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O presente relatório – que faz parte integrante do Relatório e Contas do Banco BPI de 2014 a submeter à aprovação da Assembleia Geral de
Accionistas de 29 de Abril de 2015 – visa divulgar a estrutura e as práticas de governo societário adoptadas pelo BPI bem como o resultado
da apreciação pelo BPI quanto ao cumprimento das recomendações previstas no Código de Governo das Sociedades, na versão publicada
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em Julho de 2013. O presente relatório foi elaborado de acordo com o disposto

nos artigos 7.º e 245-A do Código dos Valores Mobiliários e com o modelo anexo ao Regulamento da CMVM n.º 4 / 2013.
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I. ESTRUTURA DE CAPITAL 
1. Estrutura de capital 
A 31 de Dezembro de 2014 o capital social do Banco BPI era

de 1 293 063 324.98 Euros, representado por 1 456 924 237

acções ordinárias, sem valor nominal, nominativas e escriturais.

As acções encontram-se admitidas, na totalidade, à negociação

no mercado da Euronext.

Na mesma data – 31 de Dezembro de 2014 – o capital do

Banco BPI era detido por 21 418 Accionistas. Destes,

20 890 eram particulares detendo 12% do capital, enquanto

528 pertenciam às classes dos investidores institucionais e das

empresas e detinham os remanescentes 88% do capital.

2. Restrições à transmissibilidade das acções 
Os Estatutos da Sociedade não prevêem restrições à

transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de

consentimento para a alienação ou limitações à titularidade de

acções. 

3. Acções próprias 
No final de 2014, o Banco BPI detinha 6 181 589 acções

próprias, correspondentes a 0.42% do capital social e dos direitos

de voto1.

4. Acordos em caso de mudança de controlo da sociedade
Não existem acordos significativos dos quais o BPI faça parte e

que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de

mudança de controlo da sociedade. Três empréstimos cujos

montantes totalizam 601 milhões de euros contêm cláusulas

que, em caso de mudança de controlo prevêem consequências

que, verificadas determinadas circunstâncias, podem incluir a

obrigação de reembolso antecipado.

5. Regime a que se encontra sujeita a alteração da
disposição estatutária que prevê a limitação do número de
votos emitidos por um único accionista
O n.º 4 do artigo 12 dos estatutos do Banco BPI estipula que não

se contem os votos emitidos por um só accionista e entidades

consigo relacionadas nos termos definidos por essa disposição que

excedam 20% da totalidade dos votos correspondentes ao capital

social.

A alteração desta disposição estatutária carece da aprovação

de setenta e cinco por cento dos votos expressos em

Assembleia Geral (AG).

Os estatutos do Banco BPI não consagram medidas no sentido

de a manutenção daqueles limites ser objecto de reapreciação

periódica em Assembleia Geral (ao contrário do que é previsto na

Recomendação I.4 do Código de Governo da CMVM), o que se

explica por:

� por um lado, ser sempre possível aos Accionistas que

pretendam alterar ou suprimir a referida regra estatutária,

propor, a qualquer momento, e respeitados que sejam os

requisitos para o efeito previstos na lei, submeter à Assembleia

Geral uma proposta no sentido dessa alteração ou supressão;

� por outro lado, porque se entende que tratando-se de uma

regra que consubstancia uma opção muito relevante para a

vida da sociedade, a sua modificação só deve ter lugar quando

exista uma vontade que (i) seja inequívoca e largamente

maioritária nesse sentido e (ii) resulte de uma participação

equilibrada dos vários accionistas, desideratos estes que não

se consideram alcançáveis se se admitir que essa modificação

possa ser aprovada por deliberação tomada por maioria simples

e sem o funcionamento do limite de voto2.

6. Acordos parassociais
O Banco não tem conhecimento que exista algum acordo

parassocial relativamente ao exercício de direitos sociais ou à

transmissibilidade das acções do Banco BPI.

II. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS
7. Titulares de participações qualificadas 

Não existem direitos especiais conferidos pelos Estatutos a

accionistas, pelo que não existem accionistas titulares de

direitos especiais. 
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Parte I – Informação sobre estrutura accionista, organização e
governo da sociedade
A. ESTRUTURA ACCIONISTA

Posições accionistas superiores a 2% 
do capital do Banco BPI3 Em 31 de Dezembro de 2014

% capital
detido

N.º de 
acçõesAccionistas

CaixaBank, S.A. 642 462 536 44.10%3,4

Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. 270 643 372 18.58%5

Allianz SE 122 744 370 8.42%6

Nota: posições accionistas registadas a 31 de Dezembro de 2014 na Central de Valores
Mobiliários (CVM), com base na informação recebida da Central.

1) O saldo de acções próprias no final de Dezembro de 2014 não inclui 550 617 acções atribuídas sob condição resolutiva no âmbito do RVA mas ainda não disponibilizadas.
A transmissão da propriedade das acções atribuídas, no âmbito do programa RVA, é integralmente efectuada na data de atribuição, mas a disponibilização está dependente da
permanência dos Colaboradores no Grupo BPI, pelo que para efeitos contabilísticos, as acções permanecem na carteira de acções próprias do Banco BPI até à data da disponibilização. 

2) Sobre esta limitação de voto, ver nota incluída no ponto 13.
3) De acordo com disposição estatutária, os direitos de voto, para efeitos da sua contagem, estão limitados a 20%.
4) A participação detida através da Caixabank, S.A., é ainda imputável, a 31 de Dezembro de 2014, à Criteria CaixaHolding, S.A.U., detentora de 58.91% do CaixaBank, a qual é por sua

vez dominada pela Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, titular de 100% dos respetivos direitos de voto, nos termos do artigo 20, n.º 1, alínea b), do
CVM.

5) Participação directamente detida pela Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. ("Santoro Finance"), e imputável, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20 do CVM, à Santoro
Financial Holdings, SGPS (“Santoro”), por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, e à Senhora Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da Santoro
Financial Holdings, SGPS.

6) Participação indirecta detida por subsidiárias dominadas pela Allianz SE, holding do Grupo Allianz, e imputável aquela entidade nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20 do CVM:
participação directa de 8.67% detida pela Allianz Europe Ltd. (detida a 100% pela Allianz SE) e participação directa de 0.16% detida pela Companhia de Seguros Allianz Portugal
(detida a 65% pela Allianz SE).



8. Número de acções e opções sobre acções BPI e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de
fiscalização4

Na nota às demonstrações financeiras consolidadas 4.52 – Partes

relacionadas é prestada informação sobre os títulos individualmente

detidos pelos membros do Órgão de Administração com menção

dos eventos ocorridos durante o exercício.

9. Poderes especiais do órgão de administração,
nomeadamente no que respeita a deliberações de aumento
do capital
Não existe qualquer autorização em vigor que conceda poderes

especiais ao Conselho de Administração no que respeita a

deliberações de aumento de capital.
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Valor nominal (€)Quantidade

