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PROPOSTA 

 

Ponto 4 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Accionistas do Banco BPI, S.A. 

de 26 de Abril de 2017 

 

Considerando: 

a) Que, à luz das orientações recentes, de natureza legislativa e prudencial, no sentido de que os 

Conselhos de Administração dos Bancos disponham de todos os instrumentos que lhe permitam 

decidir, caso seja necessário, um reforço dos seus fundos próprios, se apresenta como sendo do 

interesse do Banco BPI que os seus estatutos: 

 

(i) consagrem, no quadro do que é admitido pelo artigo 456º do Código das Sociedades 

Comerciais, a faculdade de esse órgão poder deliberar aumentos de capital por entradas 

em dinheiro; 

(ii) tornem explícita a possibilidade de o Conselho de Administração poder deliberar a 

emissão de instrumentos de fundos próprios com a natureza de instrumentos 

representativos de dívida com as características de instrumentos de fundos próprios 

adicionais de nível 1, bem como de outros instrumentos perpétuos. 

 

b) Que da experiência do funcionamento das várias comissões do Conselho de Administração 

previstas nos artigos 10º e 21º dos estatutos se concluiu que as matérias que actualmente são 

cometidas à Comissão de Governo poderão ser tratadas pela Comissão de Auditoria e Controlo 

Interno e/ou pela Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações, justificando, nesses 

termos, que a existência da Comissão de Governo deixe de ser estatutariamente prevista; 

 

c) Que se entende ser útil prever que o Conselho de Administração possa decidir criar uma 

Comissão de Responsabilidade Social; 

 

d) Que se considera ser conveniente estabelecer a possibilidade de o Presidente do Conselho de 

Administração participar nas reuniões das comissões deste órgão, ainda que sem direito de voto; 

 

e) Que, em matéria de remunerações, se justifica consagrar um conjunto de ajustamentos nas 

disposições estatutárias respectivas, de que se sublinham: 

 

(i) A eliminação, em consonância com a evolução legislativa que teve lugar nesta matéria, 

da necessidade de a Comissão de Remunerações ser composta por pessoas que sejam 

accionistas; 

(ii) A eliminação das referências aos limites às remunerações variáveis dos membros 

executivos, já que, por um lado, alguns desses limites estão hoje fixados na lei e, por 

outro, sendo actualmente requerida a aprovação de uma política de remuneração pela 

assembleia geral, se entende que esses limites, naquilo que vão além do previsto na lei e 

a entender-se deverem ser fixados, deverão ser deixados para essa política; 

(iii) Na mesma linha e mais uma vez porque se entende tratar-se de matéria que deve ser 

deixada para a política de remuneração aprovada pela Assembleia Geral, deixar de prever 

imperativamente que a remuneração variável dos membros executivos é função dos 

lucros consolidados de exercício. 

(iv) A inclusão de uma norma com natureza transitória, destinada a permitir que a 

remuneração variável relativa a 2016 dos membros da Comissão Executiva do Conselho 

de Administração seja fixada pela Assembleia Geral. 
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f) Que, se considera ser de eliminar no artigo 29º a previsão estatutária no sentido de não 

poderem ser designados para o Conselho Fiscal pessoas que para esse órgão tenham sido 

reeleitas por mais de duas vezes, uma vez que se trata de matéria disciplinada pela lei, que 

estabelece essa exigência apenas para a maioria dos membros do Conselho Fiscal, neles se 

incluindo o Presidente; 

 

g) Que, igualmente no artigo 29º, para enquadrar a proposta a apresentar à Assembleia Geral 

pelo Conselho Fiscal de designação do ROC, se entende ser de prever que o mandato do ROC 

tenha uma duração de quatro anos, ajustando em conformidade o n.º 1 desse artigo; 

 

h) Que se chegou à conclusão de que a regra estatutária prevista no n.º 3 do artigo 29º que impede 

a designação para a Comissão Executiva de membros do Conselho de Administração que, a 31 

de Dezembro do ano anterior à data da designação, tenham idade igual ou superior a 62 anos se 

revela demasiado restritiva, no sentido de que impede a implementação de soluções de 

composição daquele órgão executivo que são do interesse do Banco BPI; 

 

i) Que se considera do interesse da sociedade prever a existência do cargo de Presidente 

Honorário, por essa via permitindo reconhecer o contributo excepcional para a prossecução do 

interesse da sociedade das pessoas que tenham exercido as funções de Presidente do Conselho 

de Administração;  

 

j) Que, finalmente, se considerou conveniente a introdução de dois ajustamentos nos artigos 16º e 

22º dos estatutos, no sentido de, no primeiro caso, elevar o número máximo de membros da 

comissão executiva de nove para onze e, no segundo caso, alinhar a exigência relativa ao 

número mínimo de membros suplentes do Conselho Fiscal com o previsto legalmente, passando 

esse número de dois para um. 

