédito (secções 6.7 e 6.8).

As orientações fornecidas neste capítulo são consentâneas com as recomendações
internacionais e os princípios relativos a uma avaliação sólida do risco de crédito,
publicados pelo CBSB em 2006 e atualizados em 2015 para incorporar
considerações sobre o modelo de perdas de crédito esperadas (expected credit loss
– ECL) introduzido pela IFRS 9. Resumem o que se considera serem as melhores
práticas, tendo em conta a experiência histórica nas diferentes jurisdições e/ou
práticas já seguidas pelas autoridades de supervisão para avaliar o grau de risco de
crédito (por exemplo, a metodologia do MUS para a análise da qualidade dos
ativos).

Papel da adequação constituição de reservas
A função do MUS na avaliação do risco de crédito e da adequação dos fundos
próprios implica que as autoridades de supervisão decidam se as estimativas das
imparidades dos bancos são apropriadas e mensuradas atempadamente.
Peritos internacionais do Fundo Monetário Internacional (FMI) argumentaram a favor
de que as autoridades de supervisão tenham um papel eficaz na mensuração de
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imparidades/provisões para perdas com empréstimos 39 e o CBSB recomendou um
papel ativo por parte das mesmas.
O CBSB destaca as responsabilidades das autoridades de supervisão na avaliação
dos processos dos bancos associados ao risco de crédito e à valorização de ativos,
bem como na garantia de provisões suficientes para perdas com empréstimos, em
particular do ponto de vista da análise da exposição ao risco de crédito e da
adequação dos fundos próprios, o que é refletido nas diretrizes emitidas por este
organismo em vários documentos, incluindo os seguintes:
•

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses (2015);

•

Core Principles for Effective Banking Supervision (2012), e Basel II Pillar 2
(2006).

Se as autoridades de supervisão determinarem que as reservas são inadequadas
para efeitos prudenciais, têm a responsabilidade de exigir aos bancos que reavaliem
e aumentem os níveis das mesmas para efeitos prudenciais.
Como parte deste processo, as autoridades de supervisão precisam de fornecer
orientações, assim como informação sobre as suas expectativas relativamente à
contabilização das imparidades/provisões para perdas com empréstimos, a fim de
assegurar um grau apropriado de congruência entre as entidades supervisionadas,
em particular quando as normas contabilísticas aplicáveis se baseiam em princípios.
Se bem que as presentes orientações não proponham requisitos contabilísticos
específicos, descrevem as melhores práticas em termos de princípios e metodologia
de mensuração de imparidades para NPL, as quais podem ser aplicadas no âmbito
dos quadros contabilísticos vigentes, com vista a satisfazer as expectativas em
matéria de supervisão 40.

39

Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS, Documento de Trabalho
do FMI, setembro de 2014.

40

O artigo 74.º da Diretiva 2013/36 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013,
relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de
crédito e empresas de investimento, exige que os bancos disponham de “mecanismos adequados de
controlo interno, incluindo procedimentos administrativos e contabilísticos sólidos (...) consentâne[os]
com uma gestão sólida e eficaz do risco e que promovam esse tipo de gestão.”
O artigo 79.º da referida diretiva exige que as autoridades competentes assegurem que
i) “as instituições disponham de metodologias internas que lhes permitam avaliar o risco de crédito das
posições em risco sobre devedores individuais (...) e o risco de crédito a nível da carteira” e que
ii) “sejam instituídos sistemas eficazes para a gestão e o controlo contínuos das diversas carteiras com
risco de crédito e posições em risco das instituições, nomeadamente para efeitos de identificação e
gestão de problemas de crédito, de realização das correções de valor necessárias e de constituição de
provisões adequadas”. O artigo 88.º, n.º 1, alínea b), também inclui o princípio de que “o órgão de
administração deve assegurar a integridade dos sistemas contabilístico e de informação financeira,
incluindo o controlo financeiro e operacional e o cumprimento da lei e das normas aplicáveis”.
Segundo o artigo 97.º, n.º 1, as autoridades competentes têm de reanalisar as disposições, as
estratégias, os processos e os mecanismos aplicados pelas instituições para dar cumprimento a essa
diretiva e ao CRR. Neste aspeto, o artigo 104.º, n.º 1, enumera os poderes mínimos de que as
autoridades competentes devem dispor, incluindo poderes para “exigir o reforço das disposições,
processos, mecanismos e estratégias aplicados nos termos dos artigos 73.º e 74.º” (artigo 104.º, n.º 1,
alínea b)) e “exigir que as instituições apliquem uma política específica de constituição de provisões ou
de tratamento de ativos em termos de requisitos de fundos próprios” (artigo 104.º, n.º 1, alínea d)).
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Âmbito do presente capítulo
A IAS 39 (e, futuramente, a IFSR 9) estabelece os princípios para o reconhecimento
da imparidade. Trata-se da norma aplicada pelos bancos abrangidos pelo MUS que
elaboram as respetivas demonstrações financeiras em base consolidada e/ou
individual em conformidade com as IFRS, tal como adotadas pela UE.
A IFRS 9 (Instrumentos financeiros) – que substituirá a IAS 39 para os períodos
contabilísticos com início em, ou após, 1 de janeiro de 2018 – exige, entre outros
aspetos, a mensuração das imparidades/provisões para perdas por imparidade
mediante a utilização de um modelo contabilístico baseado nas perdas de crédito
esperadas, em vez de um modelo contabilístico assente nos prejuízos incorridos,
como ao abrigo da IAS 39.
Devido à importância da IFRS 9 para a matéria abordada neste capítulo, incluem-se
aqui referências à IAS 39 e à IFRS 9, embora esta última não esteja ainda
formalmente em vigor à data de publicação das presentes orientações. Para evitar
qualquer tipo de ambiguidade, todas as referências à IFRS 9 são apresentadas
relativamente ao patamar 3 (Stage 3). As referências à IFRS 9 são aqui incluídas
(em caixas separadas), a fim de chamar a atenção do leitor para as possíveis
alterações decorrentes da nova norma.
Os princípios identificados devem ser adaptados e considerados também pelos
bancos que aplicam os princípios contabilísticos geralmente aceites a nível nacional
(national generally accepted accounting principles – n-GAAP).

6.2

Estimativa individual de imparidades

6.2.1

Posições em risco significativas e não significativas a nível
individual
Nos termos da IAS 39, o montante das imparidades/provisão para perdas (loss
allowance) é medido como a diferença entre o montante escriturado do ativo e os
fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva original do
ativo financeiro. Este processo exige, pelo menos, as seguintes escolhas:
1.

determinar quando a imparidade deve ser apurada a nível individual (ou seja,
para um devedor/ativo financeiro) ou a nível coletivo (isto é, para um grupo de
ativos financeiros com características semelhantes de risco de crédito);

2.

decidir os métodos e parâmetros utilizados na estimativa das imparidades
(avaliação individual e coletiva).

No que se refere ao ponto 1, acima, a IAS 39 prevê um conjunto de critérios
baseados num conceito de materialidade e na aplicação de juízos técnicos.
A aplicação de limiares quantitativos concretos deve ser determinada pelos bancos
e devidamente divulgada.
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De acordo com a IAS 39, posições em risco individualmente significativas devem ser
objeto de avaliação individual da imparidade, ao passo que, no caso das não
individualmente significativas, a avaliação da imparidade e a estimativa das
imparidades/provisões para perdas pode ser realizada numa base individual ou
coletiva. Para os créditos que são significativos a nível individual, mas que
individualmente não estão em imparidade, deve ser efetuada uma avaliação
coletiva.
A margem conferida pela IAS 39 para juízos técnicos não deve dar azo a qualquer
tipo de arbitragem no processo de estimativa da imparidade. Espera-se que os
bancos definam claramente, nas respetivas políticas internas, os critérios de tomada
destas decisões em consonância com os princípios apresentados nas presentes
orientações.
No tocante ao ponto 2, os bancos devem definir os critérios internos a observar na
determinação da metodologia de avaliação da imparidade e dos dados para o
cálculo das imparidades/provisão para perdas (loss allowance), tendo em conta os
princípios estabelecidos nas presentes orientações.
No caso das estimativas numa base individual, os fluxos de caixa futuros esperados
dependerão do tipo de cenário aplicado pelos bancos (ou seja, um método da
“continuidade da atividade” ou um método da “cessação da atividade” (para mais
pormenores, consultar a secção 6.2.4).
Relativamente às estimativas coletivas da imparidade, os aspetos decisivos que
devem ser considerados pelos bancos estão relacionados com i) o agrupamento
dos NPL em aglomerados homogéneos (com base em características de risco de
crédito semelhantes), ii) o cálculo da experiência de perdas históricas para o grupo
identificado, ou seja, como determinar com fiabilidade os parâmetros do risco (isto é,
perda dado o incumprimento (loss given default – LGD), taxa de cura, etc.) e iii) a
forma de calibrar a estimativa da imparidade de acordo com os princípios
estabelecidos pela IAS 39. A classificação de um crédito como NPL constitui prova
objetiva de que deve ser avaliado para efeitos de imparidade. O montante de
imparidade a reconhecer deve ser estimado individual ou coletivamente.

6.2.2

Critérios para a estimativa individual de imparidades
As políticas dos bancos devem incluir critérios para identificar as posições em risco
sujeitas a estimativa individual de imparidades/provisões para perdas (loss
allowances). Esses critérios devem ter em conta os fatores a seguir enunciados.
•

Relevância individual da posição em risco – Como expresso na IAS 39, as
imparidades de posições em risco individualmente significativas devem ser
avaliadas numa base individual. Os bancos são responsáveis por definir os
limiares relevantes (limiares absolutos e relativos), tendo em consideração,
entre outros fatores, o possível impacto da posição nas demonstrações
financeiras e o nível de concentração (individual e setorial). As imparidades de
posições não individualmente avaliadas devem ser estimadas coletivamente.
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•

Outros casos em que as posições não partilham características de risco
comuns ou para as quais não estão disponíveis dados históricos pertinentes
que permitam uma análise coletiva (por exemplo, insuficiente volume para criar
um grupo de posições em risco, carteiras não materialmente relevantes,
carteiras com um incumprimento reduzido).

Os critérios utilizados para identificar as posições em risco sujeitas a uma estimativa
individual devem ser documentados na política interna do banco e devem ser
aplicados de forma coerente. Sempre que solicitado, essa documentação deve ser
disponibilizada às autoridades de supervisão.

IFRS 9
Os critérios de classificação no patamar 3 na IFRS 9 são semelhantes aos da
classificação como “em incumprimento” nos termos da IAS 39. Para os ativos
financeiros considerados em imparidade de crédito (patamar 3), a imparidade cobre
o crédito específico e a sua estimativa pode ser realizada quer numa base individual
quer numa base coletiva.

6.2.3

Metodologia geral para a estimativa individual de imparidades
Ao conduzirem uma avaliação específica da imparidade, os bancos devem aplicar o
princípio de uma imagem verdadeira e apropriada tanto na estimativa dos fluxos de
caixa futuros como nas valorizações de garantias com base nas melhores práticas
incluídas nas presentes orientações.
O montante recuperável estimado deve corresponder ao montante calculado nos
seguintes termos 41:
•

o valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas futuras
não incorridas), descontados à taxa de juro efetiva original do ativo financeiro;

•

a estimativa do montante recuperável de uma posição em risco com garantia
reflete os fluxos financeiros passíveis de resultar da liquidação das garantias.

Dada a importância da valorização das garantias no processo de cálculo das
imparidades, os bancos devem seguir os princípios enunciados no capítulo 7.
Os bancos devem manter, nos ficheiros das operações de crédito, a documentação
necessária para que um terceiro possa replicar as estimativas individuais das
perdas de crédito acumuladas incorridas ao longo do tempo. Essa documentação
deve incluir, entre outros dados, informação sobre o cenário utilizado para estimar
41

Como expediente prático, a IAS 39 (parágrafos 63 e AG84) permite a mensuração com base num
preço avaliado ao justo valor.
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os fluxos financeiros esperados (cenário de “continuidade da atividade” vs. cenário
de “cessação da atividade”), o método utilizado para determinar os fluxos de caixa
(ou uma análise detalhada dos fluxos de caixa ou métodos mais simplificados, tais
como o método do “cenário estacionário” (steady state) ou o método dos “fluxos de
caixa em duas etapas” (two-step cash-flow)), o seu montante e calendarização, bem
como a taxa de juro efetiva utilizada para desconto (consultar a secção 6.2.4, para
mais pormenores).
O banco deve estabelecer e documentar os procedimentos periódicos para
verificação da fiabilidade e coerência das suas estimativas individuais no decurso
das várias fases do ciclo de controlo do risco de crédito. Mais especificamente, a
verificação periódica das estimativas individuais deve ser conduzida através de
exercícios de verificação a posteriori, nos quais o banco avalia a exatidão das suas
estimativas comparando-as ulteriormente com as perdas efetivas registadas nas
operações.
Os bancos devem alterar os métodos de estimativa individual quando os exercícios
periódicos de verificação a posteriori revelarem recorrentemente diferenças
significativas entre as perdas estimadas e as perdas efetivas. Nesses casos, o
banco deve definir um plano a especificar as medidas que é necessário tomar para
corrigir as diferenças ou os não cumprimentos, acompanhado de um calendário de
execução. O departamento de auditoria interna do banco deve acompanhar a
implementação desse plano e verificar se as medidas corretivas são adotadas e o
calendário estipulado está a ser corretamente seguido.

IFRS 9
As previsões das condições económicas futuras devem ser consideradas no cálculo
das perdas de crédito esperadas.
As perdas esperadas ao longo da vida útil devem ser estimadas com base no valor
atual ponderado pela probabilidade da diferença entre:

6.2.4

1.

os fluxos de caixa contratuais devidos a um banco ao abrigo de um contrato e

2.

os fluxos de caixa que o banco espera receber.

Estimativa dos fluxos de caixa futuros
O banco deve estimar os fluxos de caixa futuros, que são normalmente o resultado
de uma recuperação ativa do empréstimo e/ou da venda das garantias. Esses fluxos
podem também advir da venda do empréstimo com ou sem garantia, caso seja essa
a estratégia em termos de NPL, por exemplo, a venda a uma agência de cobrança
especializada ou a um fundo. Nesse caso, os fluxos de caixa esperados devem
refletir um preço de mercado realizável.
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A estimativa dos fluxos de caixa futuros deve ser efetuada utilizando os seguintes
dois métodos abrangentes 42.
•

•

42

Num cenário de “continuidade da atividade”, os fluxos de caixa operacionais do
devedor ou do garante “efetivo” em consonância com os princípios previstos no
CRR, continuam e podem ser utilizados para reembolsar a dívida financeira a
todos os credores. Além disso, as garantias podem ser executadas na medida
em que não influenciem os fluxos de caixa operacionais (por exemplo, a
execução de garantias constituídas por instalações penhoradas não é possível
sem efeitos nos fluxos de caixa). Pode ser o caso se:
•

os fluxos de caixa operacionais futuros do devedor forem materialmente
relevantes e puderem ser estimados com fiabilidade;

•

a posição em risco contar apenas com garantias limitadas.

Num cenário de “cessação da atividade”, as garantias são executadas e os
fluxos de caixa operacionais do devedor cessam. Pode ser o caso se:
•

a posição apresentar pagamentos em atraso de longa duração, existindo
uma presunção ilidível de que a imparidade deve ser estimada segundo
critérios de “cessação da atividade”, quando o atraso no pagamento é
superior a 18 meses;

•

os fluxos de caixa operacionais futuros do devedor forem estimados como
sendo reduzidos ou negativos;

•

a posição estiver significativamente garantida e as garantias constituídas
forem fulcrais para a geração de fluxos de caixa;

•

a aplicação de um cenário de “continuidade da atividade” teria um impacto
materialmente relevante e negativo no montante recuperável pelo banco;

•

existir um grau de incerteza considerável em torno da estimativa dos
fluxos de caixa futuros, o que seria o caso se o EBITDA dos dois anos
anteriores tivesse sido negativo, ou se os planos de negócio dos anos
precedentes tivessem falhas (devido a discrepâncias materialmente
relevantes nas verificações a posteriori);

•

a informação disponível for insuficiente para proceder a uma análise
assente na “continuidade da atividade” (caso o método da “cessação da
atividade” seja considerado inadequado, o banco deve avaliar se a
inclusão dessas posições em risco na avaliação coletiva da imparidade
seria razoável).

Asset Quality Review – Phase 2 Manual, BCE, 2014, p. 122.
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Estimativa dos fluxos de caixa operacionais num cenário
de “continuidade da atividade”
Os aspetos a seguir enunciados devem ser considerados.
•

Visto que a estimativa das imparidades/reservas (allowances) se baseia nos
pressupostos relativos aos fluxos de caixa operacionais do devedor, ou do
garante, a existência de informação atualizada e fiável sobre os fluxos de caixa
e de um plano de negócio constitui uma condição prévia para essa estimativa.

•

Os fluxos de caixa operacionais futuros devem basear-se nas demonstrações
financeiras do devedor. Quando as projeções pressupõem uma taxa de
crescimento, deve ser utilizada uma taxa de crescimento estável ou
decrescente durante um período de crescimento máximo de 3 a 5 anos e,
posteriormente, fluxos de caixa estáveis. A taxa de crescimento deve
basear-se nas demonstrações financeiras do devedor ou num plano de
restruturação do negócio robusto e implementável, tendo em conta as
alterações associadas da estrutura do negócio (por exemplo, devido a
desinvestimentos ou à descontinuação de linhas de negócio não rentáveis).
Devem ser considerados os (re)investimentos necessários para preservar os
fluxos de caixa, bem como quaisquer variações previsíveis dos fluxos de caixa
futuros (por exemplo, se uma patente ou um contrato de longo prazo expirar).
No planeamento dos fluxos de caixa futuros, o banco deve também considerar
o risco de futuro incumprimento ou de novo incumprimento com base numa
estimativa apropriada da qualidade creditícia esperada (por exemplo, aplicando
tabelas de incumprimento cumulativas obtidas empiricamente). Os desvios
deste método em casos individuais requerem justificação específica.

•

A estimativa dos montantes obtidos apenas com a execução das garantias
financeiras é admissível quando existir informação fiável sobre a qualidade
creditícia do garante e a eficácia da garantia em termos jurídicos.

•

Podem ser aplicados ajustamentos apropriados e fiáveis quando os dados para
o ano anterior ainda não conduzam a um nível de fluxos de caixa sustentável,
por motivos de opções de contabilidade financeira/metodologia (numa base do
melhor esforço, de acordo com a informação disponível). É o caso, por
exemplo, quando reversões de imparidades melhoram os resultados 43.

•

Quando a recuperabilidade da posição depende da alienação de alguns dos
ativos do devedor, o preço de venda deve refletir os fluxos de caixa futuros
estimados passíveis de resultar da venda dos ativos menos os custos
estimados da alienação. A afetação de fluxos de caixa a créditos deve ser
realizada de acordo com o grau de subordinação.

43

Asset Quality Review – Phase 2 Manual, BCE, 2014, p. 133.
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•

O horizonte da projeção deve restringir-se à duração da projeção dos fluxos de
caixa fiáveis (projeções superiores a 5 anos são apenas aceitáveis em
circunstâncias excecionais) 44.