Obrigações

Quantidade

Opções sobre acções BPI

Quantidade

Acções
Detidas em 31 Dez. 14

Conselho de Administração

Artur Santos Silva 500 000 0 0

Fernando Ulrich5 2 092 180 0 0

Alfredo Rezende de Almeida 2 250 000 0 0

António Domingues5 56 042 426 820 0

António Lobo Xavier 0 0 0

Armando Leite de Pinho 0 0 0

António Massanell Lavilla 0 0 0

Carlos Moreira da Silva 66 333 0 0

Edgar Alves Ferreira 227 273 0 0

Herbert Walter 0 0 0

Ignacio Alvarez-Rendueles 0 0 0

Isidro Fainé Casas 0 0 0

João Pedro Oliveira e Costa5 10 708 127 249 0

José Pena do Amaral5 184 913 358 530 0

Manuel Ferreira da Silva5 930 884 557 256 0

Marcelino Armenter Vidal 0 0 0

Maria Celeste Hagatong5 885 151 0 0

Mário Leite da Silva 0 0 0

Pedro Barreto5 500 000 667 237 0

Tomaz Jervell 15 680 0 0

Vicente Tardio Barutel 0 0 0

Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A. 270 643 372 0 0

Conselho Fiscal

Abel Pinto dos Reis 0 0 0

Jorge Figueiredo Dias 0 0 0

Rui Campos Guimarães 0 0 0

1) Em 31 de Dezembro de 2014, sociedades dominadas pelo Administrador Armando Leite de Pinho detinham 7 856 695 acções representativas de 0.5% do capital do BPI. Pessoas
relacionadas por laços familiares e sociedades com as mesmas ligadas detinham participações que, somadas às anteriormente mencionadas, ascendem a 30 188 952 acções,
representativas de 2.1% do capital do BPI. Tal não significa, de acordo com a informação de que o Banco dispõe, que a referida agregação configure uma participação qualificada no
capital do BPI nos termos do artigo 16 e seguintes do Código dos Valores Mobiliários.

2) Participação detida através da Violas Ferreira Financial, S.A., cujo capital social é integralmente detido pela HVF, SGPS, S.A., e, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 20
do CVM, inclui 227 273 acções detidas por Edgar Alves Ferreira (0.02% do capital do Banco BPI), Vogal do Conselho de Administração da sociedade HVF – SGPS.

3) Participação detida através da Norsocia SGPS, S.A. e da Ascendum España S.L., detidas, a 31 de Dezembro de 2014, respectivamente, a 100% e 50% pelo Grupo Nors (antiga
Auto-Sueco, Lda.). Estas empresas detinham em 31 de Dezembro de 2014, respectivamente, 11 084 734 e 11 050 105 acções do Banco BPI, representativas de 0.761% e 0.758% do
capital social do Banco BPI.

4) A informação em causa reporta-se aos membros em funções a 31 de Dezembro de 2014.
5) Membro da Comissão Executiva.

Para além das participações superiores a 2% anteriormente

referidas, existe um conjunto de accionistas de referência que

detêm posições superiores a 1% no capital da sociedade.

A 31 de Dezembro de 2014, um grupo de accionistas que, em

conjunto, aqui se designam por Arsopi1, detinha participações

que, quando agregadas, totalizavam 2.1% do capital social do

Banco BPI. Na mesma data, a HFV SGPS, S.A.2 detinha uma

participação de 1.96% e o grupo Nors3 (antiga Auto-Sueco,

Lda.) detinha 1.52% do capital do Banco.



10. Informação sobre a existência de relações significativas
de natureza comercial entre os titulares de participações
qualificadas e a sociedade
A celebração de negócios entre a sociedade e accionistas

titulares de participações qualificadas, ou com entidades com

quem eles se encontrem em qualquer relação, nos termos do

art.º 20 do CVM, é sempre submetida a parecer prévio do

Conselho Fiscal, independentemente do seu montante. 

Durante o ano de 2014 o Conselho Fiscal foi chamado – nos

termos do n.º 3 do artigo 109 do Regime Geral das Instituições

de Crédito e Sociedades Financeiras – a emitir cinco pareceres

prévios relativos a operações ou revisão do limite de exposição,

em condições normais de mercado, de accionistas titulares de

participação qualificada.

O Conselho Fiscal emitiu, igualmente, trinta e quatro pareceres

prévios, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 85 do mesmo

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades

Financeiras, sobre operações ou revisões de limites de crédito a

entidades em que os membros do órgão de administração ou

fiscalização do Banco eram gestores ou em que detinham

participações qualificadas.

Não foram realizados, em 2014, nenhuns negócios ou operações

entre o Banco BPI, de um lado, e membros do seu Conselho de

Administração, membros do seu Conselho Fiscal, titulares de

participações qualificadas ou sociedades pertencentes ao Grupo,

de outro lado, que tenham sido economicamente significativos e,

cumulativamente, tenham sido realizados em condições distintas

da prática do mercado (aplicáveis a operações similares) ou fora

do âmbito da actividade corrente do banco. 