Propõe-se a aprovação das seguintes alterações aos estatutos do Banco: 

1. Artigo 4º 

 

1.1. Propõe-se que seja introduzido um novo n.º 2 no artigo 4º dos estatutos, com a seguinte redacção e 

eliminado o n.º 3: 

“2. O Conselho de Administração fica autorizado a deliberar aumentos do capital social e a definir 

todos os seus termos e características, com sujeição às limitações e regras constantes das alíneas 

seguintes: 

a) A autorização compreende a deliberação de um ou mais aumentos de capital por novas 

entradas em dinheiro e mediante a emissão de acções com a mesma categoria das já 

existentes ou de outra categoria que se encontre permitida pela lei ou pelos estatutos; 

b) O valor total dos aumentos de capital que sejam deliberados pelo Conselho de 

Administração ao abrigo da autorização prevista neste número não poderá exceder 

500.000.000 € (quinhentos milhões de euros); 

c) Salvo limitação ou supressão desse direito pela Assembleia Geral, os aumentos de capital 

terão por destinatários os accionistas do Banco BPI, ao abrigo do respectivo direito de 

preferência; 

d) As acções não subscritas pelos accionistas do Banco BPI ao abrigo do seu direito de 

preferência poderão, se assim for previsto na deliberação que aprove o aumento de 

capital, ser oferecidas à subscrição por terceiros; 

e) As acções representativas dos aumentos de capital poderão ser emitidas com ou sem 

prémio de emissão e conferirão direito aos lucros, reservas ou outros bens cuja 

distribuição seja deliberada posteriormente à sua emissão; 
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f) As deliberações de aumento do capital social carecem de prévio parecer favorável do 

órgão de fiscalização da sociedade; 

g) A autorização é válida por um prazo de 5 anos a contar da data da Assembleia Geral em 

que tenha sido aprovada a inclusão deste número 2 nos presentes estatutos”. 

 

1.2. Como consequência da alteração prevista no ponto 1.1. anterior, a redacção do artigo 4º passará a 

ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração proposta 

1. O capital social, integralmente subscrito e 

realizado, é de 1.293.063.324,98 € (mil duzentos 

e noventa e três milhões sessenta e três mil 

trezentos e vinte e quatro euros e noventa e oito 

cêntimos), dividido em 1.456.924.237 (mil 

quatrocentos e cinquenta e seis milhões 

novecentas e vinte e quatro mil duzentas e trinta e 

sete) acções sem valor nominal. 

2. O Conselho de Administração está autorizado a 

deliberar um ou vários aumentos do capital social 

nos seguintes termos e condições: 

a) A autorização compreende a deliberação de 

um ou vários aumentos de capital por novas 

entradas em dinheiro e mediante a emissão 

de acções da categoria das já existentes; 

b) O valor de cada aumento do capital social 

que o Conselho de Administração fica 

autorizado a deliberar ao abrigo da presente 

disposição corresponderá, em cada caso, 

apenas ao valor da remuneração de 

obrigações subordinadas de conversão 

contingente que venham a ser emitidas pela 

sociedade e subscritas pelo Estado ao abrigo 

da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro, e 

que a sociedade não possa pagar senão ao 

abrigo do “Mecanismo Alternativo de 

Pagamento da Remuneração” previsto nos 

termos e condições de emissão de tais 

obrigações; 

c) O aumento de capital terá por destinatário 

único o Estado, enquanto subscritor das 

referidas obrigações; 

d) O valor de emissão das acções a emitir será 

fixado pelo Conselho de Administração, em 

conformidade com os termos e condições de 

emissão das mesmas obrigações; 

e) A deliberação de aumento do capital social 

carece de prévio parecer favorável do órgão 

de fiscalização da sociedade; 

f) A autorização é válida pelo prazo de cinco 

anos; 

g) A obrigação do Estado de realizar a entrada 

correspondente às acções que subscreva em 

cada um dos aumentos deliberados nos 

termos das alíneas anteriores pode ser 

1. O capital social, integralmente subscrito e 

realizado, é de 1.293.063.324,98 € (mil 

duzentos e noventa e três milhões sessenta e 

três mil trezentos e vinte e quatro euros e 

noventa e oito cêntimos), dividido em 

1.456.924.237 (mil quatrocentos e cinquenta e 

seis milhões novecentas e vinte e quatro mil 

duzentas e trinta e sete) acções sem valor 

nominal. 

2. O Conselho de Administração fica autorizado 

a deliberar aumentos do capital social e a 

definir todos os seus termos e características, 

com sujeição às limitações e regras constantes 

das alíneas seguintes: 

a) A autorização compreende a deliberação 

de um ou mais aumentos de capital por 

novas entradas em dinheiro e mediante a 

emissão de acções com a mesma categoria 

das já existentes ou de outra categoria que 

se encontre permitida pela lei ou pelos 

estatutos; 

b) O valor total dos aumentos de capital que 

sejam deliberados pelo Conselho de 

Administração ao abrigo da autorização 

prevista neste número não poderá exceder 

500.000.000 € (quinhentos milhões de 

euros); 

c) Salvo limitação ou supressão desse direito 

pela Assembleia Geral, os aumentos de 

capital terão por destinatários os 

accionistas do Banco BPI, ao abrigo do 

respectivo direito de preferência; 

d) As acções não subscritas pelos accionistas 

do Banco BPI ao abrigo do seu direito de 

preferência poderão, se assim for previsto 

na deliberação que aprove o aumento de 

capital, ser oferecidas à subscrição por 

terceiros; 

e) As acções representativas dos aumentos de 

capital poderão ser emitidas com ou sem 

prémio de emissão e conferirão direito aos 

lucros, reservas ou outros bens cuja 

distribuição seja deliberada 

posteriormente à sua emissão; 
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cumprida por dação em pagamento do 

crédito do Estado correspondente à 

remuneração dessas obrigações, devendo 

essa dação ocorrer com observância do 

preceituado na lei relativamente a entradas 

em espécie. 