Uma análise detalhada dos fluxos de caixa exige que os bancos procedam a um
exame exaustivo da situação financeira do devedor, dos fluxos de caixa disponíveis,
dos indicadores financeiros, dos planos de negócio, de previsões, etc., para
determinar de forma mais realista os fluxos de caixa futuros a cobrar. Na ótica da
simplicidade, poderá ser apropriado utilizar métodos mais simplificados, tais como o
método do “cenário estacionário” ou o método dos “fluxos de caixa em duas etapas”.
Os planos de negócio e as projeções dos fluxos de caixa devem ser analisados com
grande cuidado pelos bancos, tendo em consideração as hipóteses do pior caso
possível ou do cenário mais adverso. A disponibilidade de previsões financeiras é,
em geral, um ponto fundamental para avaliar as posições em risco. Quando não
estão disponíveis análises prospetivas ou estas não são fiáveis (uma situação
frequente), devem, por norma, ser aplicados e possivelmente combinados métodos
menos complexos.
Os bancos devem indicar nas respetivas políticas os casos em que é apropriado
aplicar cada método para a estimativa individual e utilizar o método selecionado de
forma consistente ao longo do tempo.
O método do “cenário estacionário” é utilizado para determinar os fluxos de caixa
recorrentes futuros aproximados, a gerar pelo devedor, mediante a aplicação de
múltiplos ao EBITDA corrigido. Por exemplo, a análise da qualidade dos ativos de
2014 proporcionou um múltiplo de referência de 6 (caso geral), 10 (serviços básicos)
e 12 (infraestruturas). Os fluxos de caixa devem, então, ser atribuídos a cada
posição em risco. Um dos aspetos críticos deste método é a estimativa do EBITDA
corrigido (neutralizando alguns dos elementos não recorrentes e descontando
investimento em capital e efeitos pontuais).
No método dos “fluxos de caixa em duas etapas”, o valor atual dos fluxos de caixa a
atribuir a cada posição requer uma análise período a período seguida de uma
estimativa do valor final (terminal value – TV), o qual deve ser calculado:
•

avaliando um só período sustentável no final da projeção e aplicando um
múltiplo como no método do “cenário estacionário”; ou

•

seguindo o método da “cessação da atividade”.

Uma análise detalhada dos fluxos de caixa com projeções dos mesmos para
múltiplos períodos pode ser amplamente utilizada, mas revela-se mais adequada se
a operação financeira estiver relacionada com a atividade geradora de receitas ou a
44

Utilização do preço de mercado observável como alternativa ao método da “continuidade da
atividade”: os bancos podem calcular o valor atual dos fluxos de caixa utilizando o preço de mercado
observável, tomando em conta o prazo da posição e assegurando a aplicabilidade do preço de
mercado à posição seguindo critérios específicos. Os preços de mercado apenas são admissíveis
como “expediente prático” para estimar o montante recuperável quando são observáveis em mercados
ativos.
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concessão de crédito com ativos subjacentes. As atividades nas quais é aceitável
utilizar o método da “projeção de fluxos de caixa para múltiplos períodos” são, por
exemplo:
•

transporte de carga por via marítima com fretamento a longo prazo (ou seja,
por um período mais longo do que o da projeção dos fluxos de caixa) e/ou
garantias a vender após o final do período de projeção dos fluxos de caixa,

•

imobiliário comercial, em que se prevê que os bens imóveis sejam vendidos
após o final do período de projeção dos fluxos de caixa;

•

financiamento de grandes projetos, em que o rendimento gerado é penhorado
e/ou está previsto que as garantias sejam vendidas;

•

atividade imobiliária, em que se prevê que o imóvel comercial ou residencial
seja vendido;

•

atividade geradora de receitas em que o serviço dos empréstimos assenta na
venda de um ou mais imóveis comerciais.

Estimativa do montante recuperável através das garantias
com base no método da “cessação da atividade”
O montante recuperável deve corresponder ao valor atual dos fluxos de caixa
futuros estimados passíveis de resultar da venda das garantias menos o custo de
obtenção e venda das garantias. Consultar o capítulo 7 (Valorização de garantias
no caso de bens imóveis).

6.3

Estimativa coletiva de imparidades

6.3.1

Princípios gerais relacionados com metodologias internas
As imparidades dos NPL para os quais não é efetuada uma estimativa individual
devem ser objeto de estimativa coletiva. Os fluxos de caixa futuros de um grupo de
posições em risco, cuja imparidade seja avaliada coletivamente, são calculados com
base nos fluxos de caixa contratuais estimados, nas posições que formam o grupo e
na experiência de perdas históricas para posições com características de risco de
crédito semelhantes às do grupo em causa.
As metodologias internas de estimativa da imparidade coletiva (modelos de
imparidade coletiva) devem cumprir os requisitos gerais apresentados na secção 6.2
das presentes orientações.
Ao procederem à avaliação coletiva da imparidade, os bancos devem ter em conta
os princípios a seguir enunciados.
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Governação interna
O órgão de administração de um banco deve ser responsável por assegurar que a
instituição dispõe de métodos e procedimentos apropriados para estimar as
imparidades numa base coletiva, com vista a cumprir as práticas internas de
controlo do risco, as normas contabilísticas e os requisitos prudenciais/em matéria
de supervisão.

Integração no controlo do risco
Os métodos e procedimentos para estimativa das imparidades devem ser
integrados no sistema do banco de controlo do risco do crédito e formar parte dos
seus processos.

Simplicidade e eficácia
Os métodos e processos de monitorização e atualização de estimativas das
imparidades devem assegurar sempre que os resultados sejam obtidos através de
um método robusto de estimativa dos níveis de imparidade, que possa ser
justificado por dados empíricos. Na ausência de suficientes dados empíricos, devem
garantir que os pressupostos são representativos de uma imagem verdadeira e
apropriada, assente em informação razoável. Tal inclui alinhar as estimativas
pressupostas à experiência efetiva (historicamente observada) e avaliar o nível
apropriado de desconto das garantias tanto para as liquidações forçadas como para
as liquidações voluntárias.
Devem vigorar políticas e procedimentos robustos para validar continuamente a
exatidão e a coerência das estimativas das imparidades coletivas.
A expectativa é de que os bancos procedam a verificações a posteriori das
estimativas das imparidades para cada carteira significativa, pelo menos, uma vez
por ano. Os métodos de estimativa das imparidades devem ser compreendidos
pelos seus utilizadores e, em todo o caso, assegurar que os resultados obtidos não
contradizem a lógica económica e financeira subjacente dos vários fatores de risco.
Além disso, o banco deve analisar periodicamente a sensibilidade a alterações dos
métodos, pressupostos, fatores e parâmetros utilizados para estimar as
imparidades.

IFRS 9
Um requisito da IFRS 9 é a incorporação de informações prospetivas na estimativa
coletiva das imparidades.
Este princípio consta também das orientações, publicadas em 2015 pelo CBSB,
sobre o risco de crédito e a contabilização de perdas de crédito esperadas
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(Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses), nos seguintes
termos:
Princípio 6: A utilização pelo banco de um juízo de valor baseado na experiência de
crédito, especialmente numa sólida consideração de informações prospetivas
razoáveis e sustentáveis, incluindo fatores macroeconómicos, é essencial para a
avaliação e mensuração das perdas de crédito esperadas.
Este princípio corresponde ao princípio 6 do projeto de orientações da EBA sobre as
práticas das instituições de crédito de gestão do risco de crédito e contabilização de
perdas de crédito esperadas (EBA draft Guidelines on credit institutions’ credit risk
management practices and accounting for expected credit losses).

6.3.2

Metodologia de estimativa coletiva de imparidades

Critérios de agrupamento de posições em risco para avaliação
coletiva
Os grupos de créditos criados para estimar as imparidades numa base coletiva
devem integrar empréstimos suficientemente semelhantes para garantir que as
posições agrupadas partilhem características de risco de crédito, com vista a que os
bancos possam avaliar de forma razoável as variações do risco de crédito e o seu
impacto na estimativa das imparidades. É esperado que, quando as imparidades
coletivas digam respeito a posições não em imparidade, como no caso em que as
imparidades visam cobrir perdas incorridas mas não reportadas, sejam criadas
carteiras separadas para as posições produtivas e para as NPE.
O banco deve definir a metodologia de agrupamento de posições para avaliação do
risco de crédito nas respetivas políticas internas. No agrupamento de posições,
podem ser considerados, entre outros, os seguintes indicadores:
•

tipo de instrumento;

•

termos e condições do produto;

•

segmento de setor/mercado;

•

constituição de garantias (considerando tanto o rácio LTV como o tipo de
garantias);

•

localização geográfica;

•

dias de atraso no pagamento;

•

medidas de diferimento aplicadas;

•

situação laboral do mutuário.
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Os créditos não devem ser agrupados de modo a que um aumento do risco de
crédito em determinada posição seja ocultado pelo desempenho do conjunto das
posições agrupadas. Os agrupamentos de posições em risco associadas a
empréstimos devem ser reavaliados e as posições novamente segmentadas, se a
reavaliação do risco de crédito (por exemplo, devido ao surgimento de um novo fator
impulsionador do risco de crédito) sugerir que é necessário um ajustamento
permanente. Se não for possível para o banco proceder atempadamente a uma
nova segmentação das posições, pode ser efetuado um ajustamento temporário 45.
Atendendo à importância da duração do atraso no reembolso e o número de
pagamentos em atraso para apurar o grau de imparidade, é essencial garantir que
os sistemas informáticos tenham capacidade para fornecer dados exatos.

Parâmetros incluídos na estimativa coletiva de imparidades
As imparidades estimadas coletivamente devem basear-se na experiência de
perdas históricas para os ativos com características de risco de crédito semelhantes
às do grupo. Devem ser ajustadas com base em dados observáveis atuais para
refletir os efeitos de condições atuais que não afetaram o período no qual a
experiência de perdas históricas se baseia, devendo ser suprimidos os efeitos das
condições no período histórico que não se verificam atualmente.
Na aplicação destes requisitos, devem ser considerados os seguintes aspetos:
•

ao serem estimados os parâmetros dos modelos de imparidade coletiva, o grau
de julgamento de gestão deve ser mínimo, devendo as estimativas dos
modelos basear-se em séries temporais de dados;

•

os parâmetros devem refletir as características de crédito de cada conjunto de
empréstimos apropriadamente estratificados (em particular quando os bancos
procedem a uma estimativa da LGD, das taxas de cura e das taxas de novos
incumprimentos);

•

a avaliação das condições financeiras/económicas deve ter em conta todos os
fatores relevantes com peso nas taxas de perda, incluindo (mas não se
limitando a) variáveis macroeconómicas (por exemplo, PIB, desemprego,
preços dos imóveis), alterações da legislação relevante (por exemplo, o código
de falências), fatores institucionais (por exemplo, a duração dos processos
judiciais) e alterações das condições de atividade e económicas internacionais,
nacionais e locais;

•

para as posições com garantia, as estimativas coletivas devem ser coerentes
com os critérios estabelecidos para a estimativa do montante recuperável
através das garantias, como referido no capítulo 7 (Valorizações de garantias
no caso de bens imóveis);

45

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, CBSB, 2015, parágrafos 49 a 51.
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•

o impacto decorrente de alterações da carteira de risco no seu conjunto,
incluindo aumentos do volume de posições em imparidade, restruturações e a
existência de/o aumento das concentrações de crédito;

•

qualquer impacto possível decorrente de alterações das políticas e
procedimentos de concessão de empréstimos, proposta de medidas de
diferimento, política de anulações e práticas de recuperação.

Os bancos devem poder demonstrar com base em provas específicas que os
parâmetros do modelo para qualquer grupo de ativos coletivamente avaliados foram
atualizados a fim de refletir as alterações recentes das condições
financeiras/económicas.
Além disso, em termos dos parâmetros específicos do modelo utilizado para cada
carteira, devem ser tomados em conta os aspetos seguintes, sempre que aplicável:
•

o método de cálculo da taxa de cura e dos créditos curados deve ser definido
em conformidade com a secção 5.3 das presentes orientações;

•

os parâmetros da LGD devem refletir as estimativas das recuperações através
das garantias, cujos principais determinantes estejam comprovadamente em
consonância com as provas empíricas, como descrito no capítulo 7;

•

os bancos devem criar um conjunto completo de dados para cálculo dos
parâmetros-chave utilizados como pressupostos nos modelos de imparidade
coletiva;

•

a metodologia e os pressupostos utilizados nas estimativas das imparidades
devem ser revistos numa base anual para reduzir quaisquer diferenças entre
as perdas estimadas e as perdas efetivas, devendo, além disso, ser
apropriadamente documentados e aprovados pelo órgão de administração.

IFRS 9
Os princípios da IFRS 9 ajustam-se mais ao cálculo prudencial das perdas
esperadas, na medida em que esta norma se baseia em perdas esperadas, e,
embora os métodos de cálculo de estimativas para fins contabilísticos e prudenciais
divirjam necessariamente em alguns aspetos, certos elementos básicos dos
sistemas de modelo interno utilizados em ambos os casos devem estar, o mais
possível, alinhados:
•

os dois sistemas devem basear-se, por um lado, nas entradas estimadas de
créditos em incumprimento (por exemplo, as estimativas da PD) e, por outro,
nas estimativas dos fluxos de recuperação na eventualidade de incumprimento
(mediante a consideração de possíveis resultados de processos de
recuperação e estimativas das perdas produzidas em cada caso);

•

todas as outras componentes fulcrais dos sistemas, relacionadas com a
implementação prática dos mesmos, devem ser alinhadas. Essas componentes
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incluem, nomeadamente, a definição de grupos de risco homogéneos e as
bases de dados e controlos utilizados.

6.4

Outros aspetos relacionados com a mensuração
das imparidades de NPL

6.4.1

Imparidades no caso de contratos de garantia financeira e
compromissos de empréstimo concedidos
Rubricas extrapatrimoniais como as garantias financeiras e os compromissos de
empréstimo representam potenciais perdas de crédito adicionais. As garantias
financeiras e os compromissos de empréstimo podem ser tratados ao justo valor
nos termos da IAS 39 e as garantias financeiras podem também ser contabilizadas
de acordo com a IFRS 4.
Para medir 46 o montante utilizado mais provável da posição, deve recorrer-se a
previsões fiáveis dos fluxos de caixa ou estimativas dos fatores de conversão do
crédito. A fiabilidade deve ser confirmada através de dados históricos sólidos e
procedimentos de verificação a posteriori que demonstrem a correspondência das
estimativas anteriores com as perdas de crédito incorridas. Como alternativa, os
fatores de conversão do crédito definidos no artigo 166.º, n.º 10, do CRR devem ser
aplicados seguindo as classificações indicadas no anexo 1 do CRR no que se refere
ao valor nominal do compromisso.

IFRS 9
No que respeita às garantias financeiras não contabilizadas ao justo valor, quando
se estima as perdas de crédito esperadas ao longo da vida útil (especificamente no
patamar 3 para os compromissos de empréstimo não utilizados ou as garantias
financeiras fornecidas), o banco deve:
1.

estimar o montante utilizado esperado do compromisso de empréstimo;

2.

calcular o valor atual da diferença entre os fluxos de caixa contratuais, se essa
expectativa se concretizar, e os fluxos de caixa que o banco efetivamente
espera receber.

Devem ser tomadas em consideração estimativas ponderadas pela probabilidade,
como exigido pela IFRS 9. Em relação aos contratos de garantia financeira, as
perdas de crédito esperadas corresponderão à diferença entre os pagamentos
46

Asset Quality Review – Phase 2 Manual, BCE, 2014, p. 125.
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ponderados pela probabilidade esperados para reembolsar o titular por uma perda
de crédito menos os montantes que o banco espera receber do titular, do devedor
ou de qualquer outra parte.

6.4.2

Reconhecimento e reversão de perdas por imparidade
Qualquer imparidade adicional a reconhecer corresponde à diferença entre o
montante transitado, ou seja, o valor contabilístico líquido após qualquer
reconhecimento de imparidade ou anulação, e o montante recuperável estimado.
A reversão da imparidade deve ocorrer quando existem provas objetivas de que a
imparidade é inferior ao previamente computado com a informação disponível na
altura. Tal poderá ser pressuposto nos casos seguintes (lista não exaustiva):
•

o devedor reembolsou uma fração mais elevada do saldo da dívida do que o
previsto à data da imparidade anterior;

•

o devedor proporcionou garantias suplementares desde a imparidade anterior;

•

os fluxos de caixa aumentaram;

•

pelo menos um dos eventos de perda na origem dos testes de imparidade foi
revertido;

•

qualquer outro evento que resultou num aumento do montante recuperável do
devedor em causa é tomado em conta.

No que respeita a ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento,
em consonância com a secção 7.5 (Valorização de ativos executados e ativos
recebidos em dação em pagamento), quanto estes são classificados como detidos
para venda, qualquer perda por imparidade baseia-se na diferença entre o montante
transitado ajustado do ativo e o justo valor menos o custo da sua venda. Os bancos
devem desenvolver políticas internas que definam claramente as principais
metodologias e pressupostos utilizados para determinar o justo valor dos ativos
executados e dos ativos recebidos em dação em pagamento e do custo de venda
dos mesmos. Estas metodologias devem ter em conta, pelo menos, um desconto do
preço de mercado (margem de avaliação/haircut) de acordo com a liquidez de cada
tipo de ativos e qualquer “custo de venda”. Se o valor no mercado aberto reflete a
condição após a conclusão futura da obra, o desconto deve também incorporar os
“custos de conclusão”. Espera-se que os bancos desenvolvam os seus próprios
pressupostos com base em evidência empírica sólida.

6.5

Anulações de NPL
Analistas internacionais, como o FMI, destacaram a necessidade de as autoridades
de supervisão bancária adotarem uma política geral, que exija uma anulação
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(write-off) atempada de créditos incobráveis, e prestarem assistência aos bancos na
definição de critérios de anulação sólidos 47.
No mesmo contexto, o FMI observou igualmente 48 que as autoridades de
supervisão cumprem as suas responsabilidades de avaliação do risco de crédito e
de aplicação dos requisitos de adequação dos fundos próprios dos bancos, em
parte, ao assegurarem a constituição atempada de reservas suficientes para perdas
com empréstimos (mensuração de imparidades), tendo também destacado os
muitos benefícios da anulação oportuna de empréstimos incobráveis. Além disso,
num documento com orientações relativamente ao risco de crédito e à
contabilização de perdas de crédito esperadas, publicado em 2015 49, o CBSB
defende que os empréstimos incobráveis devem ser reconhecidos no período
apropriado através da mensuração de imparidades ou de anulações.
O reconhecimento tempestivo de imparidades e a anulação atempada de
empréstimos incobráveis/irrecuperáveis é uma prioridade central em matéria de
supervisão, dado que ajuda a reforçar os balanços dos bancos e permite a estes
(re)centrarem-se na sua atividade principal, nomeadamente a disponibilização de
crédito à economia. Quando os empréstimos são considerados incobráveis/
irrecuperáveis, devem ser anulados em tempo útil.
A importância das anulações está implícita na IFRS 7, que exige a divulgação dos
critérios de anulação de crédito. A IFRS 9 fornece uma definição de alto nível de
anulação de crédito.
Nos termos da IFRS 9, o montante escriturado bruto de um ativo financeiro é
reduzido quando não existem expectativas razoáveis de recuperação. Uma
anulação de crédito constitui um evento de desreconhecimento. A anulação pode
incidir sobre o ativo financeiro na sua totalidade ou sobre apenas uma parte do
mesmo.
Por conseguinte, o montante escriturado bruto de um ativo financeiro é reduzido no
montante da anulação.
Um banco está obrigado a divulgar o montante contratual de ativos financeiros
objeto de anulação que ainda estão sujeitos a medidas de execução.
Um banco deve anular um ativo financeiro, no seu todo ou em parte, no período em
que o empréstimo, ou uma fração do mesmo, é considerado irrecuperável.
Para evitar dúvidas, uma anulação pode ocorrer antes de estarem totalmente
concluídos os processos judiciais contra o mutuário para recuperação da dívida.
Uma anulação não implica que o banco perca o direito legal de recuperar a dívida;
a decisão de um banco de prescindir do direito legal de exigir o pagamento da
dívida designa-se “perdão da dívida”.
47

Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans, CBSB, 2006, p. 13.