Importa, no entanto, relevar as seguintes relações de negócio

existentes entre o BPI e alguns dos seus titulares de

participações qualificadas e accionistas de referência.

A saber:

Grupo Allianz
O BPI detém uma parceria1 com o Grupo Allianz para os seguros

dos ramos reais e vida risco, consubstanciada numa participação

de 35% na Allianz Portugal2 e num acordo de distribuição de

seguros através da rede comercial do Banco. 

Em 31 de Dezembro de 2014, o Grupo Allianz detinha uma

participação de 8.4% no capital social do Banco BPI.

La Caixa
O BPI tem com o La Caixa uma parceria consubstanciada numa

oferta de produtos e serviços para apoiar as empresas que

operam no espaço ibérico, permitindo-lhes realizar operações

financeiras internacionais em condições idênticas às que

realizam no respectivo mercado doméstico.

Arsopi3

O BPI detém uma parceria com a Arsopi, consubstanciada:

� numa participação de 14%4 no capital de uma empresa

holding denominada Viacer;

� numa participação directa e indirecta (via Viacer) de 13.5%5 e

9.5%, respectivamente, num total de 23.02% no capital de

uma holding denominada Petrocer, neste momento sem

actividade.

Os activos mais significativos da Viacer são uma participação de

56% no capital da Unicer – uma das maiores empresas

nacionais de produção e distribuição de bebidas. 
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1) Da qual resultam proveitos em forma de participação nos lucros (pela participação no capital) e comissões (pela venda dos seguros na rede do banco).
2) Participação consolidada nas contas do Banco BPI pelo método de equivalência patrimonial. 
3) A entidade Arsopi não detém participação qualificada nos termos do artigo 20 do Código de Valores Mobiliários, conforme explicitado na nota 1 da pág. 338.
4) O Grupo Arsopi detém uma participação de 28%.
5) O Grupo Arsopi detém uma participação directa de 5.0% e uma participação indirecta – via Viacer – de 19.0%.



B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 
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MODELO DE GOVERNO 
O modelo de governo do BPI estrutura-se segundo uma das
três modalidades previstas no Código das Sociedades
Comerciais – comummente referida como o Modelo Latino.

A gestão da sociedade compete ao Conselho de Administração
que compreende uma Comissão Executiva – formada por
profissionais independentes de quaisquer accionistas ou
interesses específicos – na qual o Conselho delegou amplos
poderes de gestão para a condução da actividade corrente. 

No âmbito do Conselho de Administração, funcionam quatro
comissões especializadas, compostas exclusivamente por
membros não executivos: (i) a Comissão de Auditoria e
Controlo Interno (CACI), que assegura um acompanhamento
especialmente próximo da Comissão Executiva; (ii) a Comissão
de Riscos Financeiros (CRF), à qual cabe, sem prejuízo das
competências que nessas matérias são do Conselho Fiscal,
acompanhar a política de gestão de todos os riscos financeiros,
incluindo os riscos de crédito, da actividade do Banco, bem
como acompanhar a gestão do fundo de pensões do mesmo;
(iii) a Comissão de Governo da Sociedade (CGS), à qual
compete apoiar e aconselhar o Conselho de Administração no
aperfeiçoamento do modelo de governo e fiscalização e
pronunciar-se sobre questões no âmbito da responsabilidade
social, da ética, da deontologia profissional e da protecção do
ambiente e (iv) a Comissão de Nomeações, Avaliação e
Remunerações (CNAR), à qual compete dar parecer sobre o
preenchimento de vagas ocorridas nos órgãos sociais e sobre a
escolha de Administradores a designar para a Comissão
Executiva e exercer as competências que, em matéria de
política de remuneração, são previstas pelo artigo 7.º do Aviso
n.º 10 / 2011 do Banco de Portugal.