3. O Conselho de Administração fica também 

autorizado a deliberar um único aumento do 

capital social nos seguintes termos e condições: 

a) A autorização compreende a deliberação de 

um aumento de capital por novas entradas 

em dinheiro e mediante a emissão de acções 

da categoria das já existentes; 

b) O valor do aumento do capital social que o 

Conselho de Administração fica autorizado a 

deliberar ao abrigo da presente disposição é 

de duzentos milhões de euros; 

c) O aumento de capital será efectuado com 

reserva de preferência dos accionistas da 

sociedade; 

d) As acções representativas do aumento de 

capital conferirão direito aos lucros, reservas 

ou outros bens cuja distribuição seja 

deliberada posteriormente à sua emissão; 

e) O Conselho de Administração fixará as 

demais condições do aumento de capital 

social, incluindo o valor de emissão das 

acções; 

f) A deliberação de aumento do capital social 

carece de prévio parecer favorável do órgão 

de fiscalização da sociedade; 

g) A autorização é válida até 30 Setembro de 

20121. 

f) As deliberações de aumento do capital 

social carecem de prévio parecer favorável 

do órgão de fiscalização da sociedade; 

g) A autorização é válida por um prazo de 5 

anos a contar da data da Assembleia Geral 

em que tenha sido aprovada a inclusão 

deste número 2 nos presentes estatutos. 

  

 

1- Os números 2 e 3 deste artigo foram introduzidos na sequência da deliberação tomada na Assembleia Geral de 27 de Junho de 2012.  

O n.º 2 consagrava regras instrumentais do regime a que o Banco ficou sujeito em resultado da subscrição pelo Estado das obrigações 

subordinadas de conversão contingente (CoCo) emitidas pelo Banco BPI, tendo caducado com o reembolso desses instrumentos. O 

n.º 3 extinguiu-se em virtude de a autorização aí contida para a realização de um aumento de capital até 30 de Setembro de 2012 

ter sido utilizada pelo aumento de capital de € 200.000.000,00 registado em 6 de Agosto de 2012. 
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2. Artigo 8º 

 

2.1. Propõe-se que a redacção do artigo 8º passe a ser a seguinte: 

 

“1.  A sociedade poderá emitir qualquer tipo de instrumento financeiro representativo de dívida, 

designadamente papel comercial, obrigações e instrumentos qualificados como instrumentos 

de fundos próprios ao abrigo das regras aplicáveis às instituições de crédito. 

2.  Salvo quando exista disposição legal imperativa que exija que a deliberação seja tomada pela 

Assembleia Geral, a deliberação de emissão de qualquer tipo de instrumento financeiro 

representativo de dívida cabe ao Conselho de Administração. 

3.  A emissão de instrumentos representativos de dívida convertíveis em acções da sociedade ou 

que confiram ao seu titular o direito de subscrição de acções da sociedade poderá ser 

deliberada pelo Conselho de Administração, desde que sejam observados, com as devidas 

adaptações, os termos e os limites previstos no nº 2 do artigo 4º.  

4.  A sociedade poderá emitir warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios, nos 

termos previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accionistas.” 

 

2.2. Como consequência da alteração prevista no ponto 2.1. anterior, a redacção do artigo 8º passará a 

ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração proposta 

1. A sociedade poderá emitir qualquer tipo de 

dívida legalmente permitido, designadamente 

obrigações convertíveis em acções e 

obrigações com direito a subscrever acções. 

2. A deliberação de emissão de obrigações cabe 

ao Conselho de Administração, salvo 

tratando-se de obrigações convertíveis em 

acções e de obrigações com direito a 

subscrever acções, cuja emissão é da 

competência exclusiva da Assembleia Geral. 

3. A sociedade poderá emitir warrants 

autónomos sobre valores mobiliários próprios, 

nos termos previstos na lei e nas condições 

estabelecidas por deliberação dos accionistas. 

1. A sociedade poderá emitir qualquer tipo de 

instrumento financeiro representativo de dívida, 

designadamente papel comercial, obrigações e 

instrumentos qualificados como instrumentos de 

fundos próprios ao abrigo das regras aplicáveis às 

instituições de crédito. 

2. Salvo quando exista disposição legal imperativa que 

exija que a deliberação seja tomada pela Assembleia 

Geral, a deliberação de emissão de qualquer tipo de 

instrumento financeiro representativo de dívida cabe 

ao Conselho de Administração. 