48

Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries Implementing IFRS, Documento de Trabalho
do FMI, 2014 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf).

49

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, CBSB, 2015, p. 21.
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Após um montante ter sido anulado do balanço, não é possível repor/reverter esse
ajustamento, ao contrário do que acontece com as imparidades, que podem ser
repostas através da demonstração de resultados quando se verificam alterações na
estimativa das mesmas. As anulações não devem ser objeto de reposição e, se
forem de facto efetuadas cobranças sob a forma de numerário ou outros ativos,
estas devem ser reconhecidas diretamente como proveitos nas demonstrações de
resultados.

6.6

Tempestividade da mensuração de imparidades
e das anulações
O reconhecimento oportuno de imparidades e a anulação atempada de
empréstimos irrecuperáveis é uma prioridade central em matéria de supervisão, na
medida em que serve para reforçar os balanços dos bancos e permite a estes
(re)centrarem-se na sua atividade principal, nomeadamente a disponibilização de
crédito à economia.
Todos os bancos devem incluir, nas suas políticas internas, diretrizes claras
relativamente à tempestividade da determinação das imparidades e das anulações.
Em especial no caso de posições ou partes de posições em risco não cobertas por
garantias, os bancos devem determinar períodos máximos adequados para a
mensuração de imparidades e a anulação. No que respeita às partes de posições
em risco cobertas por garantias, o estabelecimento de um nível mínimo de
imparidades em função do tipo de garantias é considerado a melhor prática do
ponto de vista da supervisão. Na calibração dos períodos descritos para
mensuração das imparidades e para anulações, é necessário aplicar dados
empíricos e prudência. Ao avaliarem a recuperabilidade de NPL e determinarem os
métodos internos de anulação de NPL, os bancos devem prestar particular atenção
às coortes indicadas a seguir, uma vez que podem representar níveis mais elevados
de irrecuperabilidade permanente, o que deve ser avaliado caso a caso.
•

Posições com atrasos prolongados no reembolso – Poderão ser adequados
limiares distintos para as diferentes carteiras. Os bancos devem avaliar a
recuperabilidade das posições classificadas como NPE devido a atrasos de
longa duração no reembolso. Se, na sequência da análise realizada, a posição,
ou parte da mesma, for considerada irrecuperável, esta deve ser anulada
atempadamente.

•

Posições objeto de processo de insolvência – Nos casos em que as garantias
subjacentes à posição em risco são reduzidas, os encargos legais absorvem
muitas vezes uma parte considerável do produto da liquidação judicial e, por
conseguinte, é expectável que as recuperações estimadas sejam muito
reduzidas.

•

Poderá justificar-se uma anulação parcial quando existam provas financeiras
razoáveis no ficheiro de crédito que demonstrem uma incapacidade por parte
do mutuário de reembolsar na totalidade as quantias devidas, ou seja, um nível

Orientações sobre créditos não produtivos dirigidas a instituições de crédito − Mensuração
das imparidades e anulação de NPL

94

significativo de dívida que não é possível demonstrar razoavelmente ser
recuperável na sequência da implementação de medidas de diferimento e/ou
da execução das garantias.

6.7

Procedimentos de mensuração de imparidades
e de anulação

6.7.1

Políticas

Mensuração de imparidades
Como nas orientações do CBSB relativas ao risco de crédito, o órgão de
administração de um banco deve ser responsável por assegurar que o banco dispõe
de práticas de risco de crédito apropriadas, incluindo um sistema eficaz de controlo
interno, para a adequada determinação das imparidades 50.
Além disso, os bancos devem adotar, documentar e aplicar metodologias sólidas
centradas em políticas, procedimentos e controlos de avaliação e mensuração das
imparidades para NPL 51.
•

Essas metodologias devem ser reexaminadas regularmente.

•

As metodologias devem documentar claramente o principais prazos,
apreciações, pressupostos e estimativas relacionados com a avaliação e
mensuração das imparidades para NPL (por exemplo, taxas de migração,
eventos de perda, custos de liquidação de garantias 52). Devem, além disso,
assentar numa análise robusta e ser apoiadas por provas objetivas.

•

Devem ser estabelecidas diretrizes claras relativamente à tempestividade da
mensuração das imparidades por tipo de posição em risco (ver a secção 6.6).

•

Os bancos devem adotar e seguir políticas e procedimentos escritos que
especifiquem os sistemas e controlos do risco de crédito utilizados nas
metodologias que aplicam para o risco de crédito 53.

•

Os juízos de gestão, as estimativas, os pressupostos considerados e a análise
de sensibilidade relacionada devem ser apropriadamente divulgados.

Os bancos devem, a título de melhor prática, proceder regularmente a verificações a
posterior das suas estimativas da imparidade face às perdas efetivas. A expectativa

50

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, CBSB, 2015, princípio 1.

51

Ibidem, princípio 2.

52

Ibidem, parágrafo 29.

53

Ibidem, parágrafo 31.
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em termos de supervisão é que estas verificações sejam realizadas, no mínimo, de
seis em seis meses.
Além disso, ao considerarem a reversão/redução das imparidades, os bancos
devem assegurar que os pressupostos e as estimativas revistos refletem as
condições económicas vigentes e a visão atual das perspetivas económicas
esperadas.
Os bancos devem ainda considerar a obrigação contratual dos fluxos financeiros
esperados antes de ponderarem a sua inclusão nos fluxos financeiros atualizados.

IFRS 9
O montante de imparidades, quer nas estimativas individuais quer nas estimativas
coletivas, será afetado pelos pressupostos relativos a futuros eventos e fatores
macroeconómicos, como as estimativas do PIB, da taxa de desemprego e do valor
das garantias. Essas estimativas devem ter em conta toda a informação relevante e
sustentável, incluindo informação prospetiva. Os bancos devem documentar todos
os pressupostos básicos, incluindo explicações da sua adequação.

Anulação
Os bancos são responsáveis por definir a sua política de anulação de NPL com
base em fatores internos e externos. As autoridades de supervisão esperam que,
após consideração do princípio da proporcionalidade, cada banco disponha de uma
política de anulação de NPL claramente definida e aprovada pelo órgão de
administração, a qual deve ser disponibilizada à autoridade de supervisão, quando
solicitado.
Os bancos devem assegurar que são tomadas medidas a nível interno para evitar
qualquer arbitragem no cálculo da cobertura em termos de imparidades, devido a
anulações de NPL. Mais especificamente, as anulações devem realizar-se quando a
incobrabilidade da posição o justifica, de acordo com a política interna de anulação
de crédito, e não para que seja atingido um determinado nível bruto de NPL ou seja
mantido um certo rácio de cobertura.
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6.7.2

Documentação interna

Mensuração de imparidades
Os bancos devem dispor de documentação interna de apoio, que, se solicitado,
possa ser disponibilizada para análise pelas autoridades de supervisão. Essa
documentação deve incluir:
•

os critérios utilizados para identificar os créditos sujeitos a avaliação individual;

•

as regras aplicadas no agrupamento de posições com características de risco
de crédito semelhantes, quer o risco seja significativo quer não, incluindo
elementos de prova que demonstrem que as posições têm características
similares;

•

informação detalhada relativamente aos dados, cálculos e resultados que
servem de suporte para cada uma das categorias de pressupostos adotados
em relação a cada grupo de posições;

•

a lógica aplicada para determinar os pressupostos considerados no cálculo das
imparidades;

•

os resultados do teste dos pressupostos face aos resultados efetivos em
matéria de perdas;

•

as políticas e os procedimentos que estabelecem como o banco define,
monitoriza e avalia os pressupostos considerados;

•

as conclusões e os resultados dos modelos de imparidade coletiva;

•

a documentação de apoio de quaisquer fatores considerados com impacto nos
dados históricos relativos a perdas;

•

informação pormenorizada sobre os juízos especializados aplicados na
correção dos dados observados para um grupo de ativos financeiros, a fim de
refletir as circunstâncias atuais 54.

Anulações
Os bancos devem documentar internamente e divulgar a política de anulação
considerada, incluindo os indicadores utilizados para avaliar as expectativas de
recuperação. Além disso, devem disponibilizar informação detalhada sobre os ativos
financeiros objeto de anulação, mas ainda sujeitos a medidas de execução.
No interesse da total transparência das anulações, os bancos devem manter
registos pormenorizados de todas as anulações de NPL ao nível de cada carteira e
54

IAS 39, parágrafo 62.
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essa informação deve ser prontamente disponibilizada às autoridades de
supervisão, se assim solicitado.

Considerações em termos de bases de dados informáticas
Os bancos devem dispor de bases de dados que preencham as condições a seguir
indicadas.
•

Profundidade e amplitude, na medida em que cobrem todos os fatores de risco
significativo – Tal deve permitir, entre outros aspetos, o agrupamento de
posições em função de fatores comuns (como o setor institucional a que o
mutuário pertence, a finalidade da operação e a localização geográfica do
mutuário), com vista a possibilitar uma análise agregada, que proporcione a
identificação da exposição do banco aos fatores de risco significativo em
causa.

•

Exatidão, integridade, fiabilidade e atualidade dos dados

•

Coerência – Os dados devem basear-se em fontes de informação comuns e
definições uniformes dos conceitos utilizados no controlo do risco de crédito.

•

Rastreabilidade, de molde a que a fonte de informação possa ser identificada.

As funções de controlo interno do banco (como os departamentos de auditoria
interna e de controlo do risco) devem certificar-se de que as bases de dados
preenchem sempre as condições exigidas pelas políticas internas e, em especial, os
requisitos acima enunciados.
Os bancos devem dispor de procedimentos para assegurar que a informação
recolhida nas bases de dados seja integrada nos relatórios de gestão, de forma a
garantir que os relatórios e outra documentação (recorrente ou pontual) pertinentes
para o processo de tomada de decisões aos vários níveis de direção, incluindo ao
nível do órgão de administração, assentam em informação atual, completa e
coerente.
Os bancos devem definir e documentar os procedimentos periódicos para
comparação da fiabilidade e coerência das classificações de operações nas bases
de dados e dos resultados das imparidades estimadas no decurso das várias fases
do ciclo de controlo do risco de crédito. Devem comparar periodicamente as
estimativas das imparidades através de verificações a posteriori, nas quais avaliem
a exatidão dessas estimativas mediante uma comparação posterior com as perdas
reais efetivas registadas nas operações.
Os métodos e pressupostos utilizados para estimar imparidades devem ser
reexaminados regularmente para reduzir quaisquer diferenças entre as perdas
estimadas e as perdas efetivas. O órgão de administração do banco deve ser
responsável por decidir se é necessário proceder a alterações significativas dos
métodos utilizados para a estimativa das imparidades.
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Como complemento, o banco deve proceder periodicamente a:

6.8

•

análises da sensibilidade a alterações dos métodos, pressupostos, fatores e
parâmetros utilizados para estimar as imparidades;

•

exercícios de comparação e análise comparativa, utilizando toda a informação
significativa disponível a nível interno e externo.

Informação a reportar para fins de supervisão
e a divulgar publicamente
Prestação de informação para fins de supervisão
Se solicitado pelas autoridades de supervisão, os bancos devem, no mínimo, poder
disponibilizar dados relativos aos modelos utilizados para calcular as imparidades
de NPL numa base coletiva (modelos de imparidade coletiva), como indicado no
quadro 7, constante do anexo 7.

Divulgação pública
A fim de proporcionar aos utilizadores de demonstrações financeiras um melhor
conhecimento da qualidade das carteiras de empréstimos e das práticas de controlo
do risco de crédito, espera-se que os bancos divulguem um conjunto detalhado de
informação quantitativa e qualitativa, tal como descrito no anexo 7.
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7

Valorização de garantias constituídas
por bens imóveis

7.1

Finalidade e visão geral
As conclusões retiradas das atividades de supervisão, incluindo a análise da
qualidade dos ativos (asset quality review – AQR) no âmbito da avaliação completa,
assim como inspeções no local, colocaram em evidência deficiências nos métodos
aplicados pelos bancos, em termos da exaustividade e rigor da valorização de bens
imóveis.
No passado, os bancos muitas vezes não obtinham informação financeira periódica
dos mutuários ou valorizações de imóveis atualizadas para avaliarem a qualidade
dos empréstimos no seu balanço e a adequação das garantias. Consequentemente,
não detetavam os sinais de alerta precoce de que a qualidade dos ativos estava a
diminuir, o que resultava numa subavaliação das imparidades/provisões para perdas
com empréstimos contabilizadas no balanço.

Âmbito do presente capítulo
Este capítulo apresenta as expectativas em matéria de supervisão e fornece
orientações relativamente às políticas, aos procedimentos e às divulgações de
informação a adotar pelos bancos no que se refere à valorização de bens imóveis
detidos como garantia de NPL.
No contexto do MUS, é esperado que os bancos respeitem os princípios expostos
neste capítulo e os incorporem nas suas políticas, procedimentos e controlos.
Para efeitos das orientações fornecidas no presente capítulo, são elegíveis todos os
tipos de bens imóveis independentemente da sua elegibilidade, ou não, nos termos
do CRR.
São aplicáveis os artigos 208.º e 229.º do CRR 55.

55

Mais especificamente, o artigo 208.º, n.º 3, especifica que: “Devem ser satisfeitos os seguintes
requisitos em matéria de verificação e avaliação dos valores dos imóveis: a) As instituições devem
verificar o valor dos imóveis frequentemente, pelo menos uma vez por ano, no caso dos imóveis para
fins comerciais, e uma vez de três em três anos, no caso dos imóveis destinados à habitação.
As instituições devem proceder a verificações mais frequentes quando as condições de mercado
estiverem sujeitas a alterações significativas; b) A avaliação dos imóveis deve ser revista sempre que
as instituições disponham de informação que indique a diminuição substancial do valor do imóvel em
relação aos preços gerais do mercado, sendo essa revisão conduzida por um avaliador com as
qualificações, capacidades e experiência necessárias e que seja independente do processo de
decisão de crédito. Para os empréstimos que excedam 3 milhões de euros ou 5% dos fundos próprios
da instituição, a avaliação do imóvel deve ser revista por um avaliador com essas características, pelo
menos, de três em três anos.”
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Este capítulo começa por apresentar, em linhas gerais, as expectativas em termos
de governação geral (secção 7.2), cobrindo aspetos das políticas, procedimentos,
monitorização e controlos, bem como as expectativas no que respeita aos
avaliadores. Em seguida, fornece orientações relativamente à frequência das
avaliações (secção 7.3) e à metodologia de valorização (secção 7.4). Por último,
aborda também a valorização de ativos executados e ativos recebidos em dação em
pagamento (secção 7.5).

7.2

Governação, procedimentos e controlos

7.2.1

Políticas gerais e procedimentos
O banco deve dispor de políticas e procedimentos escritos, aprovados pelo órgão de
administração e que cumpram os critérios, aqui estabelecidos, que regem a
valorização de garantias constituídas por bens imóveis.
A responsabilidade pelos documentos associados às políticas e aos procedimentos
deve ser clara, incluindo a responsabilidade pela análise dos mesmos e por garantir
que alterações materialmente relevantes sejam apresentadas ao órgão de
administração para aprovação.
As políticas e os procedimentos escritos dos bancos para valorização de garantias
devem ser reanalisados pelo menos numa base anual. Os bancos devem assegurar
que eventuais lacunas de conhecimento sejam identificadas durante o processo de
reanálise e que os planos de correção sejam implementados de forma atempada
para colmatar eventuais deficiências identificadas.
As políticas e os procedimentos devem estar perfeitamente alinhados com a
declaração do banco sobre a apetência pelo risco (risk appetite statement – RAS).

7.2.2

Monitorização e controlos
Espera-se que, tal como definido no presente capítulo, os bancos monitorizem e
reanalisem, numa base regular, as valorizações realizadas pelos avaliadores.
Os bancos devem desenvolver e implementar uma política interna robusta de
garantia da qualidade e procedimentos para confronto das valorizações efetuadas
interna e externamente. Este processo pode assumir diferentes formas, dependendo
da dimensão e do modelo de negócio dos bancos, mas os princípios gerais são os
seguintes:
•

o processo de garantia da qualidade deve ser levado a cabo por uma unidade
de controlo do risco, que seja independente do processamento e da
monitorização dos empréstimos e do processo de subscrição de empréstimos;
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•

a independência no processo de seleção dos avaliadores externos deve ser
testada numa base regular como parte do processo de garantia da qualidade;

•

uma amostra semelhante apropriada de valorizações internas e externas deve
ser comparada regularmente às observações no mercado;

•

as valorizações internas e externas devem ser objeto de verificações a
posteriori numa base regular;

•

o processo de garantia da qualidade deve basear-se numa amostra de
dimensão apropriada.

Além disso, o departamento de auditoria interna deve reanalisar regularmente a
coerência e a qualidade das políticas e procedimentos de valorização de bens
imóveis, a independência no processo de seleção dos avaliadores e a adequação
das valorizações realizadas tanto pelos avaliadores externos como pelos
avaliadores internos.
Os bancos devem assegurar uma diversificação adequada das avaliações
atribuídas aos avaliadores. Após duas valorizações individuais atualizadas
sequenciais (como definido na secção seguinte) do mesmo bem imóvel, o avaliador
deve mudar (sendo a avaliação atribuída a um avaliador interno diferente ou a um
prestador de serviços de avaliação externo distinto).
Embora as secções 7.2.1 e 7.2.2 digam respeito a garantias subjacentes a NPL,
as autoridades de supervisão consideram que também representam a melhor
prática em termos de governação, monitorização e controlo de posições produtivas.

7.2.3

Valorizações individuais versus valorizações indexadas

Valorizações individuais
Para efeitos das presentes orientações, os bancos devem, no mínimo, utilizar os
procedimentos a seguir indicados para atualizar a valorização de garantias
constituídas por bens imóveis.
•

O valor das garantias constituídas por bens imóveis deve ser monitorizado
pelos bancos com frequência, no mínimo, como prescrito no artigo 208.º, n.º 3,
do CRR.

•

Valorizações individuais de imóveis (incluindo valorizações individuais
atualizadas) são definidas como avaliações específicas de imobiliário,
realizadas por um avaliador para cada imóvel e não baseadas em indexação
ou em qualquer outro processo automático. As valorizações individuais de
imóveis devem ser conduzidas em consonância com as expectativas
apresentadas neste capítulo.
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Valorizações indexadas
As valorizações com base em indexação ou em quaisquer outros processos
automáticos são definidas como valorizações indexadas e não constituem uma
reavaliação ou uma valorização individual de um imóvel. No entanto, podem ser
utilizadas para atualizar a valorização de NPL com um valor bruto inferior a
300 mil euros que tenham como garantia bens imóveis, desde que as garantias a
avaliar sejam suscetíveis a mensuração por tais métodos.
Os requisitos mínimos definidos no artigo 208.º, n.º 3, do CRR continuam a ser
aplicáveis, não obstante a referida exceção.
Além disso, o limiar em termos da utilização de indexação aqui indicado não se
sobrepõe a um eventual limiar mais conservador previsto na legislação nacional
para as valorizações individuais.
Os índices utilizados na indexação podem ser internos ou externos, conquanto que:

7.2.4

•

sejam analisados regularmente e os resultados dessa análise sejam
documentados e estejam prontamente disponíveis, devendo o ciclo de análise
ser definido de forma clara num documento aprovado pelo órgão de
administração;

•

o nível de pormenor seja suficiente e a metodologia seja adequada e
apropriada para a classe de ativos em causa;

•

tenham por base uma série temporal com suficientes dados empíricos
observados (operações imobiliárias efetivas).