As competências de fiscalização estão atribuídas ao Conselho
Fiscal (CF) – cujas responsabilidades essenciais incluem, a
fiscalização da administração, a vigilância do cumprimento da
Lei e dos Estatutos pela Sociedade, a verificação das contas, a
fiscalização da independência do Revisor Oficial de Contas e
do Auditor Externo, bem como avaliar a actividade deste último
– e ao Revisor Oficial de Contas (ROC), cuja função primordial
consiste em examinar e proceder à certificação legal das
contas.

A Assembleia Geral (AG), constituída por todos os Accionistas,
delibera sobre as matérias que lhes são especialmente
atribuídas pela lei ou pelos Estatutos – incluindo a eleição dos
órgãos sociais, a aprovação do relatório de gestão, contas do
exercício, distribuição de resultados, e aumentos de capital –,
bem como, se tal lhe for solicitado pelo Conselho de
Administração, sobre matérias de gestão da sociedade.

A Comissão de Remunerações (CR), composta por três
Accionistas, é eleita pela Assembleia Geral. A Comissão fixa a
remuneração dos titulares dos órgãos sociais do Banco BPI,
com base em parecer da CNAR, devendo obedecer, no que
respeita à remuneração fixa dos membros do Conselho de
Administração e às remunerações variáveis da Comissão
Executiva, aos limites definidos pela Assembleia Geral.

O Secretário da Sociedade é designado pelo Conselho de
Administração e desempenha as funções previstas na lei e
outras atribuídas pelo Banco.
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1) A Allianz Europe, Ltd. nomeou, nos termos do n.º 2 do artigo 15 dos Estatutos do Banco BPI, S.A. Herbert Walter para o exercício do cargo. Herbert Walter renunciou ao cargo com
efeitos a 15 de Janeiro de 2015, tendo a Allianz Europe, Ltd. nomeado em 29 de Janeiro 2015 Carla Sofia Bambulo para exercer o referido cargo. Foi designada para membro da
Comissão de Governo da Sociedade na reunião do Conselho de Administração de 13 de Março de 2015.

2) A Deloitte & Associados, SROC, S.A. designou António Marques Dias para a representar no exercício do cargo.
3) A CaixaBank, S.A. designou Isidro Fainé Casas para a representar no exercício deste cargo.
4) A Arsopi-Holding, SGPS, S.A. designou Armando Leite de Pinho para a representar no exercício deste cargo.
5) A HVF, SGPS, S.A. designou Edgar Alves Ferreira para a representar no exercício deste cargo.
6) Membro não pertencente ao Conselho de Administração.
7) Cooptado em 24 de Outubro de 2014. A referida cooptação será, nos termos legais, submetida a ratificação pelos Accionistas na próxima Assembleia Geral. Aguarda obtenção do

registo junto do Banco de Portugal, nos termos do artigo 69 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
8) Aguarda obtenção do registo junto do Banco de Portugal, nos termos do artigo 69 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Foi designado membro da

Comissão de Riscos Financeiros na reunião do Conselho de Administração de 13 de Março de 2015, tendo a partir dessa data deixado de integrar a Comissão de Governo da Sociedade.

Conselho de Administração

Presidente

Artur Santos Silva  

Vice-Presidente

Fernando Ulrich

Vogais

Alfredo Rezende de Almeida
Allianz Europe, Ltd.1

António Domingues
António Lobo Xavier
António Massanel Lavilla7

Armando Leite de Pinho
Carlos Moreira da Silva
Edgar Alves Ferreira
Ignacio Alvarez-Rendueles
João Pedro Oliveira e Costa
Isidro Fainé Casas
José Pena do Amaral
Manuel Ferreira da Silva
Marcelino Armenter Vidal
Maria Celeste Hagatong
Mário Leite da Silva
Pedro Barreto
Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.
Tomaz Jervell
Vicente Tardio Barutel8