3. A emissão de instrumentos representativos de dívida 

convertíveis em acções da sociedade ou que 

confiram ao seu titular o direito de subscrição de 

acções da sociedade poderá ser deliberada pelo 

Conselho de Administração, desde que sejam 

observados, com as devidas adaptações, os termos e 

os limites previstos no nº 2 do artigo 4º. 

4. A sociedade poderá emitir warrants autónomos 

sobre valores mobiliários próprios, nos termos 

previstos na lei e nas condições estabelecidas por 

deliberação dos accionistas. 
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3. Artigo 10º 

 

3.1.  Propõe-se que o n.º 2 do artigo 10º passe a ter a seguinte redacção: 

 

"2.  A sociedade terá ainda como órgãos consultivos e de apoio do Conselho de Administração uma 

Comissão de Riscos, uma Comissão de Auditoria e Controlo Interno, uma Comissão de 

Nomeações, Avaliação e Remunerações e, se o Conselho assim o deliberar, uma Comissão de 

Responsabilidade Social.". 

 

Propõe-se ainda eliminar os actuais números 3 a 5 e substituí-los por dois novos números 3 e 4 com 

a seguinte redacção: 

 

“3. À composição das Comissões referidas no número dois, exceptuada a Comissão de 

Responsabilidade Social, aplicar-se-ão as seguintes regras: 

a) serão compostas por elementos do Conselho de Administração que não integrem a 

respectiva Comissão Executiva e, se o Conselho de Administração assim o entender, por 

pessoas que não pertençam a esse órgão, por ele livremente escolhidas tendo em atenção 

o seu conhecimento especializado na área de intervenção dessas Comissões; 

b) O número de membros de cada uma das Comissões referidas na alínea anterior que não 

tenham a qualidade de membros do Conselho de Administração será sempre inferior a 

metade do número total dos membros que a compõem. 

4. A composição da Comissão de Responsabilidade Social será definida na deliberação do 

Conselho de Administração que proceda à sua criação, podendo a mesma incluir, total ou 

parcialmente, pessoas que não integrem o Conselho de Administração.”. 

 

3.2. Como consequência das alterações previstas no ponto 3.1. anterior, a redacção do artigo 10º passará 

a ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração proposta 

1. Os órgãos sociais são a Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, 

o Revisor Oficial de Contas e o Secretário da 

Sociedade. 

2. A sociedade terá ainda como órgãos consultivos 

e de apoio do Conselho de Administração uma 

Comissão de Riscos, uma Comissão de Auditoria 

e Controlo Interno, uma Comissão de 

Nomeações, Avaliação e Remunerações e uma 

Comissão de Governo da Sociedade. 

3. A maioria dos membros do Conselho Fiscal e, 

pelo menos, um dos membros da Comissão de 

Riscos e da Comissão de Nomeações, Avaliação 

e Remunerações deverão reunir os requisitos 

seguintes: 

a) não estarem associados a qualquer grupo de 

interesses específicos na sociedade;  

b) não se encontrarem em nenhuma 

circunstância susceptível de afectar a sua 

isenção de análise ou de decisão, 

nomeadamente em virtude de serem titulares 

ou actuarem em nome ou por conta de 

titulares de participação qualificada igual ou 

1. Os órgãos sociais são a Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração, o Conselho 

Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e o 

Secretário da Sociedade. 

2. A sociedade terá ainda como órgãos 

consultivos e de apoio do Conselho de 

Administração uma Comissão de Riscos, uma 

Comissão de Auditoria e Controlo Interno, 

uma Comissão de Nomeações, Avaliação e 

Remunerações e, se o Conselho assim o 

deliberar, uma Comissão de Responsabilidade 

Social. 

3. À composição das Comissões referidas no 

número dois, exceptuada a Comissão de 

Responsabilidade Social, aplicar-se-ão as 

seguintes regras: 

a) serão compostas por elementos do 

Conselho de Administração que não 

integrem a respectiva Comissão Executiva 

e, se o Conselho de Administração assim o 

entender, por pessoas que não pertençam a 

esse órgão, por ele livremente escolhidas 
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superior a dois por cento do capital social da 

sociedade. 

4. As Comissões referidas no número dois serão 

compostas por elementos do Conselho de 

Administração que não integrem a respectiva 

Comissão Executiva e, se o Conselho de 

Administração assim o entender, por pessoas que 

não pertençam a esse órgão, por ele livremente 

escolhidas tendo em atenção o seu conhecimento 

especializado na área de intervenção dessas 

Comissões.  

5. O número de membros de cada uma das 

Comissões referidas no número dois que não 

tenham a qualidade de membros do Conselho de 

Administração será sempre inferior a metade do 

número total dos membros que a compõem. 

tendo em atenção o seu conhecimento 

especializado na área de intervenção 

dessas Comissões; 

b) O número de membros de cada uma das 

Comissões referidas na alínea anterior que 

não tenham a qualidade de membros do 

Conselho de Administração será sempre 

inferior a metade do número total dos 

membros que a compõem. 