Avaliadores
Todas as avaliações (incluindo valorizações atualizadas) devem ser realizadas por
avaliadores qualificados independentes, internos ou externos, que tenham as
qualificações, capacidades e experiência necessárias para proceder a uma
avaliação, nos termos do artigo 208.º, n.º 3, alínea b), do CRR.
Os bancos devem dispor de um painel de avaliadores qualificados e independentes,
internos ou externos, devidamente aprovados com base nos critérios a seguir
indicados. Devem avaliar o desempenho dos avaliadores numa base contínua e
decidir se um avaliador deverá, ou não, permanecer no painel.
Os bancos devem assegurar que os avaliadores externos têm o nível apropriado de
seguro de responsabilidade civil profissional e analisar esse seguro numa base
anual para se certificarem da sua adequação e validade.
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Os bancos devem garantir que todos os avaliadores, internos e externos, e os
respetivos parentes de primeiro grau satisfazem os requisitos de independência
seguintes:
•

o avaliador não está envolvido no processamento de empréstimos, nas
decisões sobre empréstimos e no processo de subscrição de empréstimos;

•

o avaliador não se guia ou é influenciado pela qualidade creditícia do devedor;

•

o avaliador não tem um conflito de interesses real ou potencial, presente ou
futuro no que respeita ao resultado da valorização;

•

o avaliador não tem um interesse no imóvel;

•

o avaliador não é uma pessoa ligada ao comprador ou ao vendedor do imóvel;

•

o avaliador fornece um relatório de avaliação imparcial, claro, transparente e
objetivo;

•

o avaliador não recebe qualquer comissão associada ao resultado da
valorização.

Um avaliador qualificado deve:
•

ser profissionalmente competente e ter as qualificações académicas mínimas
requeridas a nível nacional para tais avaliações;

•

ter as competências técnicas apropriadas e a experiência para executar a
avaliação;

•

estar familiarizado com, e demonstrar capacidade para cumprir, quaisquer leis,
regulamentos ou normas de valorização de imóveis aplicáveis ao avaliador e à
avaliação;

•

ter os conhecimentos necessários sobre o objeto da valorização, o mercado de
imobiliário em que o mesmo seria transacionado e a finalidade da avaliação.

O painel de avaliadores deve dispor dos conhecimentos especializados nos vários
domínios do setor imobiliário, adequados à atividade de concessão de crédito do
banco e à área geográfica em que essa atividade se realiza.

7.3

Frequência das valorizações
Para efeitos das presentes orientações, os bancos devem utilizar os procedimentos
descritos a seguir para reanalisar e monitorizar a valorização de garantias
constituídas por bens imóveis.
Não obstante o disposto na secção 7.2, os bancos devem atualizar com frequência
as valorizações individuais das garantias de todas as posições em risco –
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no mínimo todos os anos, no caso de imóveis para fins comerciais, e de três em três
anos, no caso de imóveis destinados à habitação.
A valorização de garantias constituídas por bens imóveis deve ser atualizada numa
base individual na altura em que o empréstimo é classificado como NPE e, pelo
menos, anualmente, enquanto mantiver essa classificação. Tal é aplicável a todos
os créditos classificados como não produtivos, à luz do previsto no capítulo 5 das
presentes orientações. A única exceção a este requisito de atualização da
valorização numa base individual é que as valorizações individuais inferiores a
limiares específicos (ver a secção 7.2.3) podem ser realizadas por indexação, desde
que as garantias a avaliar sejam suscetíveis de mensuração por tais métodos.
Para imóveis com uma valorização individual atualizada efetuada nos 12 meses
precedentes (em consonância com todos os princípios e requisitos aplicáveis,
definidos neste capítulo), o valor do imóvel pode ser indexado até ao período da
reanálise da imparidade.
Os bancos devem proceder a valorizações mais frequentes quando o mercado está
sujeito a variações negativas consideráveis e/ou quando se verificam sinais de uma
descida significativa do valor de garantias específicas.
Por conseguinte, os bancos devem definir, nas suas políticas e procedimentos de
valorização de garantias, os critérios para determinar se ocorreu uma descida
significativa do valor das garantias. Estes devem incluir limiares quantitativos para
cada tipo de garantias estabelecido, os quais devem basear-se em dados empíricos
observados e em qualquer informação de caráter qualitativo relevante resultante da
experiência do banco, tendo em conta fatores pertinentes como as tendências de
preço do mercado ou o parecer de avaliadores independentes.
Os bancos devem dispor de processos e sistemas informáticos apropriados que
alertem para valorizações desatualizadas e desencadeiem relatórios de avaliação.

7.4

Metodologia de valorização

7.4.1

Método geral
Os bancos devem definir métodos de valorização de garantias para cada tipo de
garantia que sejam adequados e apropriados à classe de ativos em questão.
Todas as garantias constituídas por bens imóveis (garantias imobiliárias) devem ser
avaliadas com base no valor de mercado ou no valor da hipoteca, como previsto no
artigo 229.º do CRR. O valor de mercado é o montante estimado a que, à data da
valorização, um ativo ou passivo deveria ser transacionado entre um comprador e
um vendedor interessados, no quadro de uma operação em condições normais de
mercado, em que as partes atuam cada qual com conhecimento de causa, de forma
prudente e sem coação.
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Não devem ser utilizadas valorizações gerais baseadas apenas no custo de
substituição atualizado.
Para imóveis geradores de rendimento, pode ser utilizada uma análise comparada
do valor de mercado ou o método dos “fluxos de caixa atualizados”.
As garantias imobiliárias devem ser avaliadas em consonância com as normas
europeias e internacionais 56. As normas nacionais são igualmente aceitáveis, se os
princípios seguidos forem semelhantes.

7.4.2

Fluxos de caixa futuros esperados
De acordo com os princípios descritos no capítulo 6 sobre a mensuração de NPL,
estimativas individuais de imparidades recorrendo a fluxos de caixa futuros
atualizados podem ser realizadas aplicando dois métodos gerais baseados:
•

um, num cenário de “continuidade da atividade”, em que os fluxos de caixa
operacionais do devedor prosseguem e podem ser utilizados para reembolsar
a dívida financeira, e as garantias podem ser executadas, na medida em que
não afetam os fluxos de caixa operacionais; e

•

outro, num cenário de “cessação da atividade”, em que os fluxos de caixa
operacionais do devedor cessam e as garantias são executadas.

Visto que, no método baseado na “continuidade da atividade”, a estimativa das
imparidades assenta no pressuposto relativo aos fluxos de caixa operacionais do
devedor, incluindo fluxos de caixa decorrentes de garantias, um requisito para essa
estimativa é a existência de informação atualizada e fiável sobre os fluxos de caixa.
Consultar o capítulo 6 (Mensuração de NPL), onde o método da “continuidade da
atividade” é abordado mais pormenorizadamente.

7.4.3

Método baseado num cenário de “cessação da atividade”
Num cenário de “cessação da atividade”, as receitas de vendas futuras decorrentes
da execução de garantias devem ser ajustadas tomando em consideração os custos
de liquidação apropriados e o desconto do preço de mercado aplicado ao valor
normal do imóvel, ou seja, o seu valor no mercado aberto (open market value –
OMV).

56

Estas incluem as normas de valorização europeias (European Valuation Standards EVS-2016
(Blue Book)) e as normas do Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) do Reino Unido.
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Custos de liquidação/venda
Os custos de liquidação são definidos como saídas de caixa incorridas durante a
execução das garantias e o processo de venda. Estes custos incluem:
•

todas as despesas judiciais aplicáveis;

•

custos de venda, impostos e outras despesas;

•

quaisquer custos de manutenção adicionais incorridos pelo banco relacionados
com a penhora e a alienação de garantias;

•

quaisquer entradas de caixa até à data da liquidação.

Além dos referidos custos de liquidação, deve aplicar-se um desconto do preço de
mercado, se apropriado, à valorização atualizada como a seguir indicado.
O preço do imóvel (ou seja, o seu valor no mercado aberto) à data da liquidação
deve ter em conta as condições de mercado atuais e esperadas.
Devem também ser incluídas, sempre que aplicável, considerações relativas ao
prazo até à venda assentes no quadro jurídico nacional que rege a alienação de
imóveis hipotecados, em especial quando os processos judiciais são morosos.
A execução de garantias pode abarcar estratégias de liquidação consensual ou não
consensual (forçada).
A dimensão/magnitude dos custos de liquidação aqui descritos deve ser
determinada diretamente para cada forma de execução de garantias, isto é, em
caso de liquidação consensual ou não consensual.

Desconto do preço de mercado
Os descontos do preço de mercado aplicados ao preço do imóvel (preço no
mercado aberto à data da liquidação) ou ao justo valor obtido com base nos
modelos de justo valor são pertinentes pelo seguinte motivo económico: elementos
empíricos e a experiência adquirida demonstram que existe uma correlação
negativa entre a frequência dos incumprimentos e o valor das garantias. Além disso,
a liquidez do mercado tende a baixar se os bancos precisarem de executar
garantias em muitos casos, sendo que, em períodos de taxas elevadas de
incumprimento, os bancos são frequentemente confrontados com pressões em
termos de fundos próprios, que os forçam a acelerar a liquidação das garantias,
mesmo que necessitem de vender a preços desfavoráveis. A aplicação de um
desconto não é uma expressão de uma preferência conservadora arbitrária, mas
reflete a realidade económica da previsão de fluxos de caixa. O desconto do preço
de mercado deve, portanto, refletir a liquidez do mercado e a estratégia de
liquidação. Não deve refletir condições de venda com desconto substancial
(fire sale), exceto se a estratégia de liquidação prevista consistir, de facto,
numa venda dessa natureza.
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As autoridades de supervisão esperam que os bancos apliquem descontos
adequados do preço de mercado nos termos da IAS 39 e da IFRS 9, ao calcularem
os fundos próprios regulamentares e para efeitos de controlo do risco. Um desconto
do preço de mercado pode ser próximo de zero para tipos de garantias altamente
líquidas e não sob pressão, que não são afetadas por quaisquer riscos de
correlação significativos. Deve ser aplicado um desconto mínimo de 10%, se as
garantias forem vendidas por leilão.
Espera-se que todos os bancos definam os próprios pressupostos relativos a custos
de liquidação e desconto do preço de mercado com base em dados empíricos
observados. Se os dados empíricos disponíveis forem insuficientes, os
pressupostos relativos ao desconto devem ser suficientemente prudentes e
basear-se, no mínimo, na liquidez, passagem do tempo e qualidade/antiguidade da
avaliação. Se um banco enfrentar uma situação de congelamento do mercado
imobiliário e apenas um número reduzido de imóveis tiver sido vendido ou o historial
de vendas for considerado insuficiente, deve ser aplicado um desconto do preço de
mercado mais conservador.

Exemplo de cálculo dos fluxos de caixa futuros esperados
A seguir, é fornecido um exemplo concreto da aplicação dos custos de
liquidação/venda e do desconto do preço de mercado. O exemplo mostra também
que, para além do desconto do preço de mercado e dos custos de liquidação, outros
aspetos, como os custos de detenção e a aplicação de descontos (especialmente
no caso de prazos até venda longos), podem ter um impacto significativo no valor
atual líquido das garantias.
Exemplo
Desconto de 10% do preço de mercado aplicável
Prazo até à liquidação/alienação: 5 anos
Custos de venda (incluindo impostos e outras despesas): 10%
Custos de detenção: 5%
Taxa de juro efetiva: 5%
P=0
Valor bruto do empréstimo

P=1

P=2

P=3

P=4

P=5

€300

Valorização a preços de mercado das garantias

€200

Desconto do preço de mercado

- €20

Custos de venda

- €18

Custos de detenção
Fluxos de caixa futuros esperados
Valor atual das garantias

€84

Montante da imparidade

€216

- €10

- €10

- €10

- €10

- €10

- €10

- €10

- €10

- €10

- €152
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Considerações adicionais relativas à estimativa dos fluxos
de caixa decorrentes da liquidação de garantias constituídas
por bens imóveis
Na estimativa dos fluxos de caixa decorrentes da liquidação de garantias
constituídas por bens imóveis, os bancos devem utilizar pressupostos adequados e
realistas. Além disso, os bancos devem prestar atenção aos requisitos de avaliação
dos fluxos de caixa, nos termos da IFRS 13 (Mensuração pelo justo valor).
Mais especificamente, as instituições financeiras devem satisfazer os requisitos
operacionais a seguir enunciados.
•

Determinar o pressuposto prazo até à alienação, tendo em conta as condições
no mercado atuais e esperadas, bem como o quadro legislativo nacional
subjacente à alineação de imóveis hipotecados.

•

Assegurar que o preço do imóvel utilizado para calcular o valor de mercado
estimado das garantias imobiliárias na data da liquidação das mesmas não é
mais otimista do que as projeções produzidas por organismos internacionais e,
portanto, não constitui uma melhoria face às condições de mercado atuais.

•

Garantir que não se parte do pressuposto de que o rendimento das garantias
imobiliárias irá subir face aos níveis atuais, exceto se tal aumento estiver
previsto num acordo contratual celebrado. Além disso, o rendimento atual de
bens imóveis deve ser ajustado quando se calculam os fluxos de caixa, a fim
de refletir as condições económicas esperadas. A título de exemplo, poderá
não ser apropriado projetar um rendimento de rendas estacionário num
contexto de recessão, em que o número de imóveis disponíveis aumenta,
exercendo uma pressão em sentido descendente sobre os níveis das rendas.

•

Uma estratégia de “detenção” de bens imóveis não é aceitável. Uma tal
estratégia é definida como a detenção de um ativo acima do valor de mercado,
partindo do pressuposto de que o ativo será vendido após a retoma do
mercado.

Quando é utilizado o valor das garantias para avaliar o montante recuperável da
posição em risco, devem ser documentados, pelo menos, os seguintes aspetos:
•

como foi determinado o valor, incluindo as avaliações, os pressupostos de
valorização e os cálculos utilizados;

•

os fundamentos das correções dos valores avaliados, se as mesmas forem
efetuadas;

•

a determinação dos custos de venda, se aplicáveis;

•

os conhecimentos especializados e a independência do avaliador;

•

o pressuposto prazo até à recuperação.
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Quando é utilizado o preço de mercado observável para avaliar o montante
recuperável da posição em risco, o montante, a fonte e a data do preço de mercado
observável devem ser documentados no ficheiro de crédito.
Os bancos devem poder fundamentar os pressupostos utilizados, fornecendo à
autoridade competente, se esta o solicitar, os pormenores sobre o valor de mercado
do imóvel, o desconto do preço de mercado, as despesas judiciais e de venda
aplicadas e o prazo até à liquidação utilizado. Devem poder justificar plenamente os
seus pressupostos, tanto qualitativa como quantitativamente, e explicar os motivos
das suas expectativas, tomando em consideração a experiência passada e atual.

Verificações a posteriori
Os bancos devem demonstrar, mediante verificações a posteriori sólidas, que os
pressupostos utilizados são razoáveis e se baseiam na experiência adquirida.
Neste contexto, devem proceder regularmente a testes a posteriori do historial de
valorizações (última valorização antes da classificação como NPL) face ao histórico
de vendas (preço de venda líquido das garantias). Dependendo da dimensão e do
modelo de negócio do banco, no processo de verificação a posteriori, é necessário
diferenciar entre tipos de bens imóveis (por exemplo, residência familiar única,
apartamento, armazém), modelos/métodos de valorização, tipo de venda
(voluntária/forçada) e regiões. Os resultados das verificações a posteriori devem ser
utilizados para determinar os descontos das valorizações de garantias subjacentes
às posições em risco que permanecem no balanço. Alternativamente, os bancos
que utilizam o método avançado IRB podem utilizar LGD fiáveis para calcular os
descontos.

Requisitos das bases de dados informáticas no que respeita
às garantias
Os bancos devem dispor de bases de dados de operações que permitam a correta
avaliação, monitorização e controlo do crédito de risco e a elaboração de relatórios
e outra documentação detalhada atualizada, tanto para efeitos de comunicação aos
quadros de direção como para informar terceiros ou responder a solicitações de
informação por parte das autoridades de supervisão. As bases de dados devem
preencher, em particular, os requisitos seguintes:
•

profundidade e amplitude, na medida em que cobrem todos os fatores de risco
significativo;

•

exatidão, integridade, fiabilidade e atualidade dos dados;

•

coerência – devem basear-se em fontes de informação comuns e definições
uniformes dos conceitos utilizados no controlo do risco de crédito;

•

rastreabilidade, para que a fonte de informação possa ser identificada.
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Estas bases de dados devem incluir toda a informação relevante sobre imóveis e
outras garantias das operações dos bancos e sobre a ligação entre garantias e
operações específicas.

7.5

Valorização de ativos executados e ativos recebidos
em dação em pagamento 57
Encoraja-se fortemente os bancos a classificar ativos executados e ativos recebidos
em dação em pagamento constituídos por bens imóveis como ativos não correntes
detidos para venda, nos termos da IFRS 5 58. Este tratamento contabilístico significa
que os quadros de direção devem aprovar um plano específico para venda do ativo
num período curto (normalmente de 1 ano) e que deve ser seguida uma política
ativa de vendas (IFRS 5.8). Privilegia, por conseguinte, as recuperações.
À luz desta premissa, os ativos executados e os ativos recebidos em dação em
pagamento devem ser valorizados pelo valor mais baixo de entre:
•

o montante transitado dos ativos financeiros aplicado, tratando como garantias
os ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento;

•

o justo valor do ativo penhorado menos os custos de venda.

Quando o justo valor não é obtido por referência a um mercado ativo, mas com base
numa técnica de valorização (nível 2 ou nível 3), poderá ser necessário proceder a
alguns ajustamentos em resultado dos fatores seguintes:
•

a condição ou localização dos ativos, devendo o risco e as incertezas no
tocante ao ativo ser incorporados na estimativa do justo valor;

•

o volume ou nível de atividade nos mercados dos ativos em causa, devendo
ser incorporada a experiência anterior do banco, no que respeita a realizações
e diferenças entre a técnica de valorização e o montante final obtido na
realização. Os pressupostos adotados para mensuração deste ajustamento
podem ser documentados e devem ser disponibilizados à autoridade de
supervisão, quando solicitado. Podem ser considerados descontos por
iliquidez.

Em casos raros, os bancos adquirem edifícios ainda em construção e decidem
concluir as obras antes da venda do objeto. Nesses casos, o banco deve
demonstrar os méritos de tal estratégia, não devendo o custo exceder o justo valor
menos os custos de conclusão da construção e de venda do ativo, tomando em
conta os descontos por iliquidez adequados, tal como acima descrito. As execuções
e os recebimentos de imóveis em dação em pagamento são meramente uma
57

A definição de ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento (foreclosed assets)
aplicada nas presentes orientações é fornecida no anexo 1.

58

No quadro das IFRS, são possíveis vários métodos de valorização de ativos executados e ativos
recebidos em dação em pagamento (IAS 2, IAS 16, IAS 40 e IFRS 5). No entanto, as autoridades
de supervisão encorajam fortemente os bancos a seguir a IFRS 5, pelas razões acima expostas.
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consequência da concessão de empréstimos, em relação aos quais posteriormente
se verificou uma situação de incumprimento. Por conseguinte, tais execuções e
recebimentos em dação em pagamento não são uma expressão de uma estratégia
de investimento imobiliário, nos termos da IAS 40, nem as dificuldades enfrentadas
pelos bancos nestas circunstâncias de venda são prova de tal estratégia de
investimento. A aplicação da IAS 40 é, assim, fortemente desencorajada em tais
casos, recomendando-se aos bancos que apliquem a IFRS 5, como indicado no
início da presente secção.
Períodos longos de detenção de ativos executados e ativos recebidos em dação em
pagamento são prova de dificuldades na alienação dos mesmos – por exemplo,
devido à iliquidez do mercado. Assim, quando um ativo executado ou um ativo
recebido em dação em pagamento tiver ultrapassado o período de detenção médio
de ativos semelhantes, para os quais vigora uma política ativa de venda, os bancos
devem reanalisar o desconto por iliquidez aplicado no processo de valorização atrás
referido e proceder a um aumento desse desconto em conformidade. Nestas
circunstâncias, o banco deve abster-se de reconhecer reposições/reversões da
imparidade acumulada do ativo, uma vez que a sua presença prolongada no
balanço é sinal de que o banco não consegue vender os ativos com uma
valorização elevada.
A frequência da valorização de ativos executados e ativos recebidos em dação
em pagamento e os procedimentos aplicáveis estão alinhados com o tratamento
de bens imóveis, como exposto nas secções 7.3 e 7.2.2.

