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COMUNICADO 
 
O Banco BPI informa ter recebido no passado dia 12 de Dezembro a decisão do Banco Central 
Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados a partir de 1 
de Janeiro de 2017, decisão que se baseia nos resultados do Supervisory Review and Evaluation 
Process (SREP). 
 
A decisão em apreço (Decisão SREP) define, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos 
próprios a observar a partir da data referida, os seguintes rácios, determinados em função do valor 
total dos activos ponderados pelo risco (RWA): 
 

 

 Requisitos mínimos para 2017 

 Consolidado Individual 

Phasing-in 
Total 

Dos quais: 
Total 

  Pilar 1 Pilar 2 Buffers(1) 
Guidance 

Pilar 2 

CET1 9,25% 4,50% 2,50% 1,25% 1,0% 8,25%(2) 

T1 9,75% 6,00% 2,50% 1,25% - 9,75% 

Rácio total 11,75% 8,00% 2,50% 1,25% - 11,75% 

(1) Conforme determinado pelo Banco de Portugal, o buffer de conservação de capital para 2017 é de 1.25%, o buffer 

contra-cíclico está actualmente fixado em 0% e o buffer O-SII é nulo em 2017. 

(2) A diferença entre o requisito de CET1 individual e CET1 consolidado resulta de o guidance de Pilar 2 só ser aplicável 

ao CET1 consolidado. O guidance de Pilar 2 não é relevante para determinar o montante máximo distribuível (MDA).   

 
 
Os rácios agora comunicados para 2017 comparam da seguinte forma com os que haviam sido 
definidos para o ano de 2016: 
 

 Requisitos mínimos  

Phasing-in 

2017 2016 

Consolidado Individual Consolidado(1) Individual 

CET1 9,25% 8,25% 9,75% 5,125%

T1 9,75% 9,75% 9,75% 6,625%

Rácio total 11,75% 11,75% 9,75% 8,625%

(1) Adicionalmente, para 2016 foi estabelecido um buffer de “early warning” de 0.25% sobre o CET1 em base 

consolidada. 

 



 

 

Face a estes requisitos, e tendo em conta a venda de 2% do BFA e a redução de 0.5p.p. na taxa 
de desconto das responsabilidades com pensões prevista para o final de 2016, estima-se que o 
Banco cumpra os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1) 
e Tier 1.  
 
Relativamente ao rácio total, existe uma diferença face ao requisito mínimo de 11.75%. Para 
efeitos do cumprimento deste requisito, o Conselho de Administração decidiu aprovar a emissão 
de dívida subordinada (Tier 2) num valor de até 350 milhões de euros, em termos a definir 
posteriormente.  
 
 
 
Porto, 15 de Dezembro de 2016 
Banco BPI, S.A. 
 
 
 
 