4. A composição da Comissão de 

Responsabilidade Social será definida na 

deliberação do Conselho de Administração 

que proceda à sua criação, podendo a mesma 

incluir, total ou parcialmente, pessoas que não 

integrem o Conselho de Administração. 
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4. Artigo 16º 

 

4.1. Alteração da alínea a) do n.º 3 do artigo 16º, por forma a prever que o número máximo de membros 

da Comissão Executiva do Conselho de Administração possa ser 11.  

Propõe-se, assim, que a alínea a) em apreço passe a ter a seguinte redacção: 

 

“3. Para assegurar o seu regular funcionamento o Conselho de Administração: 

a) Delegará numa Comissão Executiva, composta por três a onze membros, a gestão 

corrente da sociedade, com os limites que vierem a ser fixados na deliberação que 

proceder a esta delegação;” 

 

4.2. Como consequência da alteração prevista no ponto 4.1. anterior, a redacção do artigo 16º passará a 

ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração 

proposta 

1. Compete ao Conselho de Administração exercer 

os mais amplos poderes de gestão e representação 

da sociedade. 

2. No exercício dos poderes de gestão da sociedade, 

compete ao Conselho de Administração praticar 

todos os actos necessários ou convenientes para a 

prossecução das actividades compreendidas no 

objecto social e, designadamente: 

a) Representar a sociedade em juízo ou fora 

dele, activa e passivamente, instaurar e 

contestar quaisquer procedimentos judiciais 

ou arbitrais, confessar, desistir ou transigir em 

quaisquer acções e comprometer-se em 

árbitros; 

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou 

direitos; 

c) Deliberar, nos termos do número dois do 

artigo terceiro, sobre a participação da 

sociedade no capital social de outras 

sociedades e em contratos de associação em 

participação, em agrupamentos 

complementares de empresas e em 

agrupamentos europeus de interesse 

económico; 

d) Constituir mandatários para a prática de 

determinados actos, ou categorias de actos, 

definindo a extensão dos respectivos 

mandatos. 

3. Para assegurar o seu regular funcionamento o 

Conselho de Administração: 

a) Delegará numa Comissão Executiva, 

composta por três a nove membros, a gestão 

corrente da sociedade, com os limites que 

vierem a ser fixados na deliberação que 

proceder a esta delegação; 

1. Compete ao Conselho de Administração 

exercer os mais amplos poderes de gestão 

e representação da sociedade. 

2. No exercício dos poderes de gestão da 

sociedade, compete ao Conselho de 

Administração praticar todos os actos 

necessários ou convenientes para a 

prossecução das actividades 

compreendidas no objecto social e, 

designadamente: 

a) Representar a sociedade em juízo ou 

fora dele, activa e passivamente, 

instaurar e contestar quaisquer 

procedimentos judiciais ou arbitrais, 

confessar, desistir ou transigir em 

quaisquer acções e comprometer-se 

em árbitros; 

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer 

bens ou direitos; 

c) Deliberar, nos termos do número dois 

do artigo terceiro, sobre a 

participação da sociedade no capital 

social de outras sociedades e em 

contratos de associação em 

participação, em agrupamentos 

complementares de empresas e em 

agrupamentos europeus de interesse 

económico; 

d) Constituir mandatários para a prática 

de determinados actos, ou categorias 

de actos, definindo a extensão dos 

respectivos mandatos. 

3. Para assegurar o seu regular 

funcionamento o Conselho de 

Administração: 
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b) Cooptará administradores para o 

preenchimento das vagas que venham a 

ocorrer; 

c) Designará um Secretário da Sociedade e um 

Secretário suplente; 

d) Dotar-se-á de um regulamento interno de 

funcionamento e aprovará o regulamento de 

funcionamento da Comissão Executiva que 

designar. 

4. Cabe ao Presidente coordenar a actividade do 

Conselho, dirigindo as respectivas reuniões e 

velando pela execução das suas deliberações. 

a) Delegará numa Comissão Executiva, 

composta por três a onze membros, a 

gestão corrente da sociedade, com os 

limites que vierem a ser fixados na 

deliberação que proceder a esta 

delegação; 

b) Cooptará administradores para o 

preenchimento das vagas que venham 

a ocorrer; 

c) Designará um Secretário da 

Sociedade e um Secretário suplente; 

d) Dotar-se-á de um regulamento interno 

de funcionamento e aprovará o 

regulamento de funcionamento da 

Comissão Executiva que designar. 

4. Cabe ao Presidente coordenar a actividade 

do Conselho, dirigindo as respectivas 

reuniões e velando pela execução das suas 

deliberações. 
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5. Artigo 21º 

 

5.1. Como consequência da alteração do artigo 10º, no sentido de eliminar a previsão da existência da 

Comissão de Governo e de prever a possibilidade de existência de uma Comissão de 

Responsabilidade Social, há que ajustar o n.º 4 deste artigo 21º. Entende-se, ainda, ser conveniente 

prever a possibilidade de o Presidente do Conselho de Administração participar, sem direito de 

voto, nas reuniões das comissões do Conselho de Administração, mediante a introdução de uma 

nova redacção do n.º 5. 