7.6

Informação a reportar para fins de supervisão
e a divulgar publicamente
O anexo 7 apresenta as expectativas em matéria de supervisão no que respeita às
divulgações públicas de informação relacionada com garantias.
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Anexo 1
Glossário
Termo/Sigla

Definição

Referência

Análise da qualidade dos
ativos (asset quality review –
AQR)

Avaliação realizada pelas autoridades de supervisão no sentido de aumentar a transparência
relativamente às posições em risco de uma instituição de crédito, incluindo a adequação da
valorização de ativos e garantias e imparidades associadas.

Resultados da análise da qualidade dos ativos para
2015 e para 2016

Ativos executados e ativos
recebidos em dação em
pagamento (foreclosed
assets)

Para efeitos das presentes orientações, trata-se de ativos no balanço de uma instituição de
crédito obtidos mediante a execução de garantias ou do recurso a medidas semelhantes de
melhoria do risco de crédito. Estes ativos podem ser obtidos através de processos judiciais
(“executados”, no sentido estrito), de um acordo bilateral com o devedor (conversão ou
venda) ou de outros tipos de transferência de garantias do devedor para o credor.
Compreendem tanto ativos financeiros como ativos não financeiros, incluindo todas as
garantias obtidas, independentemente da sua classificação para efeitos contabilísticos
(por exemplo, ativos para uso próprio ou para venda).

Ativos não produtivos
(non-performing assets –
NPA)

Posições não produtivas mais ativos executados e ativos recebidos em dação em
pagamento.

Comité de Basileia de
Supervisão Bancária (CBSB)
(Basel Committee on Banking
Supervision – BCBS)

Comité do Banco de Pagamentos Internacionais (Bank for International Settlements – BIS)
que constitui um fórum de cooperação regular sobre questões de supervisão bancária.
Tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre aspetos fundamentais da supervisão e
aumentar a qualidade da supervisão bancária a nível mundial.

https://www.bis.org/bcbs

Os quadros regulamentares mais importantes estabelecidos pelo CBSB são conhecidos
como “Basileia II” e “Basileia III”. O CBSB é composto por representantes dos bancos
centrais e das autoridades de supervisão de diferentes países.
Créditos não produtivos
(non-performing loans – NPL)

Créditos exceto ativos financeiros detidos para negociação que preenchem um dos
seguintes critérios ou ambos:
a) trata-se de um crédito materialmente relevante com um atraso no reembolso superior a
90 dias;

Implementing Technical Standard (ITS) on
Supervisory Reporting (Forbearance and nonperforming exposures)

b) o devedor foi avaliado e considera-se improvável que pague a totalidade das suas
obrigações de crédito sem execução das garantias, independentemente da existência de
qualquer montante em atraso ou do número de dias de atraso no reembolso.
Os NPL incluem créditos em imparidade e créditos em incumprimento, e fazem parte das
posições não produtivas (non-performing exposures – NPE). Ver também as normas
técnicas de execução da EBA em matéria de prestação de informação para fins de
supervisão sobre diferimento de créditos e posições não produtivas (Implementing Technical
Standard (ITS) on Supervisory Reporting (Forbearance and non-performing exposures)).
Importa destacar, porém, que, no presente documento utiliza-se geralmente “NPL”, por ser o
termo usado nas interações diárias entre bancos e supervisores. Em termos técnicos, as
orientações incidem sobre todas as NPE, segundo a definição da EBA, bem como sobre
ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento (foreclosed assets).
Em certos aspetos, abordam também as posições produtivas com uma probabilidade
elevada de passarem a ser improdutivas, tais como posições em “lista de observação” e
posições diferidas produtivas.
Declaração sobre a apetência
pelo risco (risk appetite
statement – RAS)

Articulação, por escrito, do nível agregado e tipos de riscos que uma instituição financeira
está disposta a aceitar, ou a evitar, com vista a atingir os seus objetivos comerciais. Inclui
afirmações qualitativas, assim como medidas quantitativas expressas em relação às
receitas, ao capital, às medidas do risco, à liquidez e outras medidas pertinentes, conforme
apropriado. Deve também abordar riscos mais difíceis de quantificar, como os riscos de
reputação e de conduta, o branqueamento de capitais e práticas não éticas.

Princípios para um quadro de apetência pelo risco
eficaz (Principles for An Effective Risk Appetite
Framework), publicados pelo Conselho de
Estabilidade Financeira

Diretiva em matéria de
requisitos de fundos próprios
(Capital Requirements
Directive – CRD IV)

Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013,
relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das
instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e
revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE. Texto relevante para efeitos do Espaço
Económico Europeu.

Texto oficial da CRD IV

Empregado/equivalente a
tempo inteiro (full time
equivalent/employee – FTE)

Unidade obtida comparando o número médio de horas trabalhadas de um empregado com o http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsnúmero médio de horas trabalhadas por um trabalhador a tempo inteiro. Uma pessoa a
explained/index.php/Glossary:Fulltempo inteiro é, portanto, contabilizada como um equivalente a tempo inteiro, ao passo que a time_equivalent_(FTE)
um trabalhador a tempo parcial é atribuído um valor proporcional ao número de horas que
trabalha.

Empréstimos objeto de
denúncia de contrato
(denounced loans)

Tal como utilizado, por exemplo, no contexto dos NPL gregos, trata-se de contratos de
empréstimo rescindidos pelo mutuante, tendo a rescisão sido notificada ao devedor.
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Fundo Monetário
Internacional (FMI)
(International Monetary Fund
– IMF)

Organização internacional cujo principal objetivo é assegurar a estabilidade do sistema
monetário internacional – o sistema de taxas de câmbio e de pagamentos internacionais que
permite aos países (e aos respetivos cidadãos) realizar transações entre si. O mandato do
FMI foi atualizado em 2012, a fim de incluir todos os aspetos macroeconómicos e do setor
financeiro pertinentes para a estabilidade a nível mundial. São membros do FMI 186 países.

http://www.imf.org

Improbabilidade de
pagamento (unlikeliness to
pay)

Ver o artigo 178.º, n.º 3, do CRR, para informação sobre os elementos indicativos da
improbabilidade de pagamento.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R0575

Indicadores de alerta precoce
(early warning indicators –
EWI)

Indicadores quantitativos ou qualitativos, baseados em medidas da qualidade dos ativos,
do capital, da liquidez, da rentabilidade, do mercado e macroeconómicas. No contexto do
quadro de controlo do risco, uma instituição pode utilizar medidas progressivas (“abordagem
de semáforo”) ou indicadores de alerta precoce, a fim de informar o órgão de administração
da possibilidade de ocorrer uma situação de tensão (“sinais vermelhos”).

Indicadores-chave de
desempenho (key
performance indicators – KPI)

Indicadores através dos quais o órgão de administração ou conselho de supervisão de uma
instituição de crédito podem avaliar o desempenho da mesma.

Instituição significativa
(significant institution)

No contexto do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), trata-se de uma instituição à qual é https://www.bankingsupervision.europa.eu
conferida uma determinada importância, sendo, por conseguinte, diretamente
supervisionada pelo Banco Central Europeu (BCE). São consideradas “significativas”: as três
instituições de crédito de maior dimensão de cada Estado-Membro participante, as
instituições de crédito que recebem assistência financeira direta do Fundo Europeu de
Estabilidade Financeira/Mecanismo Europeu de Estabilidade (FEEF/MEE) e as instituições
de crédito com um total de ativos superior a 30 mil milhões de euros ou a 20% do produto
interno bruto nacional (e com um balanço total de, pelo menos, 5 mil milhões de euros).
Em casos excecionais, o BCE pode declarar “significativa” uma instituição que opere a nível
transnacional. Em 1 de janeiro de 2016, o BCE tinha definido como “significativas” cerca de
129 instituições, que, em conjunto, dispõem de um montante de ativos bancários superior a
80% do total dos ativos do balanço agregado de todas as entidades supervisionadas.
A supervisão direta é realizada a nível microprudencial, ao seja, ao nível de cada instituição,
enquanto as “instituições financeiras de importância sistémica” são objeto de uma
supervisão macroprudencial, isto é, ao nível do conjunto do sistema.

Mecanismo Único de
Supervisão (MUS) (Single
Supervisory Mechanism –
SSM)

Pilar da união bancária da UE responsável pela supervisão bancária. Compreende o BCE e
as autoridades de supervisão nacionais dos países participantes. Tem como principais
objetivos: i) assegurar a segurança e a solidez do sistema bancário europeu, ii) aumentar a
integração e a estabilidade financeiras e iii) garantir uma supervisão coerente.

Normas Internacionais de
Contabilidade (Internacional
Accounting Standards – IAS)

Regras definidas pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (International
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
Accounting Standards Board – IASB), um organismo independente de peritos internacionais
em contabilidade. Estas normas visam principalmente promover a qualidade, transparência e
comparabilidade – também a nível internacional – das demonstrações financeiras
elaboradas por um grupo de empresas ou por uma empresa para vários períodos. Por força
do Regulamento (UE) 1606/2002, as empresas cotadas em bolsa sediadas na UE estão
obrigadas a preparar demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com as IAS.
Dado que o IASB é uma associação internacional de direito privado, as suas normas não
têm imediatamente força de lei. É necessário que cada norma seja submetida a um
procedimento de reconhecimento para que se torne juridicamente vinculativa a nível da UE
ou em outros países. Antes de 1 de abril de 2001, o ASB tinha o nome de Comité das
Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Committee –
IASC) e as regras que emitia designavam-se “International Accounting Standards” ou “IAS”.
Essas regras continuam a ser válidas e mantêm a sua designação. Contudo, as regras
publicadas após a data referida passaram a ser chamadas “International Financial Reporting
Standards” ou “IFRS”, em português, Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF).

Normas Internacionais de
Relato Financeiro
(International Financial
Reporting Standards – IFRS)

Normas contabilísticas internacionais que definem como determinados tipos de operações e
outros eventos devem ser reportados nas demonstrações financeiras. Ver também “Normas
Internacionais de Contabilidade”.

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

Perda dado o incumprimento
(loss given default – LGD)

Rácio da perda numa posição, devido ao incumprimento de uma contraparte, em relação ao
montante em dívida aquando do incumprimento.

Artigo 4.º, n.º 1, alínea 55), e artigo 5.º, n.º 2, do
Regulamento (UE) n.º 575/2013 (CRR)

https://www.bankingsupervision.europa.eu

“Perda” significa perda económica, incluindo efeitos materialmente relevantes de desconto e
custos diretos e indiretos materialmente relevantes, associados à cobrança do instrumento.
Perdas esperadas (expected
loss – EL)

Rácio entre o montante esperado de perdas numa posição, devido a um potencial
incumprimento de uma contraparte ou a uma redução dos montantes a receber durante o
período de 1 ano, e o montante em dívida aquando do incumprimento.

Artigo 5.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 575/2013

“Posição” significa um ativo ou uma rubrica extrapatrimonial.
“Perda” significa perda económica, incluindo efeitos materialmente relevantes de desconto e
custos diretos e indiretos materialmente pertinentes, associados à cobrança do instrumento.
Plano de recuperação
(recovery plan)

Documento elaborado por instituições de crédito e empresas de investimento que apresenta
as medidas a tomar para restabelecer a posição financeira das mesmas após uma
deterioração significativa da respetiva situação financeira, tal como exigido pelo novo quadro
da UE para a prevenção, gestão e resolução de crises.

Ver o artigo 5.º, n.º 10, da Diretiva 2014/59/UE e a
versão final do projeto de normas técnicas de
regulamentação da EBA sobre o conteúdo dos
planos de recuperação (EBA final draft Regulatory
Technical Standards on the content of recovery
plans under Article 5(10) of Directive 2014/59/EU
establishing a framework for the recovery and
resolution of credit institutions and investment firms)
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Posições em “lista de
observação” (“watch-list
”exposures)

Posições que apresentam características de um recente aumento do risco de crédito e são
objeto de maior monitorização e análise pela instituição de crédito.

Posições produtivas
(performing exposures – PE)

Posições não abrangidas pelos critérios definidos para as NPE.

Posições/exposições não
produtivas (non-performing
exposures – NPE)

Posições em risco (sobre empréstimos, títulos de dívida ou relacionadas com rubricas
extrapatrimoniais), exceto sobre ativos detidos para negociação, que preencham um dos
critérios seguintes ou ambos:

Implementing Technical Standard (ITS) on
Supervisory Reporting (Forbearance and nonperforming exposures)

a) trata-se de uma posição em risco materialmente relevante com um atraso no reembolso
superior a 90 dias;
b) o devedor foi avaliado e considera-se improvável que pague a totalidade das suas
obrigações de crédito sem execução das garantias, independentemente da existência de
qualquer montante em atraso ou do número de dias decorridos desde o vencimento.
As NPE incluem posições em imparidade e posições em incumprimento. O total de NPE
corresponde à soma dos créditos não produtivos (non-performing loans – NPL), dos títulos
de dívida não produtivos e das rubricas extrapatrimoniais não produtivas. Ver também as
normas técnicas de execução da EBA em matéria de prestação de informação para fins de
supervisão sobre diferimento de créditos e posições não produtivas.
Probabilidade de
incumprimento (probability of
default – PD)

Probabilidade de incumprimento de uma contraparte durante o período de 1 ano.

Artigo 4.º, n.º 1, alínea 54), do Regulamento (UE)
n.º 575/2013 (CRR)

Processo de autoavaliação da
adequação do capital interno
(internal capital adequacy
assessment process –
ICAAP)

Estratégias e processos para avaliar e manter numa base permanente os montantes, tipos e
distribuição do capital interno que uma instituição de crédito determina adequados face à
natureza e ao nível dos riscos a que considera estar ou poder vir a estar exposta. Estas
estratégias e processos estão sujeitos a uma análise interna regular, a fim de assegurar que
permanecem abrangentes e proporcionais à natureza, magnitude e complexidade das
atividades da instituição em causa. Ver também o artigo 73.º da Diretiva 2013/36/UE, que
exige que as instituições disponham de um ICAAP sólido, eficaz e exaustivo.

Texto oficial da Diretiva 2013/36/UE (CRD IV)

Produto interno bruto (PIB)
(gross domestic product –
GDP)

Medida-padrão do valor dos bens e serviços finais produzidos num país durante um
determinado período menos o valor das importações.

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-productgdp.htm

Provisão para perdas com
empréstimos (loan loss
provision – LLP)

Redução do valor contabilístico de um ativo para refletir uma diminuição da sua qualidade
creditícia.

Quadro de apetência pelo
risco (risk appetite framework
– RAF)

Abordagem geral, incluindo políticas, processos, controlos e sistemas, através da qual a
apetência pelo risco é definida, comunicada e monitorizada. Compreende uma declaração
sobre a apetência pelo risco, limites de risco e uma descrição dos papéis e
responsabilidades de quem controla a sua implementação e monitorização. Deve considerar
os riscos materialmente relevantes para a instituição financeira, bem como para a reputação
da mesma, face aos tomadores de seguros, depositantes, investidores e clientes. Existe um
alinhamento entre o quadro de apetência pelo risco e a estratégia da instituição.

Rácio de Texas (Texas ratio)

Rácio geralmente calculado dividindo o valor bruto dos ativos não produtivos de uma
instituição pela soma dos fundos próprios tangíveis e das reservas para cobertura de perdas
com empréstimos.

Rácio entre o valor do
empréstimo e o valor da
garantia (loan to value – LTV)

Rácio utilizado no contexto de um crédito hipotecário que expressa o valor do empréstimo
em comparação com o valor estimado do imóvel subjacente.

Regulamento em matéria de
requisitos de fundos próprios
(Capital Requirements
Regulation – CRR)

Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de
2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas
de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012. Texto relevante para efeitos
do Espaço Económico Europeu.

Resultado antes de juros,
impostos, depreciação e
amortização (earnings before
interest, tax, depreciation and
amortisation – EBITDA)

Medida útil para comparar os resultados de sociedades com diferentes estruturas de capital.
Permite comparar facilmente sociedades com níveis significativos de ativos fixos, tais como
empresas do setor da indústria transformadora, ou companhias com encargos de
depreciação consideráveis ou que apresentam um nível significativo de ativos intangíveis
que resultam em encargos de amortização consideráveis. É uma medida igualmente útil
para os credores de uma empresa, dado que indica o rendimento disponível para o
pagamento de juros.

Sistemas de informação
de gestão (management
information systems)

Sistemas de informação para efeitos de gestão do risco utlizados para compilar e reportar
dados relevantes ao nível operacional e do conjunto da instituição.

Sociedade de gestão de
ativos (asset management
company – AMC)

Veículo de finalidade especial criado para limpar o balanço de uma instituição de crédito.
Uma instituição de crédito pode transferir ativos não produtivos para uma sociedade de
gestão de ativos, se forem satisfeitos determinados requisitos e condições. As sociedades
de gestão de ativos são frequentemente referidas como “bancos maus”.

Taxa de cura (cure rate)

Percentagem de empréstimos, anteriormente com pagamentos em atraso, que, após
restruturação, deixaram de apresentar pagamentos em atraso.

Princípios para um quadro de apetência pelo risco
eficaz (Principles for An Effective Risk Appetite
Framework), publicados pelo Conselho de
Estabilidade Financeira

Texto oficial do CRR

Consultar os princípios para a agregação eficaz de
dados sobre o risco e a prestação eficaz de
informação sobre o risco (Principles for effective
risk data aggregation and risk reporting),
estabelecidos pelo Comité de Basileia de
Supervisão Bancária (CBSB)
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Teste de esforço (stress test)

Exercício de teste de esforço conduzido pelas autoridades de supervisão, a fim de
proporcionar aos supervisores, às instituições de crédito e aos participantes no mercado um
quadro analítico comum para, de uma forma coerente, compararem e avaliarem a
capacidade de resistência das instituições de crédito a choques económicos.

Unidades de recuperação de
NPL (NPL Workout Units)

Unidades organizacionais específicas e separadas dentro de uma instituição de crédito, que
lidam exclusivamente com os processos de recuperação de NPL, podendo as suas
atividades também incluir lidar com atrasos no reembolso até 90 dias (ou seja, posições em
risco ainda não classificadas como “NPL”) ou ativos executados e ativos recebidos em
dação em pagamento.

Valor atual líquido (net
present value – NPV)

Valor nominal em dívida menos a soma de todas as obrigações de serviço da dívida futuras
(capital e juros) relativas a dívida pendente atualizadas a uma taxa de juro diferente da taxa
acordada no contrato.

Valor no mercado aberto
(open market value – OMV)

Preço a que um ativo seria negociado no contexto de um leilão aberto. As expressões “valor
no mercado aberto” e “valor de mercado” são utilizadas indistintamente.

Exercício de teste de esforço a nível da UE,
conduzido pela EBA em 2016
Exercício de teste de esforço realizado pelo BCE
em 2016 – comunicado de imprensa

https://www.ivsc.org/
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Anexo 2
Amostra de critérios de segmentação
de NPL a nível do crédito a retalho
1.

2.

3.

Pessoa singular ou coletiva
a)

Particular

b)

Comerciante individual

c)

Microempresas e profissionais

d)

PME (existe uma sobreposição com grandes empresas)

Escalão (bucket) de pagamentos em atraso/dias de atraso (quanto maior for o
atraso, menor será o conjunto de soluções possíveis)
a)

Pagamentos em atraso > 1 dia e ≤ 90 dias (early arrears)

b)

Pagamentos em atraso > 90 dias e < 180 dias (late arrears)

c)

Unidade de recuperação de dívida > 180 dias, incluindo também
processos judiciais (mutuários relativamente aos quais foi interposta ação
judicial já concluída ou ainda a decorrer)

Casos de nova restruturação (empréstimos restruturados com pagamentos em
atraso, indicativos de uma persistência de problemas no reembolso e/ou do
insucesso da solução de restruturação oferecida)
a)

4.

5.

Número de restruturações anteriores

Saldo da posição em risco
a)

Valor elevado

b)

Valor reduzido

c)

Múltiplas posições em risco

Nível do risco (com base na avaliação do banco / classificação do
comportamento / dados internos sobre o comportamento / histórico das
operações / notação creditícia). Os clientes com melhores historiais de
pagamento têm maior probabilidade de responder positivamente às ofertas
de restruturação.
a)

Muito elevado

b)

Elevado
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6.

c)

Médio

d)

Baixo

Com base no comportamento do mutuário
a)

Reembolsos sazonais

b)

Mutuário cooperante vs. não cooperante (clientes não dispostos a
cooperar devem ser remetidos para recuperações de dívida)
i)

Número de promessas cumpridas/não cumpridas

ii)

Número de tentativas de contacto falhadas

iii) Data do último contacto bem-sucedido
7.

Finalidade da facilidade de crédito (por produto)
a)

Crédito para aquisição de residência principal

b)

Crédito para aquisição de segunda residência/residência de férias

c)

Crédito para aquisição de imóvel para fins de investimento/empréstimo
para aquisição com vista a arrendamento

d)

Crédito pessoal

e)

Descoberto em conta bancária/conta caucionada

f)

Ativo objeto de locação

g)

Cartão de crédito

h)

Crédito a comerciantes individuais, microempresas, PME
i)

Para início de atividade: instalações, infraestrutura, equipamento,
renovações

ii)

Fundo de maneio

8.

Denominação da moeda do crédito (euro, franco suíço, dólar dos Estados
Unidos, etc.)

9.

Taxa de juro do empréstimo (consideração, se possível, da redução da taxa de
juro no caso de empréstimos onerosos devido a taxas de juro elevadas)

10. Perfil do cliente (idade, saúde, tipo e historial de emprego, perspetivas de
emprego, competências profissionais, setor)
11. País de residência/incorporação
a)

Residentes
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b)

Não residentes

12. Localização das garantias subjacentes
a)

Zona rural vs. zona urbana

b)

Localização privilegiada, centro de cidade, periferia, etc.

13. Tipo de garantias subjacentes
a)

b)

Terreno(s)
i)

Terreno para construção

ii)

Terreno agrícola

Edifício
i)

Habitação

ii)

Estabelecimento comercial

iii)

Fábrica

14. Com base no rácio LTV
a)

Para os créditos com um rácio LTV reduzido, a venda das garantias
subjacentes poderá ser a opção preferida (ao contrário do que acontece
com créditos com um rácio LTV elevado)

15. Casos de dificuldades financeiras (devido a problemas de saúde, separação,
divórcio)
16. Avaliação da capacidade económica do mutuário
a)

Disponibilidade vs. indisponibilidade dos meios necessários

b)

Rendimentos menos despesas vs. despesas de subsistência razoáveis
vs. prestação do empréstimo

17. Viabilidade do mutuário (por exemplo, mutuário viável vs. inviável)
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Anexo 3
Parâmetros de referência para as
medidas de monitorização de NPL
Os bancos devem estabelecer um conjunto sólido de medidas de mensuração dos
progressos na implementação da sua estratégia em termos de NPL e ativos
executados e ativos recebidos em dação em pagamento. O quadro abaixo fornece
uma lista indicativa, mas não exaustiva, de tais medidas e inclui os elementos
essenciais descritos na secção 3.5 das presentes orientações.

Medidas de nível elevado de NPL
Nível e fluxos de NPL

Stock de NPE / Volume total das posições em risco
Stock de NPE + ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento + posições diferidas
produtivas / Volume total das posições em risco + ativos executados e ativos recebidos em dação em
pagamento
Fluxo trimestral de NPE (+/-) / Stock total de NPE
Fluxo trimestral de posições produtivas para NPE
Fluxo trimestral de posições diferidas produtivas para NPE
Fluxo trimestral de NPE para posições produtivas
Fluxo trimestral de NPE para posições diferidas produtivas
Fluxo trimestral de posições diferidas produtivas para posições produtivas
Fluxo trimestral de posições produtivas para posições diferidas produtivas

Imparidades

Aumento trimestral do stock de imparidades
Nível trimestral das reduções de imparidades
Variação trimestral do stock de imparidades (+/-) / Stock total de NPE
Total de imparidades acumuladas / Stock total de NPE
Por coorte (por exemplo, número de anos desde a classificação como NPL, com garantia/sem
garantia)

Orçamento para perdas

Perda total em resultado da atividade de diferimento de NPL
Perda total vs. orçamento

Atividade de cobrança
Atividade do pessoal

Número de contactos com o cliente por trimestre face ao planificado
Número de contactos com o cliente que resultaram num acordo de diferimento
Número de contactos com o cliente que resultaram numa recuperação de caixa

Recuperações de caixa

Recuperações de caixa trimestrais de NPE / Stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais de juros de NPE / Stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais de capital e juros de NPE / Stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais decorrentes de liquidações relacionadas com imóveis; também
como uma percentagem do stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais decorrentes de liquidações não relacionadas com imóveis;
também como uma percentagem do stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais a decorrentes de vendas de NPE; também como uma
percentagem do stock total de NPE
Recuperações de caixa trimestrais de NPE; também como uma percentagem do stock total de NPE

Atividade de diferimento
Perdão da dívida

Perdão trimestral da dívida
Perdão trimestral da dívida / Imparidades consignadas específicas
Perdão trimestral da dívida / Stock total de NPE
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Anulações contabilísticas

Anulações contabilísticas (totais e parciais) trimestrais
Anulações contabilísticas (totais e parciais) trimestrais / Imparidades consignadas específicas
Anulações contabilísticas (totais e parciais) trimestrais / Stock total de NPE

Atividade de diferimento

Valor das NPE atualmente objeto de diferimento de curto prazo
Valor das NPE atualmente objeto de diferimento de longo prazo
Valor das soluções de diferimento recentemente acordadas por característica (por exemplo,
suspensão temporária do reembolso > 12 meses)
Valor dos créditos atualmente objeto de diferimento / Stock total de NPE
Valor das posições produtivas atualmente objeto de diferimento
Volume trimestral de posições diferidas não produtivas / Stock total de NPE
Total de posições diferidas não produtivas / Stock total de NPE
Valor das posições diferidas não produtivas de clientes atualmente com dificuldades financeiras

Taxa de novos
incumprimentos

Taxa de novos incumprimentos de posições diferidas não produtivas

Taxa de novos incumprimentos de posições diferidas produtivas
Conversão da dívida em
ativos

Volume trimestral de conversões de dívida em capital; também como uma percentagem do stock total
de NPE
Volume trimestral de conversões de dívida em ativos; também como uma percentagem do stock total
de NPE

Atividade de contencioso
Atividade de contencioso

Valor e número de créditos atualmente objeto de procedimentos judiciais
Valor e número de ativos recentemente executados e ativos recentemente recebidos em dação em
pagamento
Valor e número trimestral de novos créditos para os quais são iniciados procedimentos judiciais
Valor e número trimestral de créditos para os quais terminam os procedimentos judiciais
Duração média dos procedimentos judiciais recentemente encerrados
Média dos montantes recuperados em procedimentos judiciais recentemente encerrados (incluindo
custos totais)
Taxa de perdas nos créditos para os quais terminam os procedimentos judiciais

Rubricas da conta de resultados decorrentes de NPL
Juros de NPL

Pagamentos de juros reconhecidos na conta de resultados relativos NPL
Percentagem de pagamentos de juros reconhecidos efetivamente recebidos relativos a NPL
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Anexo 4
Exemplos de indicadores de alerta
precoce
Indicadores de alerta precoce a nível do mutuário proporcionados por fontes externas
Fontes externas

Aumento da dívida e das garantias em outros bancos
Pagamentos em atraso ou outras classificações de NPL em outros bancos
Incumprimento do garante
Dívida constante da central de registo de crédito privado (se existente)
Processo judicial
Falência
Alterações ao nível da estrutura da empresa (por exemplo, fusão, redução do capital)
Notação externa e tendências
Outra informação negativa referente aos principais clientes/contrapartes do devedor/fornecedores

Indicadores de alerta precoce a nível do mutuário proporcionados por fontes internas
Empresas

Tendência negativa da notação interna
Cheques não pagos
Alteração significativa do perfil de liquidez
Alavancagem do passivo (por exemplo, capital próprio/ativos totais < 5% ou 10%)
Número de dias de atraso no pagamento
Número de meses com descoberto/com descoberto superior ao estabelecido
Lucros antes de impostos/receita (por exemplo, rácio < -1%)
Perdas contínuas
Excesso contínuo no desconto de papel comercial
Fundos próprios negativos
Atraso nos pagamentos
Diminuição do volume de negócios
Redução das linhas de crédito relacionadas com contas comerciais a receber (por exemplo,
variação homóloga, média a 3 meses/média a 1 ano)
Redução inesperada de linhas de crédito não utilizadas (por exemplo, montante não utilizado/
total da linha de crédito)
Tendência negativa em termos de classificação do comportamento
Tendência negativa em termos de PD e/ou notação interna

Particulares

Prestação de reembolso do crédito hipotecário > x vezes saldo do crédito
Dias de atraso no reembolso de crédito hipotecário e crédito ao consumo
Diminuição do saldo do crédito > 95% nos últimos 6 meses
Saldo total médio do crédito < 0.05% do saldo total da dívida
Diferido
Nacionalidade e taxas de perda históricas relacionadas
Redução de vencimento nos últimos 3 meses
Desemprego
Pagamentos em atraso até 90 dias (por exemplo, 5 a 30 dias, dependendo dos tipos
de carteiras/clientes)
Redução das transferências bancárias em contas à ordem
Aumento do rácio da prestação do empréstimo em relação ao vencimento
Número de meses com descoberto/com descoberto superior ao estabelecido
Tendência negativa em termos de classificação do comportamento
Tendência negativa em termos de PD e/ou notação interna
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Indicadores de alerta precoce
a nível de cada carteira/
segmento
Distribuição da carteira

Distribuição em termos de dimensão e nível de concentração
Lista dos X (por exemplo, 10) principais grupos de clientes ligados entre si e indicadores de risco
relacionados
Distribuição em termos de classes de ativos
Desagregação por indústria, setor, tipos de garantias, países, prazos, etc.

Parâmetros do risco

Evolução (geral e por segmento) da PD/LGD
Previsões e projeções de PD/LGD
Perdas esperadas globais
Posição em risco em caso de incumprimento

Dados relativos à provisão
para perdas com
empréstimos

Stocks e fluxos da provisão para perdas com empréstimos (em geral e por segmento)

Volumes e tendências a nível individual das imparidades no caso de risco significativo
NPL/diferimento/execução e
recebimento de ativos em
dação em pagamento

Volume de NPL por categoria (pagamento em atraso > 90, provisão para perdas com
empréstimos, etc.)

NPL/diferimento/execução e
recebimento de ativos em
dação em pagamento

Volume de diferimento e segmentação (restruturação, resolução, prolongamento forçado, outras
modificações, adiamentos, pagamento em atraso > 90, provisão para perdas com empréstimos)

Ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento em relação ao total das posições
em risco
Rácio de NPL sem ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento
Rácio de NPL com ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento
Cobertura de NPL (provisão para perdas com empréstimos, cauções, outras garantias)

Indicadores de alerta precoce por tipo específico de clientes/setores
Geral

Dados de índices personalizáveis (PIB, mercados acionistas, preços das matérias-primas, preços
dos swaps de risco de crédito, etc.)

Setor marítimo

Índices do mercado de transporte de carga por via marítima (por exemplo, o Baltic Dry Index)
Rácio de cobertura do serviço da dívida (debt service coverage ratio – DSCR) e valores do rácio
LTV

Setor aeronáutico

Indicadores específicos das companhias aéreas (taxa de ocupação, receita por passageiro, etc.)

Setor imobiliário

Índices relacionados com o imobiliário (segmento, região, cidades, zonas rurais, etc.)
Valores do mercado de arrendamento e variações esperadas dos valores de mercado

Setor energético

Dados de índices relativos a fontes alternativas de energia regionais (por exemplo, quantidades de
energia eólica, etc.)
Sistema de recolha de informação sobre potenciais riscos técnicos ou políticos para o setor
energético

Infraestrutura/aeroportos

Dados relativos a passageiros nos aeroportos
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Anexo 5
Políticas comuns relacionadas
com os NPL
Os bancos devem conceber políticas relacionadas com a gestão dos NPL, proceder
regularmente a uma análise das mesmas e controlar se são cumpridas. No caso dos
bancos com níveis elevados de NPL, o órgão de administração deve analisar as
políticas e os processos, pelo menos, anualmente e proceder às eventuais
alterações necessárias.
Tendo em conta a estratégia do banco (incluindo a estratégia e o plano operacional
em termos de NPL, sempre que relevante) e o princípio da proporcionalidade,
espera-se que sejam estabelecidas as políticas a seguir enunciadas.

Política de gestão de pagamentos em atraso
O objetivo desta política é determinar o modelo operacional do banco em termos de
NPL (ver a secção 3.3), incluindo, no mínimo, os elementos a seguir indicados.
•

A estrutura e as responsabilidades das unidades de recuperação de NPL, bem
como de outras unidades envolvidas na gestão de pagamentos em atraso
(incluindo relacionados com NPL), devendo também ser claramente definidos
os eventos que determinam a entrega de um caso de uma unidade a outra e a
ligação à segmentação da carteira;
•

•

59

o procedimento a seguir pelas funções envolvidas deve, pelo menos,
incluir:


os critérios de procedimento e de entrega a observar em cada fase
do atraso no reembolso; ou seja, antes do atraso, nos atrasos até
90 dias e nos atrasos superiores a 90 dias;



o procedimento a seguir nos casos em que o mutuário é classificado
como não cooperante e/ou não viável e os critérios para definição do
mutuário como tal;



a comunicação 59 com o mutuário em cada passo;



os instrumentos e métodos aplicados;

os requisitos em termos de recursos humanos e técnicos;

A comunicação com o mutuário deve estar alinhada com o quadro legislativo (por exemplo, o código
de conduta) do país de atividade.
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•

o nível mínimo de relatórios de informação de gestão a elaborar
internamente para efeitos de monitorização e para manter o órgão de
administração devidamente informado.

Política de diferimento
Esta política visa definir o quadro, segundo o qual o banco pode conceder medidas
de diferimento aos mutuários que enfrentam ou poderão, no futuro, vir a enfrentar
dificuldades financeiras (ver o capítulo 4).
A título indicativo, a política deve determinar, no mínimo, os aspetos a seguir
enumerados:
1.

a documentação financeira e não financeira a exigir aos mutuários 60, com vista
a que o responsável pelo crédito demonstre a capacidade de reembolso do
capital e dos juros;

2.

as principais medidas mínimas da capacidade de reembolso financeiro e rácios
a aplicar pelo responsável pelo crédito, especificados ao nível de cada
carteira/produto, a fim de avaliar plenamente a capacidade do mutuário para
pagar a dívida;

3.

o processo a adotar na determinação e implementação da solução de
diferimento mais apropriada a um mutuário:

4.

a)

em relação a particulares (pessoas singulares), espera-se que tal seja
ilustrado através de uma árvore de decisão semelhante à apresentada no
capítulo dedicado ao diferimento; no tocante aos mutuários institucionais
(pessoas coletivas), uma árvore de decisão poderá não ser a abordagem
apropriada, mas a política definida deve fornecer instruções claras que
permitam ao responsável pelo crédito avaliar a adequação da aplicação
de uma solução de diferimento a um mutuário institucional;

b)

no caso de mutuários para os quais não é possível encontrar uma solução
(quer sejam mutuários inviáveis e/ou não cooperantes), o processo e os
procedimentos delimitados no tempo com vista à transferência desses
mutuários para a unidade de recuperação de NPL responsável pela
liquidação;

um conjunto de soluções de curto e de longo prazo, como descrito no
capítulo 4, sendo que:
a)

60

todas as soluções de diferimento devem efetivamente envolver a
prestação de novas garantias pelo mutuário, a fim de estabelecer uma
estrutura de dívida sustentável e demonstrar a capacidade de reembolso
do capital e dos juros;

Espera-se que a documentação exigida seja diferente em função do tipo de mutuários, ou seja,
pessoas singulares ou pessoas coletivas.
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5.

instruções claras para o responsável pelo crédito, no que toca aos requisitos de
revalorização de garantias em consonância com o capítulo 7;

6.

o processo de decisão, os procedimentos e hierarquia de aprovação, até ao
nível dos quadros de direção, para cada tipo de solução de diferimento e níveis
de risco;

7.

o processo e o procedimento de monitorização das soluções de diferimento
concedidas e do desempenho do mutuário após uma restruturação;
a)

8.

estes processos e procedimentos devem definir claramente a frequência
de análise do mutuário, o que constitui um novo incumprimento, o
processo de reavaliação e os requisitos de prestação de informação sobre
novos incumprimentos;

a gama de preços de acordo com a solução proposta e o tipo de mutuário.

No tocante ao ponto 2, os bancos devem elaborar diretrizes específicas por setor
(ao nível mínimo das classes de risco regulamentares) que definam as principais
medidas e rácios ao nível concreto de cada setor (PME e grandes empresas).
Por exemplo, no setor hoteleiro, a avaliação poderá incluir os preços médios dos
quartos, as receitas por quarto disponível, a taxa de ocupação, a conversão de
moeda, os custos fixos como uma percentagem dos custos totais, os custos
variáveis como uma percentagem dos custos totais, as despesas de manutenção
de capital, etc.

Política de recuperação/execução da dívida
As unidades de recuperação de NPL responsáveis pela recuperação da dívida
devem tomar, atempadamente, as medidas mais adequadas, com vista a melhorar a
cobrança de dívida e maximizar a recuperação de dívida/minimizar as perdas.
Os processos e procedimentos relacionados devem ser definidos, em conformidade
com a estratégia em termos de NPL, numa política de recuperação de dívida, que
deverá, no mínimo, abordar:
•

o conjunto de opções disponíveis para resolver o caso; a título indicativo, as
opções ao dispor de uma unidade de recuperação de dívida são as a seguir
indicadas (não numa ordem prescritiva):


venda voluntária do ativo (o mutuário retoma a negociação e concorda em
vender o ativo);



venda forçada do ativo em resultado de procedimentos de
falência/judiciais (ativos não detidos no balanço de uma instituição
de crédito);



execução ou recebimento do ativo em dação em pagamento (os ativos
em questão são registados no balanço de uma instituição de crédito);
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cobrança de dívida (interna ou externamente);



conversão da dívida em ativos/capital; e



venda do crédito/da carteira de créditos a terceiros;

•

o procedimento a seguir para decidir qual é a opção de recuperação mais
adequada e a equipa de especialistas a envolver (por exemplo, o responsável
pelo crédito, advogados, especialistas em imobiliário, responsáveis pelo
controlo do risco) para prestar apoio na tomada de decisões;

•

a opção de recuperação deve ter em conta a existência de garantias, o tipo de
documentação legal, o tipo de mutuário, as condições do mercado local e as
perspetivas macroeconómicas, o regime jurídico em vigor e eventuais taxas de
recuperação históricas por opção face aos custos envolvidos por opção;

•

uma definição clara de “mutuários não cooperantes” ou a ligação às políticas
relacionadas que incluem tal definição;

•

um processo de aprovação claramente definido para cada fase do processo de
recuperação da dívida para as várias opções de recuperação de que a
instituição de crédito dispõe;

•

o papel dos departamentos de controlo do risco e auditoria interna no
procedimento e no processo de monitorização.