 

Propõe-se, assim, que o n.º 4 e o n.º 5 do artigo 21º passem a ter a seguinte redacção: 

 

“4. A Comissão de Responsabilidade Social, se for criada, será composta por três a seis 

membros, e deverá competir-lhe pronunciar-se sobre questões relacionadas com a 

responsabilidade social do Banco BPI, incluindo a faculdade de fazer propostas ao 

Conselho de Administração sobre iniciativas relacionadas com esta matéria. 

5.  O Presidente do Conselho de Administração terá direito a participar, sem direito de voto, 

nas reuniões de todas as comissões previstas nos números anteriores.”; 

 

5.2. Como consequência da alteração prevista no ponto 5.1. anterior, a redacção do artigo 21º passará a 

ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração 

proposta 

1. A Comissão de Riscos é composta por três a seis 

membros, cabendo-lhe, sem prejuízo das 

competências que nessas matérias cabem ao 

Conselho Fiscal, acompanhar a política de gestão de 

todos os riscos da actividade da Sociedade, 

designadamente os riscos de liquidez, de taxa de 

juro, cambial, de mercado e de crédito, bem como 

acompanhar a política de gestão do Fundo de 

Pensões da Sociedade. 

2. A Comissão de Auditoria e Controlo Interno é 

composta por três a seis membros, cabendo-lhe, sem 

prejuízo das competências que nessas matérias 

cabem ao Conselho Fiscal: 

a) Acompanhar a actividade da Comissão 

Executiva, o processo de preparação e 

divulgação da informação financeira; 

b) Velar pela eficácia do sistema de controlo 

interno; 

c) Desempenhar, em articulação com a Comissão 

de Riscos, a função de acompanhamento 

especializado dos riscos operacional, de 

compliance e reputacional. 

3. A Comissão de Nomeações, Avaliação e 

Remunerações é composta por três a seis membros, 

cabendo-lhe dar parecer sobre o preenchimento de 

qualquer vaga ocorrida nos Órgãos Sociais, sobre a 

escolha dos Administradores a designar para a 

referida Comissão Executiva, bem como sobre a 

avaliação e fixação das retribuições destes últimos. 

1. A Comissão de Riscos é composta por três a 

seis membros, cabendo-lhe, sem prejuízo 

das competências que nessas matérias 

cabem ao Conselho Fiscal, acompanhar a 

política de gestão de todos os riscos da 

actividade da Sociedade, designadamente os 

riscos de liquidez, de taxa de juro, cambial, 

de mercado e de crédito, bem como 

acompanhar a política de gestão do Fundo 

de Pensões da Sociedade. 

2. A Comissão de Auditoria e Controlo Interno 

é composta por três a seis membros, 

cabendo-lhe, sem prejuízo das competências 

que nessas matérias cabem ao Conselho 

Fiscal: 

a) Acompanhar a actividade da Comissão 

Executiva, o processo de preparação e 

divulgação da informação financeira; 

b) Velar pela eficácia do sistema de 

controlo interno; 

c) Desempenhar, em articulação com a 

Comissão de Riscos, a função de 

acompanhamento especializado dos 

riscos operacional, de compliance e 

reputacional. 

3. A Comissão de Nomeações, Avaliação e 

Remunerações é composta por três a seis 

membros, cabendo-lhe dar parecer sobre o 

preenchimento de qualquer vaga ocorrida 
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4. A Comissão de Governo da Sociedade é composta 

por três a seis membros, competindo-lhe elaborar 

anualmente um relatório sobre o funcionamento da 

estrutura de Governo da Sociedade para ser presente 

ao Conselho de Administração, bem como 

pronunciar-se sobre questões relacionadas com a 

Responsabilidade Social, a Ética e a Deontologia 

Profissional e a protecção do Ambiente.  

5. As funções atribuídas à Comissão de Governo da 

Sociedade podem, em alternativa, ser confiadas à 

Comissão de Nomeações, Avaliação e 

Remunerações, caso em que aquela não será 

designada. 

nos Órgãos Sociais, sobre a escolha dos 

Administradores a designar para a referida 

Comissão Executiva, bem como sobre a 

avaliação e fixação das retribuições destes 

últimos. 

4. A Comissão de Responsabilidade Social, se 

for criada, será composta por três a seis 

membros, e deverá competir-lhe 

pronunciar-se sobre questões relacionadas 

com a responsabilidade social do Banco 

BPI incluindo a faculdade de fazer 

propostas ao Conselho de Administração 

sobre iniciativas relacionadas com esta 

matéria. 

5. O Presidente do Conselho de 

Administração terá direito a participar, sem 

direito de voto, nas reuniões de todas as 

comissões previstas nos números 

anteriores. 
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6. Artigo 22º 

 

6.1. Propõe-se que seja alterado o número 1 do artigo 22º, no sentido de dele ser eliminada a exigência 

de serem eleitos dois suplentes para o Conselho Fiscal, passando o mesmo, para tal, a ter a seguinte 

redacção: 

 

“1. O Conselho Fiscal é composto por um mínimo de três e um máximo de cinco membros 

efectivos, devendo, ainda, existir, pelo menos, um suplente.” 