No que respeita à liquidação de garantias, a política a estabelecer deverá
contemplar os aspetos seguintes:
•

o método de valorização a utilizar para o ativo (nos termos do capítulo 7),
incluindo os custos de liquidação a aplicar quer num cenário de venda
consensual quer num cenário de venda não consensual, devendo os custos
de liquidação ser conformes aos requisitos enunciados na secção 7.4.3;

•

o envolvimento de especialistas internos ou externos;

•

os potenciais limites ao montante de ativos penhorados ou executados e
recebidos em dação em pagamento que o banco pode adquirir num
determinado período de tempo e os potenciais limites ao montante de ativos
que pode deter em qualquer momento 61;

•

o procedimento a seguir após a penhora, a execução ou o recebimento em
dação em pagamento, a fim de desenvolver e pôr em prática uma estratégia de
venda, e a unidade organizacional do banco que gerirá os ativos em causa
(o que pode também ser definido numa política separada relativa a ativos
penhorados/executados/recebidos em dação em pagamento).

61

Para ter em consideração o risco de concentração num setor, por exemplo, no setor imobiliário.
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Política de classificação de NPL e de mensuração de imparidades
Os bancos devem adotar, documentar e aplicar metodologias sólidas centradas em
políticas, procedimentos e controlos de avaliação e medição das imparidades para
NPL 62.
•

Essas metodologias devem ser reexaminadas, no mínimo, numa base anual.

•

As metodologias devem documentar claramente os principais termos,
apreciações, pressupostos e estimativas relacionados com a avaliação e a
mensuração das imparidades para NPL (por exemplo, taxas de migração,
eventos de perda, custos de liquidação de garantias 63). Devem incluir um grau
apropriado de prudência e assentar em dados empíricos observados.

•

Devem ser estabelecidas diretrizes claras relativamente à tempestividade da
mensuração de imparidades por tipo de classes de risco nos termos da
regulamentação, se relevante (ver a secção 6.6).

•

Os bancos devem adotar e seguir políticas e procedimentos escritos que
especifiquem os sistemas e controlos do risco de crédito utilizados nas
metodologias que aplicam para o risco de crédito 64.

•

Os juízos de gestão, as estimativas, os pressupostos considerados e as
análises de sensibilidade relacionadas devem ser apropriadamente divulgados.

•

Os bancos devem, a título de melhor prática, proceder regularmente a
verificações a posteriori das suas taxas de perda. A expectativa em termos de
supervisão é que essas verificações sejam realizadas, no mínimo, de seis em
seis meses.

•

Além disso, os bancos devem ser suficientemente prudentes, ao considerarem
a reversão/redução das imparidades, e assegurar que as estimativas e os
pressupostos revistos refletem as condições económicas vigentes e as
expectativas atuais no que respeita às perspetivas económicas.

•

Os bancos devem ainda considerar a obrigação contratual dos fluxos
financeiros esperados antes de ponderarem a sua inclusão nos fluxos
financeiros atualizados.

Política de anulação
Como descrito na secção 6.6, todos os bancos devem ter uma política de anulação
(write-off) definida para garantir que a “recuperabilidade” dos NPL seja avaliada em
tempo oportuno.

62

Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses, CBSB, 2015, princípio 2.

63

Ibidem, parágrafo 29.

64

Ibidem, parágrafo 31.
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Considerando o potencial impacto nos fundos próprios dos bancos e o risco moral
que as anulações podem acarretar, é necessário definir regras específicas e claras
para assegurar que a sua aplicação é compatível com o planeamento estratégico do
banco, devendo, ao mesmo tempo, ser estabelecido um mecanismo de controlo
permanente para identificação de uma implementação adequada e prudente.
A política/os documentos do procedimento de anulação devem contemplar, no
mínimo, o seguinte:
•

a abordagem à anulação a adotar para cada carteira/classe de risco específica,
ou seja, em que condições/circunstâncias as anulações deverão ser realizadas;

•

se uma abordagem caso a caso é permitida e os procedimentos a seguir;

•

a documentação de apoio necessária para fundamentar uma decisão de
anulação de um crédito;

•

se existirá um montante máximo de anulações permitido a nível de cada
mutuário (grupo de mutuários interligados) e de cada carteira;

•

os limites de crédito aplicáveis na aprovação de anulações.

Recomenda-se também que sejam estabelecidos limites de autoridade apropriados,
no que respeita à implementação de acordos de anulação e de perdão da dívida,
dadas as implicações significativas em termos financeiros e de reputação que
decisões incorretas podem ter.

Política relativa a mutuários em dificuldades com dívida
em múltiplos bancos
Os bancos devem também considerar a interação com outros credores no caso de
NPL de mutuários com múltiplos credores – por norma, mutuários empresariais.
Por conseguinte, devem adotar um procedimento claro de negociação e interação
com outras instituições financeiras (ou terceiros) perante os quais o mutuário esteja
endividado.

Políticas de garantias
Atendendo à importância da mitigação do risco de crédito no processo de resolução
de NPL, os bancos devem elaborar políticas de garantias claras e coerentes. Essas
políticas devem abranger inteiramente a gestão, valorização e prestação de
informação sobre todos os tipos de garantias detidas associadas a NPL. Em virtude
da complexidade e especialização de algumas garantias, os bancos devem
consultar especialistas externos, ao elaborarem e reanalisarem as políticas nesta
matéria. Com a elaboração de políticas de garantias, os bancos asseguram a
coerência em termos de métodos de gestão e valorização de garantias semelhantes
nas várias carteiras, como especificado no capítulo 7 das presentes orientações.
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Política em matéria de alertas precoces/“lista de observação”
Deve ser estabelecida uma política concreta que, entre outros aspetos, especifique:
•

os tipos de medidas necessários para responder aos diferentes tipos de alertas
precoces – os gestores de contas não devem poder eliminar os eventos de
desencadeamento de alertas precoces, exceto se forem adotadas e
documentadas medidas adequadas;

•

os procedimentos de ativação de intervenção;

•

os principais elementos, frequência e destinatários dos relatórios a elaborar;

•

os critérios de entrega/a ligação aos procedimentos relativos aos NPL.

Política de externalização/contratação de prestadores de serviços
de NPL
Importa estabelecer uma política específica para a externalização de serviços, se
relevante. Esta precisa de incluir os procedimentos de seleção dos prestadores de
serviços, o conteúdo dos contratos legais necessários e o processo de tomada de
decisões para os acordos de externalização, assim como a monitorização desses
acordos.
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Anexo 6
Avaliação da capacidade económica de
mutuários particulares e empresariais
Mutuários particulares
Nos casos em que o mutuário beneficia de diferentes categorias de facilidades de
crédito do banco (por exemplo, crédito à habitação, cartão de crédito, crédito ao
consumo, etc.), o banco deve analisar a “separação” das várias facilidades, das
garantias constituídas e/ou dos fluxos de rendimento. Na sua avaliação, o banco
deve olhar para estas categorias separadamente, bem como no seu todo, a fim de
determinar a solução ou as soluções de restruturação global mais adequadas.
É necessário abordar igualmente os seguintes aspetos:
•

a análise da informação pessoal financeira e não financeira do mutuário;

•

a análise do endividamento global do mutuário, especialmente no que respeita
a compromissos de reembolso de dívida sem garantia e consequências de um
não pagamento;

•

o programa acordado em termos das prestações do reembolso deve ser igual
ou inferior ao rendimento disponível restante após dedução de todos os gastos
e obrigações;

•

a análise/avaliação de dados históricos, a fim de identificar o momento e as
razões das dificuldades financeiras do mutuário e obter uma indicação da
viabilidade da solução de restruturação oferecida;

•

a avaliação dos níveis de despesa do mutuário deve ter em conta os aumentos
de despesa futuros prováveis; devendo o banco ser capaz de, no mínimo,
demonstrar que os aumentos decorrentes da inflação foram considerados, mas
também que foram tomados em conta aumentos específicos ao mutuário e as
suas circunstâncias únicas (por exemplo, um aumento do número de
dependentes ou futuros custos com a educação, etc.);

•

quando se tem em consideração diminuições de despesas específicas futuras
(por exemplo, devido a dependentes concluírem os estudos e integrarem a
população ativa), os bancos devem poder demonstrar que foi adotada uma
abordagem prudente na consideração dessas diminuições, que as mesmas
são plausíveis e praticáveis ao longo do período de vigência da solução revista
e não representam um ónus excessivo para o mutuário;

•

a avaliação sobre se a solução de restruturação proposta seria compatível com
as necessidades individuais do mutuário de manter um determinado nível de
vida;
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•

a análise da capacidade de reembolso atual e futura do mutuário.

A título indicativo, no que se refere à capacidade de reembolso atual, devem ser
tomados em conta os seguintes aspetos:
•

informação pessoal financeira e não financeira (por exemplo, dependentes,
necessidades do agregado familiar, ocupação, rendimentos, despesas, etc.);

•

endividamento global;

•

capacidade de reembolso atual;

•

historial de reembolsos anterior;

•

motivos dos pagamentos em atraso (por exemplo, cortes de salário, perda de
emprego, etc.);

•

idade e nível dos pagamentos em atraso;

•

adequação do tamanho do imóvel às necessidades de alojamento do mutuário.

No que se refere à capacidade de reembolso futura, a título indicativo, devem
também ser considerados os seguintes aspetos:
•

rendimentos;

•

número de anos até à reforma face à duração do empréstimo;

•

etapa da vida;

•

dependentes e respetivas idades;

•

situação laboral/perspetivas de emprego;

•

setor;

•

poupanças e ativos;

•

empréstimos e outras obrigações;

•

capacidade de reembolso futura;

•

nível de vida mínimo;

•

indicadores relevantes do mercado de trabalho;

•

alterações futuras conhecidas das circunstâncias do mutuário.

Além disso, os seguintes elementos devem ser aplicáveis:
•

para a capitalização dos pagamentos em atraso, o banco deve avaliar e poder
fornecer provas de que os níveis de rendimentos e despesas verificados do
mutuário são suficientes para permitir o serviço do reembolso revisto do
empréstimo numa base suportável durante todo o período de prestações de
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reembolso revistas e de que o mutuário cumpriu o acordo revisto nos seis
meses antes da capitalização dos pagamentos em atraso;
•

para um prolongamento do prazo, é necessário ter em conta a idade do
mutuário; neste aspeto, se o mutuário estiver sujeito a uma idade de reforma
obrigatória, um prolongamento do crédito hipotecário para além desse prazo só
será considerado sustentável nos casos em que o banco avaliou e pode
demonstrar e apresentar provas de que o mutuário pode, recorrendo à pensão
ou a outras fontes de rendimentos confirmadas, assegurar o serviço da dívida
de acordo com as prestações de reembolso revistas até ao vencimento do
empréstimo a um custo suportável;

•

uma avaliação da capacidade económica dos garantes (se aplicável).

Tipos de documentação
É necessário obter, no mínimo, a seguinte informação, aquando da restruturação de
um crédito de retalho:
•

informação pessoal financeira e não financeira sobre o mutuário (por exemplo
dependentes, necessidades do agregado familiar, ocupação, rendimentos,
despesas, etc.);

•

informação sobre o endividamento global do mutuário;

•

o relatório de avaliação independente mais recente de quaisquer imóveis
hipotecados que sirvam como garantia da facilidade subjacente;

•

informação sobre quaisquer outras garantias subjacentes às facilidades de
crédito (por exemplo, encargo fixo, seguro de vida, garantias de terceiros);

•

as valorizações mais recentes de quaisquer outras garantias subjacentes às
facilidades de crédito;

•

uma verificação dos elementos variáveis dos rendimentos atuais;

•

os pressupostos utilizados para atualização dos elementos variáveis;

•

indicadores relevantes do mercado de trabalho.

Mutuários institucionais
•

Nos casos em que o mutuário beneficia de diferentes categorias de facilidades
de crédito (por exemplo, crédito para PME, crédito a imóveis para fins
comerciais, etc.), o banco deve analisar a “separação” das várias facilidades,
das garantias constituídas e/ou dos fluxos de rendimento. Na sua avaliação,
deve analisar estas categorias separadamente, bem como em conjunto, a fim
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de determinar a solução ou as soluções de restruturação global mais
adequadas.
•

É necessária uma análise do endividamento global do mutuário, tal como
constante da central nacional de registo de crédito, especialmente no que
respeita a compromissos de reembolso de dívida sem garantia e
consequências de um não pagamento.

•

Importa proceder a uma análise/avaliação de dados históricos, a fim de
identificar o momento e as razões das dificuldades financeiras do mutuário e
obter uma indicação da viabilidade do seu modelo de negócio.

•

Impõe-se uma análise/avaliação:

•

•



do plano de negócio da empresa (por exemplo, a análise dos pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (análise SWOT), a análise
do rácio financeiro projetado, a análise do setor);



dos dados financeiros históricos da empresa, os quais poderão ajudar a
identificar o momento e as razões das dificuldades da empresa e obter
uma indicação da viabilidade do seu modelo de negócio.

É preciso reanalisar as previsões dos fluxos de caixa fornecidas pelo mutuário,
tendo em conta:


as previsões dos fluxos de caixa que, para um máximo de cobertura,
deverão abranger, a um nível de pormenor adequado, todas as rubricas
recorrentes;



o modelo de negócio/a atividade do mutuário ou o enquadramento
económico passado e futuro;



a análise exaustiva e a avaliação da razoabilidade das projeções e dos
pressupostos;



as facilidades de crédito do mutuário junto de outros bancos, despesas
significativas, investimento em capital, alienações, contribuição para o
capital próprio, outros montantes devidos (multas, impostos, contribuições
para a segurança social, seguros, fundos de pensões, etc.).

A análise do rácio de fluxos de caixa deve basear-se:


nas demonstrações financeiras mais recentes (auditadas ou de gestão);



nas previsões dos fluxos de caixa.

•

O programa de prestações de reembolso acordado deve ser igual ou inferior
aos fluxos de caixas livres disponíveis projetados, de acordo com as previsões
dos fluxos de caixa.

•

Se existirem garantes, deve ser realizada uma avaliação da capacidade
económica dos mesmos.
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Tipos de documentação
Aquando da restruturação de um crédito empresarial é necessário obter, no mínimo,
a seguinte informação:
•

as demonstrações financeiras auditadas mais recentes e/ou as últimas contas
de gestão (relatórios de gestão);

•

uma verificação dos elementos variáveis dos rendimentos atuais;

•

os pressupostos utilizados para atualização dos elementos variáveis;

•

informação sobre o endividamento global do mutuário;

•

o plano de negócio e/ou as previsões dos fluxos de caixa, dependendo da
dimensão do mutuário e do prazo do empréstimo;

•

o relatório de avaliação independente mais recente de quaisquer imóveis
hipotecados que sirvam como garantia da facilidade subjacente;

•

informação sobre quaisquer outras garantias subjacentes às facilidades de
crédito (por exemplo, encargo fixo, seguro de vida);

•

as valorizações mais recentes de quaisquer outras garantias subjacentes às
facilidades de crédito;

•

dados financeiros históricos;

•

indicadores de mercado pertinentes (taxa de desemprego, PIB, inflação, etc.).
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Anexo 7
Síntese da informação sobre NPL a
reportar para fins de supervisão e a
divulgar publicamente
O processo de correção de balanços exige a correta identificação e gestão de NPL,
sendo a transparência um elemento constitutivo importante dessa correta gestão.
Divulgações específicas dos aspetos relevantes em termos de identificação,
imparidade e pagamento de NPL deverão reforçar a confiança das partes
interessadas nos balanços dos bancos e, em última instância, aumentar a
predisposição dos mercados para desempenharem um papel na gestão de NPL
relativamente aos quais informação de qualidade elevada passe a estar disponível.
Com vista a que apresentem, aos participantes no mercado, uma visão abrangente
dos respetivos perfis de risco, o BCE recomenda aos bancos que divulguem a
informação adicional sobre NPL, para além da exigida por força da parte VIII do
CRR (artigo 431.º). A seguir é fornecida uma síntese da informação sobre NPL a
reportar para fins de supervisão e a divulgar publicamente.
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Capítulo 2: Estratégia em termos de NPL
Exemplo/trecho de um modelo para prestação de informação sobre a estratégia relativa a NPE e a ativos
executados e ativos recebidos em dação em pagamento 65:
Instituição de crédito:
xxxx

Atual

Objetivos operacionais e indicadores-chave de desempenho

2016

Projeções
2017 1S

2017

2018

2019

2020

2021

Linha
PARTE A: Stocks e fluxos
1

Volume (bruto) de NPE

2

Das quais: com atrasos > 90 dias

3

Das quais: com improbabilidade de pagamento

4

Volume (líquido) de NPE

5

Das quais: com atrasos > 90 dias

6

Das quais: com improbabilidade de pagamento

7

Total (bruto) de empréstimos

8=1/7

Rácio de NPE

9=2/7

Rácio de atrasos até 90 dias

10=3/7

Rácio de improbabilidade de pagamento

11=12+19

Fluxos (brutos) de NPE

12=13+16

Operações associadas a NPE (+/-)

13=14+15

De posição produtiva a não produtiva (+)

14

Das quais: de posição não diferida produtiva a NPE

15

Das quais: de posição diferida produtiva a NPE

16=17+18

De posição não produtiva a produtiva (-)

17

Das quais: de NPE a posição não diferida produtiva

18

Das quais: de NPE a posição diferida produtiva

19=20+29

Redução/aumento de NPE

20=21+22+23+24+25+26+27+28

Fontes das reduções de NPE no balanço (-)

21

Recuperações de caixa

22

Vendas (brutas) de NPE

23

Anulações

24

Liquidações de garantias (numerário)

25

Execução e recebimento em dação em pagamento

26

Conversão da dívida em capital

27

Transferência significativa de risco

28

Outros ajustamentos

29=30+31+32

Outras fontes de aumento de NPE (+)

30

Compra de empréstimos

31

Desembolsos adicionais a clientes com NPE

32

Capitalização de pagamentos em atraso

33=34+37+38+39

Recuperações de caixa de NPE

65

O modelo ou modelos relevantes serão fornecidos aos bancos pelas respetivas ECS. O quadro aqui
fornecido constitui apenas um exemplo/trecho. O modelo específico provavelmente incorporá quadros
adicionais, incluindo relativos a ativos executados e ativos recebidos em dação em pagamento,
pressupostos macroeconómicos e informação decorrente da análise vintage.
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Instituição de crédito:
xxxx

Atual

Objetivos operacionais e indicadores-chave de desempenho

2016

Projeções
2017 1S

2017

2018

2019

2020

2021

Linha
34=35+36

Recuperações de caixa decorrentes de cobranças de NPE

35

Das quais: do montante do capital

36

Das quais: do montante dos juros

37

Recuperações de caixa decorrentes de liquidações de NPE

38

Recuperações de caixa decorrentes de vendas de NPE

39

Outras cobranças de caixa

40=41+42+43

Orçamento para perdas

41

Estimativa da utilização da imparidade

42

Estimativa da utilização do capital (montante não coberto pela estimativa da
imparidade)

43

Impacto fiscal associado

44

Impacto no montante estimado de CET1 decorrente da implementação da
estratégia relativa a NPE

45

Impacto nos ativos ponderados pelo risco decorrente da implementação da
estratégia relativa a NPE

46=47+48

Posições diferidas (em termos brutos)

47

Das quais: posições diferidas não produtivas

48

Das quais: posições diferidas produtivas

56

NPE (em termos brutos) em que foi contratado um gestor de serviço de dívida
externo independente

57

Total (bruto) de empréstimos objeto de denúncia de contrato

58

Empréstimos objeto de denúncia de contrato para os quais foi interposta ação
judicial

A documentação da estratégia em termos de NPL, incluindo modelos relacionados,
deve ser apresentada às autoridades de supervisão, não sendo a expectativa de
que esta seja objeto de divulgação.

Capítulo 4: Diferimento (forbearance)
Divulgações públicas – diferimento
Com vista a que apresentem uma visão abrangente dos respetivos perfis de risco
aos participantes no mercado, o BCE recomenda aos bancos que, para além dos
relatórios exigidos por força da parte VIII do CRR (artigo 431.º), divulguem a
informação quantitativa a seguir indicada.
•

Qualidade creditícia das posições diferidas: com uma identificação separada
das posições diferidas consideradas, à data de divulgação, produtivas, não
produtivas, em incumprimento e em imparidade, bem como a apresentação em
separado das imparidades relativas a posições produtivas e não produtivas.
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Sempre que relevante, a identificação em função da qualidade creditícia pode
ser desagregada ao nível das classes de risco, utilizando as classes de risco
definidas no CRR ou outras classes de risco apropriadas. As sociedades não
financeiras devem ainda ser desagregadas por setor e zona geográfica e os
particulares por linha de negócio e zona geográfica, no caso de se verificarem
concentrações específicas.
•

Qualidade do diferimento: incluindo posições diferidas por número de medidas
de diferimento concedidas até à data de divulgação e novos incumprimentos
nos últimos 12 meses (utilizando o período de resolução de 12 meses descrito
na secção 3.5.3).

•

Duração das posições diferidas: tempo decorrido desde a adoção das medidas
de diferimento, com um número suficiente de prazos (< 3 meses, 3-6 meses,
etc.).

•

Impacto no valor atual líquido decorrente das medidas de diferimento
concedidas nos últimos 6/12/24 meses.

Para facilitar divulgações coerentes entre os bancos, são incluídos a seguir quadros
exemplificativos que servem de orientação para os bancos.
Os modelos apresentados foram concebidos para efeitos de orientação dos bancos
na implementação dos aspetos atrás referidos. Embora os bancos tenham a
liberdade para utilizar um formato diferente na divulgação dos elementos atrás
indicados, esse formato deve proporcionar, pelo menos, o mesmo grau de pormenor
nas divulgações dos elementos aplicáveis e materialmente relevantes (devendo a
relevância ser avaliada de acordo com as orientações da EBA pertinentes).
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Quadro 5
Quadros exemplificativos da informação sobre diferimento a divulgar publicamente
a. Qualidade creditícia das posições diferidas
Todas as posições diferidas (em milhões de euros)

Imparidade, provisões e correções de valor
Posições diferidas
produtivas

Das quais:
produtivas
vencidas

Das quais:
não
produtivas

Das quais:
em
imparidade

Das quais:
em
incumprime
nto

Posições diferidas
não produtivas

Para as
quais:
correções
de valor

Garantias e
cauções
recebidas
associadas a
posições
diferidas

Para as
quais:
correções
de valor

Títulos de dívida (incluindo ao
custo amortizado e ao justo
valor)
Bancos centrais
Administrações públicas
Instituições de crédito
Outras sociedades financeiras
Sociedades não financeiras
Empréstimos e adiantamentos
(incluindo ao custo amortizado e
ao justo valor)
Bancos centrais
Administrações públicas
Instituições de crédito
Outras sociedades financeiras
Sociedades não financeiras
(considerar desagregação)
Particulares (considerar
desagregação)
INTRUMENTOS DE DÍVIDA
exceto ativos detidos para
negociação
COMPROMISSOS DE
EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS
TOTAL DE POSIÇÕES COM
MEDIDAS DE DIFERIMENTO

B. Qualidade do diferimento
Posições diferidas (em milhões de euros)
Diferidas mais de uma vez
Diferidas mais de duas vezes
Com novo incumprimento nos últimos 12 meses

c. Posições diferidas por categoria de crédito
< 3 meses

3-6 meses

6-12 meses

> 12 meses

TOTAL DE POSIÇÕES COM MEDIDAS DE DIFERIMENTO
Das quais: posições produtivas
Das quais: posições não produtivas

d. Impacto no valor atual líquido decorrente de posições diferidas nos últimos 6/12/24 meses
Últimos 6 meses

Últimos 12 meses

Últimos 24 meses

Valor atual líquido dos fluxos de caixa no contrato inicial
Valor atual líquido dos fluxos de caixa no contrato diferido
Descrição do método de atualização aplicado pelo banco

Orientações sobre créditos não produtivos dirigidas a instituições de crédito − Anexo 7
Síntese da informação sobre NPL a reportar para fins de supervisão e a divulgar
publicamente

140

Informação sobre diferimento a reportar para fins de supervisão
Uma desagregação das posições diferidas por principais tipos de opções de
diferimento – separadamente para as medidas de diferimento de curto e de longo
prazo (sempre que relevante, se o diferimento afeta algumas classes de risco mais
do que outras, pode ser efetuada uma desagregação ao nível das classes de risco
ou as classes de risco podem ser identificadas separadamente) – deverá ser
apresentada à autoridade de supervisão, pelo menos, numa base anual (exceto se a
autoridade de supervisão solicitar que esta seja apresentada com maior frequência)
como indicado no quadro a seguir.
Quadro 6
Informação adicional sobre a utilização dos diferentes tipos de opções de diferimento a reportar para fins de
supervisão
Dado que, no tocante a opções de diferimento, poderão ser aplicáveis múltiplas opções para uma só posição e os montantes devem ser incluídos para cada opção relevante, não é
expectável que “Total” corresponda à soma de todas as opções concedidas.
Ano t

Ano t-1

Todas as posições diferidas
(em milhões de euros)

Todas as posições diferidas
(em milhões de euros)

Das quais: não produtivas

Das quais: não produtivas

Opções de curto prazo concedidas
Das quais

Pagamento exclusivamente de juros
Prestações de reembolso reduzidas
Período de carência/moratória do
pagamento
Capitalização de pagamentos em
atraso/juros
Outra (em pormenor, se significativa)

Opções de longo prazo concedidas
Das quais

Redução da taxa de juro
Prolongamento do prazo
Garantia adicional
Pagamentos reescalonados
Perdão de dívida
Venda voluntária
Outra (em pormenor, se significativa)

Total

Capítulos 5 e 6: NPE, imparidade e anulação (write-off)
Divulgações públicas
A ESMA recomendou às instituições financeiras que utilizassem as definições de
“NPE” e “diferimento” previstas no Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014
nas suas demonstrações financeiras e explicassem a ligação entre NPL, créditos
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em incumprimento e créditos em imparidade 66. Nas divulgações públicas, os bancos
devem ter em consideração, como parâmetros de referência, as normas técnicas de
execução da EBA no que respeita ao relato para fins de supervisão, tal como
transpostas para o Regulamento de Execução (UE) n.º 680/2014.
A informação que se espera que os bancos divulguem, de acordo com a parte VIII
do CRR e com as remissões apropriadas para as respetivas demonstrações
financeiras, é a seguinte:
•

os pressupostos subjacentes à definição de “NPE” e a forma como estes
comparam com os pressupostos utilizados para identificar ativos financeiros
em imparidade e posições em incumprimento, incluindo:
•

os limiares de materialidade para a identificação de NPE com base no
critério de atraso de 90 dias;

•

os métodos aplicados para contar os dias de atraso;

•

os indicadores da improbabilidade de pagamento utilizados;

•

a duração média efetiva do período de cura e do período probatório;

•

a política de imparidade seguida para as NPE:


desencadeadores de imparidade e limiares considerados ao se
avaliar se ocorreu um evento de perda;



os principais juízos de gestão, estimativas e pressupostos utilizados
na determinação dos modelos de imparidade coletiva;



a política relativa à reversão de imparidades;



a análise de sensibilidade relativa a alterações dos principais
pressupostos;

•

informação sobre se a imparidade coletiva e a imparidade individual das
posições produtivas e não produtivas é tratada como ajustamentos para o risco
específico de crédito ou ajustamentos para o risco geral de crédito;

•

uma reconciliação das definições de ativos não produtivos, em imparidade, em
incumprimento, reestruturados/modificados e posições diferidas; devendo esta
reconciliação compreender tanto uma explicação das diferenças de conceito
como informação quantitativa sobre os efeitos dessas diferenças;

•

posições produtivas, produtivas em atraso e não produtivas, com uma
identificação separada das posições com atraso superior a 90 dias, das

66

Ver a declaração pública e a análise da ESMA sobre práticas contabilísticas no que respeita à
comparabilidade das demonstrações financeiras elaboradas pelas instituições financeiras europeias
de acordo com as IFRS (Review of Accounting Practices – Comparability of IFRS Financial Statements
of Financial Institutions in Europe, ESMA, 2013).
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posições com improbabilidade de pagamento, das posições em imparidade e
das posições em incumprimento por classe de risco;
•

duração das posições produtivas e não produtivas com atraso;

•

imparidades coletivas e individuais de posições produtivas e não produtivas por
classe de risco, setor e zona geográfica, com uma distinção, sempre que
relevante, entre imparidade qualificada como ajustamentos para risco
específico de crédito e como ajustamentos para risco geral de crédito;

•

os encargos com imparidade coletiva e individual reconhecidos nas posições
produtivas e não produtivas por classe de risco, setor e zona geográfica;

•

quando as normas contabilísticas reconhecem a imparidade em todos os ativos
com base num modelo de perdas esperadas, uma desagregação das posições
produtivas e não produtivas, assim como a correspondente imparidade
acumulada e encargos com imparidade por fase, com uma distinção, onde
relevante, entre imparidade qualificada como ajustamentos para risco
específico de crédito e como ajustamentos para risco geral de crédito, devendo
a desagregação por fases ser realizada por classe de risco, setor e zona
geográfica.

Anulações
•

O montante de NPE anuladas acumuladas, bem como o montante de NPE
anuladas durante o período a que a informação respeita, com o impacto
dessas anulações no montante de imparidades e na conta de resultados por
classe de risco, setor e zona geográfica; devendo o montante de NPE anuladas
no período em análise ser, simultaneamente, desagregado por prazo.

Cobranças de caixa
•

•

Pagamentos recebidos relacionados com NPE e o seu reconhecimento na
conta de resultados:


dinheiro recebido referente a posições não produtivas, apresentado
separadamente em termos de reembolsos em dinheiro pelo mutuário e
dinheiro resultante de recuperações através das garantias (venda de
garantias penhoradas);



a divisão dos pagamentos em dinheiro entre montantes referentes a
pagamentos de juros e montantes referentes a reembolsos de capital;



o montante de juros especializados sobre posições não produtivas;



uma comparação entre o montante de juros especializados e o montante
do dinheiro recebido referente a posições não produtivas.

Poderá ser útil uma desagregação dos pagamentos recebidos e contabilizados
por classe de risco, segmento de crédito, setor ou zona geográfica, no caso de
uma concentração específica de problemas de qualidade dos ativos.
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Prestação de informação para fins de supervisão
No que respeita à estimativa das imparidades numa base coletiva, os bancos
devem, no mínimo, poder fornecer a informação indicada no quadro 7 nos modelos
que utilizam para calcular as imparidades de NPE numa base coletiva. A informação
deve ser apresentada anualmente ou com maior periodicidade, se assim exigido
pela autoridade de supervisão. Os elementos nas colunas C, D e E devem ser
reportados ao nível dos segmentos descritos na coluna B (mais pormenores
abaixo).
Quadro 7
Informação sobre a estimativa de imparidades numa base coletiva a reportar para fins de supervisão

A. Carteira

A.1 Setor da
contraparte

A.2
Residência
da
contraparte

B.
Segmento

C. LGD

C.1
Taxa
em
%

C.2 Período
de
calibração

E. Posição em
risco em caso de
incumprimento

D. Taxa de cura

C.3

C.4

D.3

Ajustamento
em função das
condições
atuais

Alteração

Ajustamento
em função das
condições
atuais

do
método
aplicado

D.1
Taxa
em %

D.2 Período
de
calibração

D.4
Alteração
do método
aplicado

Explicação do conteúdo do quadro:
A. Descrição das carteiras de NPE a que se referem os segmentos descritos em B:
•

A.1 Setor da contraparte como no FINREP 20.4

•

A.2 País de residência da contraparte

B. Descrição de cada grupo específico de posições com características de risco de
crédito partilhadas, criado para efeitos de proceder a uma estimativa das
imparidades coletivamente, devendo ser especificados os critérios de segmentação
aplicados (por exemplo, tipo de produto, garantias, segmento do cliente, etc.)
C. Descrição da LGD, tal como aplicada ao nível do segmento descrito em B:
•

C.1. LGD aplicada em percentagem

•

C.2 Período de calibração (por exemplo, “2010 a 2015”) dos dados históricos
utilizados para a estimativa de C.1

•

C.3 Se aplicável, descrição dos ajustamentos dos dados históricos utilizados
na estimativa (por exemplo, para refletir as condições atuais)

•

C.4 Se C.1 não foi estimado com base em dados históricos (ou seja, C.2/C.3
não são aplicáveis), descrição do método alternativo aplicado

D. Taxa de cura de NPL, tal como aplicada ao nível do segmento descrito em B:
•

D.1 Taxa de cura aplicada em percentagem
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•

D.2 Período de calibração (por exemplo, “2010 a 2015”) dos dados históricos
utilizados para a estimativa de D.1

•

D.3 Se aplicável, descrição dos ajustamentos dos dados históricos utilizados
na estimativa (por exemplo, para refletir as condições atuais)

•

D.3 Se D.1 não for estimado com base em dados históricos (ou seja, D.2/D.3
não são aplicáveis), descrição do método alternativo aplicado

E. Posições em risco em caso de incumprimento de NPE em termos agregados em
milhões de euros, ao nível do segmento descrito em B
Juros especializados – NPL
Em relação aos juros especializados sobre NPL, numa base anual ou com maior
periodicidade se assim exigido pela autoridade de supervisão, os bancos devem,
no mínimo, poder fornecer os dados indicados no quadro 8 a seguir.
Quadro 8
Informação relativa a juros especializados sobre NPE a reportar para fins de supervisão
Rendimentos de juros efetivos
iniciais registados na conta de
resultados (antes da imparidade)

Em milhões de euros

Juros especializados efetivos
após consideração da imparidade
e anulação

Dinheiro recebido
(exclusivamente relacionado
com juros)

Total de créditos
Créditos produtivos
NPL avaliados a nível específico/individual, dos quais:
– Em imparidade
– Não em imparidade
– diferidos
NPL não em imparidade restruturados
≤90 dias de atraso
>90 dias de atraso
NPL não em imparidade não restruturados
≤90 dias de atraso
>90 dias de atraso
NPL avaliados a nível coletivo
NPL em imparidade
NPL não em imparidade
NPL não em imparidade restruturados
≤90 dias de atraso
>90 dias de atraso
NPL não em imparidade não restruturados
≤90 dias de atraso
>90 dias de atraso

Capítulo 7: Valorização de garantias
Como parte das respetivas divulgações públicas, os bancos devem apresentar,
idealmente com remissões para os dados divulgados nas demonstrações
financeiras, informação quantitativa sobre os aspetos a seguir enunciados:
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1.

as garantias e cauções detidas referentes a posições produtivas e não
produtivas por classe de risco, setor e zona geográfica;

2.

para as carteiras mais importantes de NPE com garantias e para o total de
NPE, uma desagregação das garantias (última valorização atualizada, em
consonância com o capítulo 7), o valor atual líquido esperado tendo em conta o
tempo de alienação e os custos até à alienação, bem como imparidades por
tipo de ativos e diferentes vintages de NPE (ou seja, tempo decorrido desde a
classificação como NPE em anos);

3.

valores dos ativos executados e dos ativos recebidos em dação em
pagamento, por tipo de ativos e por antiguidade, assim como as imparidades
associadas, podendo ser útil, para apresentação de resultados significativos,
uma desagregação em segmentos de crédito das classes de risco
regulamentares.
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Anexo 8
Transferência de risco de NPL
Na titularização ou em qualquer outra forma de transferência de risco de NPL,
é essencial que os bancos tenham em consideração os seguintes aspetos:
•

uma estimativa realista dos fluxos de caixa necessários para reembolsar as
resultantes responsabilidades por titularização, que, no caso dos NPL,
geralmente não são regulares;

•

a valorização das garantias subjacentes aos NPL (em consonância com o
capítulo 7 das presentes orientações);

•

todos os custos de estruturação envolvidos na transação;

•

os requisitos regulamentares associados.

As operações de titularização exigem a avaliação de um transferência significativa
de risco, reportes e divulgações adicionais, bem como a retenção de, no mínimo,
5% do interesse económico. Pelo menos as tranches de grau hierárquico inferior
estão geralmente associadas a um ponderador do risco de 1250%. Além disso,
o banco deve refletir a titularização no ICAAP e no processo de autoavaliação da
adequação da liquidez interna (internal liquidity adequacy assessment process –
ILAAP), devendo também considerar o risco operacional (por exemplo, o risco
jurídico associado à transferência de NPL) e de reputação, assim como outros
riscos passíveis de aumentar com a operação. A transferência significativa de risco
deve ser abordada em consonância com as Orientações de caráter público relativas
ao reconhecimento de transferência significativa de risco de crédito, publicadas pelo
BCE em 24 de março de 2016 67.
Em alguns casos, ponderadores do risco para o crédito especializado poderão ser
aplicáveis a operações de transferência de risco (por exemplo, operações em que
as posições subjacentes são ativos físicos e o mutuante tem um controlo
substancial sobre os mesmos, desde que as condições indicadas no artigo 147.º,
n.º 8, do CRR sejam preenchidas). Por conseguinte, o tratamento prudencial das
operações deve ser sempre determinado caso a caso.
As transferências de risco não classificadas como titularizações para fins
prudenciais 68 poderão também requerer autorização pelas autoridades competentes
ou outros organismos, dependendo dos requisitos da legislação nacional
(por exemplo, para a alienação de ativos ou para alterações substanciais do perfil
de risco de um banco).
67

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.pt.pdf

68

Como definido no artigo 4.º, n.º 1, alínea 61), do CRR, ou seja, envolvendo a divisão do risco de
crédito em tranches, reembolsos dependentes dos resultados obtidos pelas posições subjacentes e a
distribuição das perdas durante o período de vida da operação.
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Apesar de não ser possível uma transferência significativa de risco em tais casos,
transferências do risco de NPL exceto titularizações podem, ainda assim, levar a um
desreconhecimento ou uma desconsolidação do ponto de vista regulamentar em
determinadas condições, geralmente associadas ao tratamento contabilístico das
operações. Neste contexto, note-se que o BCE espera ser consultado sobre as
operações de transferência de risco numa fase inicial.
Ao avaliar se tais operações de transferência do risco de NPL (exceto titularizações)
cumprem as condições para a desconsolidação/o desreconhecimento nos termos da
regulamentação, o BCE considerará se os riscos residuais retidos estão
devidamente cobertos. Caso contrário, o tratamento regulamentar que adota para as
operações pode desviar-se do tratamento contabilístico e levar à imposição de
requisitos adicionais de fundos próprios. Pode ser o caso, por exemplo, se o banco
responsável pela originação for também fornecer qualquer forma de financiamento
ao veículo de investimento, resultando num potencial atraso do reconhecimento de
perdas para o banco que realiza a transferência, ou se deste for esperado que
preste apoio, para além das obrigações contratuais, na operação de transferência
de risco.
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