 

6.2. Como consequência do previsto no ponto 6.1.anterior, a redacção do artigo 22º passará a ser a que 

se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção Actual Redacção decorrente da alteração proposta 

1. O Conselho Fiscal é composto por um 

mínimo de três e um máximo de cinco 

membros efectivos, devendo, ainda, existir 

dois suplentes. 

2. Os membros do Conselho Fiscal, 

incluindo o seu Presidente e, se os houver, 

um ou mais Vice-Presidentes, são eleitos 

pela Assembleia Geral. 

3. Pelo menos um dos membros do 

Conselho Fiscal deverá ter curso superior 

ajustado ao exercício das suas funções, com 

elevada competência nas áreas financeiras, 

contabilística e de auditoria, e outro deverá 

ter conhecimento operacional sobre o 

comércio bancário. 

4. Cabe ao Presidente convocar e dirigir as 

reuniões do Conselho Fiscal, dispondo de 

voto de qualidade em caso de empate nas 

votações. 

5. O Conselho Fiscal reúne-se, 

ordinariamente, pelo menos uma vez em 

cada dois meses. 

6. O Conselho Fiscal reúne-se ainda sempre 

que o seu Presidente o entenda ou algum dos 

membros lho solicite. 

7. As reuniões são convocadas com a 

antecedência de, pelo menos, cinco dias. 

8. Para que o Conselho Fiscal possa 

deliberar, é necessária a presença da maioria 

dos seus membros. 

1. O Conselho Fiscal é composto por um 

mínimo de três e um máximo de cinco 

membros efectivos, devendo, ainda, existir, 

pelo menos, um suplente. 

2. Os membros do Conselho Fiscal, incluindo 

o seu Presidente e, se os houver, um ou mais 

Vice-Presidentes, são eleitos pela Assembleia 

Geral. 

3. Pelo menos um dos membros do Conselho 

Fiscal deverá ter curso superior ajustado ao 

exercício das suas funções, com elevada 

competência nas áreas financeiras, 

contabilística e de auditoria, e outro deverá ter 

conhecimento operacional sobre o comércio 

bancário. 

4. Cabe ao Presidente convocar e dirigir as 

reuniões do Conselho Fiscal, dispondo de 

voto de qualidade em caso de empate nas 

votações. 

5. O Conselho Fiscal reúne-se, 

ordinariamente, pelo menos uma vez em cada 

dois meses. 

6. O Conselho Fiscal reúne-se ainda sempre 

que o seu Presidente o entenda ou algum dos 

membros lho solicite. 

7. As reuniões são convocadas com a 

antecedência de, pelo menos, cinco dias. 

8. Para que o Conselho Fiscal possa deliberar, 

é necessária a presença da maioria dos seus 

membros. 
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7. Artigo 28º 

 

7.1. Propõe-se uma nova redacção para o n.º 1 e o n.º 2 deste artigo, propondo-se ainda a alteração da 

redacção do actual n.º 3 e o aditamento de novos n.ºs 4 e 5, tudo nos termos seguintes: 

 

“1.  Os titulares dos órgãos sociais eleitos terão uma remuneração fixa, podendo os membros 

da Comissão Executiva auferir, para além da remuneração fixa, uma remuneração 

variável, determinada em função dos critérios que forem definidos na política de 

remuneração dos titulares dos órgãos de administração e de fiscalização. 

2.  A remuneração dos titulares dos órgãos sociais eleitos será fixada, ouvida a Comissão de 

Nomeações, Avaliação e Remunerações no que respeita à remuneração dos membros da 

Comissão Executiva, por uma Comissão de Remunerações composta por três membros, 

eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, que deverá eleger igualmente dois suplentes. 

3.  A Assembleia Geral deverá definir, na reunião em que proceder à eleição da Comissão de 

Remunerações prevista no número anterior, os termos da remuneração dos respectivos 

membros. 

4.  Os membros eleitos para a Comissão de Remunerações elegerão de entre eles o 

Presidente, que disporá de voto de qualidade. 

5.  Exceptua-se da competência que, através do nº 2, é delegada na Comissão de 

Remunerações, a fixação da remuneração variável dos membros da Comissão Executiva 

do Conselho de Administração relativa ao exercício de 2016, a qual competirá à 

Assembleia Geral.”. 
 

7.2. Como consequência do previsto no ponto 7.1. anterior, a redacção do artigo 28º passará a ser a que 

se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção Actual Redacção decorrente da alteração proposta 

1. Os titulares dos órgãos sociais eleitos terão uma 

remuneração fixa, podendo os membros da 

Comissão Executiva auferir, para além da 

remuneração fixa, uma remuneração variável, 

determinada em função do valor dos lucros 

consolidados do exercício. 

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a 

remuneração dos titulares dos órgãos sociais 

eleitos será fixada, ouvida a Comissão de 

Nomeações, Avaliação e Remunerações no que 

respeita à remuneração dos membros da 

Comissão Executiva, por uma Comissão de 

Remunerações composta por três accionistas 

eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, os 

quais elegerão de entre eles o Presidente que 

disporá de voto de qualidade. 

3. A Assembleia Geral deverá definir, na reunião 

em que proceder à eleição da Comissão de 

Remunerações prevista no número anterior, um 

limite, válido para o mandato dos órgãos sociais 

eleitos nessa reunião: 

a) das remunerações fixas anuais dos membros 

do Conselho de Administração; 

b) da percentagem máxima dos lucros 

consolidados do exercício que, não podendo 

1. Os titulares dos órgãos sociais eleitos terão 

uma remuneração fixa, podendo os membros 

da Comissão Executiva auferir, para além da 

remuneração fixa, uma remuneração variável, 

determinada em função dos critérios que 

forem definidos na política de remuneração 

dos titulares dos órgãos de administração e 

de fiscalização.  

2. A remuneração dos titulares dos órgãos 

sociais eleitos será fixada, ouvida a Comissão 

de Nomeações, Avaliação e Remunerações no 

que respeita à remuneração dos membros da 

Comissão Executiva, por uma Comissão de 

Remunerações composta por três membros, 

eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, 

que deverá eleger igualmente dois suplentes. 

3. A Assembleia Geral deverá definir, na 

reunião em que proceder à eleição da 

Comissão de Remunerações prevista no 

número anterior, os termos da remuneração 

dos respectivos membros. 

4. Os membros eleitos para a Comissão de 

Remunerações elegerão de entre eles o 

Presidente, que disporá de voto de qualidade. 
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exceder cinco por cento, em cada ano pode 

ser afectada à remuneração variável dos 

membros da Comissão Executiva. 

5. Exceptua-se da competência que, através do 

n.º 2, é delegada na Comissão de 

Remunerações, a fixação da remuneração 

variável dos membros da Comissão Executiva 

do Conselho de Administração relativa ao 

exercício de 2016, a qual competirá à 

Assembleia Geral. 

 

  



 
 

15 

 

 

8. Artigo 29º 

 

8.1. Propõem-se as seguintes alterações:  

 

- Alteração da redacção do n.º 1 incluindo uma nova regra quanto ao mandato do ROC e eliminação 

da sua parte parte final, passando assim este número 1 a ter a seguinte redacção: “Os titulares dos 

órgãos sociais são eleitos por períodos de três anos, com excepção do Revisor Oficial de Contas, 

que é eleito por um período de quatro anos, podendo, todos eles, observados os limites legais, ser 

reeleitos por uma ou mais vezes.”  

 

- Eliminação do n.º 3, cuja redacção é a seguinte:  

“3. Não podem ser designados para a Comissão Executiva membros do Conselho de Administração 

que, a 31 de Dezembro do ano anterior à data da designação, tenham idade igual ou superior a 62 

anos”. 

 

8.2. Como consequência das alterações previstas no ponto 8.1. anterior, a redacção do artigo 29º passará 

a ser a que se reproduz na coluna da direita da tabela junta: 

 

Redacção actual Redacção decorrente da alteração 

proposta 

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por 

períodos de três anos, sendo sempre permitida a sua 

reeleição, à excepção dos membros do Conselho 

Fiscal que apenas poderão ser reeleitos por mais 

dois mandatos consecutivos. 

2. Os eleitos consideram-se empossados logo após a 

eleição e permanecerão no exercício das suas 

funções até à eleição de quem deva substituí-los. 

3. Não podem ser designados para a Comissão 

Executiva membros do Conselho de Administração 

que, a 31 de Dezembro do ano anterior à data da 

designação, tenham idade igual ou superior a 62 

anos. 

1. Os titulares dos órgãos sociais são 

eleitos por períodos de três anos, com 

excepção do Revisor Oficial de 

Contas, que é eleito por um período 

de quatro anos, podendo, todos eles, 

observados os limites legais, ser 

reeleitos por uma ou mais vezes. 

2. Os eleitos consideram-se empossados 

logo após a eleição e permanecerão 

no exercício das suas funções até à 

eleição de quem deva substituí-los. 
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9. Introdução de um novo artigo 30º e renumeração dos actuais artigos 30º a 32º, que passam a 

ser os artigos 31º a 33º 

 

Proposta de redacção do novo artigo 30º sobre o Presidente Honorário 

 

“Artigo 30º 

“1.  O Conselho de Administração poderá designar como Presidentes Honorários da sociedade 

as pessoas que tenham desempenhado as funções de Presidente do Conselho de Administração 

e que, nessas funções, tenham tido um contributo excepcional para a prossecução do interesse 

da sociedade.  

2.  Nessa designação poderá o Conselho de Administração atribuir aos Presidentes Honorários, 

nos moldes que entender adequados: 

a) Funções de representação institucional da sociedade;  

b) Funções de assessoria ao Conselho de Administração e ao seu Presidente, bem como de 

colaboração na manutenção das melhores relações entre os órgãos da sociedade e entre 

estes e os accionistas. 

3.  Os Presidentes Honorários poderão excepcionalmente assistir às reuniões do Conselho de 

Administração quando para tal sejam convidados pelo seu Presidente. 

4.  O Conselho de Administração colocará ao dispor dos Presidentes Honorários os meios 

humanos, técnicos e materiais que considere convenientes para que aqueles possam 

desempenhar adequadamente as suas funções.” 

 

 

 