Comissão Executiva do Conselho de Administração

Presidente

Fernando Ulrich

Vice-Presidente
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Vogais
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Presidente
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Vice-Presidente

Manuel Cavaleiro Brandão

Secretários

Alexandra Magalhães 
Luís Manuel Amorim

Comissão de Remunerações
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Arsopi – Holding, SGPS, S.A.4

HVF – SGPS, S.A.5

Conselho Fiscal

Presidente

Abel António Pinto dos Reis

Vogais

Jorge de Figueiredo Dias
Rui Guimarães6

Suplentes

Francisco Javier Olazabal
Luis Pinho Patricio

Comissão de Nomeações, Avaliação e 
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Presidente

Marcelino Armenter Vidal

Vogais

António Lobo Xavier 

Carlos Moreira da Silva
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Presidente
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Presidente
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Vogais 
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Efectivo

João Avides Moreira 

Suplente

Fernando Leite da Silva

Revisor Oficial de Contas

Efectivo

Deloitte & Associados, SROC, S.A.2

Suplente

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro

Em 31 Dezembro de 2014



I. ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral (AG) é o órgão social constituído por todos os Accionistas do Banco BPI.
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� Eleição dos membros do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal, da Comissão de Remunerações e do
Presidente, do Vice-Presidente e dos Secretários da Mesa da
Assembleia Geral, bem como eleição do Revisor Oficial de
Contas.

� Apreciação do relatório anual do Conselho de Administração,
discussão e votação do balanço e contas consolidadas e
individuais, assim como do parecer do Revisor Oficial de
Contas. 

� Avaliação do desempenho do Conselho de Administração e do
Revisor Oficial de Contas. 

� Deliberação sobre a aplicação dos resultados do exercício.

� Definição de um limite máximo das remunerações fixas

anuais dos membros do Conselho de Administração e da
percentagem máxima dos lucros consolidados do exercício
que, não podendo exceder 5%, em cada ano, a remuneração
variável da Comissão Executiva do Conselho de
Administração pode representar.

� Apreciação da orientação estratégica e das políticas Adoptadas. 

� Deliberação sobre a política de dividendos a longo prazo
proposta pelo Conselho de Administração. 

� Deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

� Deliberação sobre aumentos de capital e emissão de
obrigações convertíveis em acções ou que confiram o direito
a subscrever acções. 

� Deliberação sobre alterações aos Estatutos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Representante do Auditor Externo
O Auditor Externo, através do sócio responsável pela auditoria às

demonstrações financeiras consolidadas do Banco BPI, está

presente nas Assembleias Gerais Anuais, encontrando-se

disponível para esclarecer os Accionistas sobre qualquer questão

relacionada com as opiniões emitidas sobre as contas individuais

ou consolidadas do Banco BPI.

Representante da Comissão de Remunerações
É assegurada a presença de, pelo menos, um membro da

Comissão de Remunerações nas reuniões da Assembleia Geral.

Regras de funcionamento
A Assembleia Geral Anual deve, nos termos da lei, reunir até ao

final do mês de Maio1. Adicionalmente, o Presidente da Mesa

deverá convocar extraordinariamente a Assembleia Geral sempre

que tal lhe seja solicitado pelo Conselho de Administração, pelo

Conselho Fiscal ou por accionistas titulares de acções

correspondentes ao número mínimo imposto por lei imperativa e

que lho requeiram por documento escrito com assinatura em que

se indiquem, com precisão, os assuntos que deverão constituir a

ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a Assembleia

Geral e sejam juntas as competentes propostas de deliberação.

Quórum constitutivo e maiorias requeridas
A Assembleia Geral pode deliberar, em primeira convocação,

qualquer que seja o número de accionistas presentes ou

representados, excepto sobre a alteração dos estatutos do Banco,

fusão, cisão, transformação, dissolução da Sociedade, ou outros

assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada sem a

especificar. Nestes casos, é necessário que estejam 

presentes ou representados Accionistas que detenham, pelo

menos, acções correspondentes a um terço do capital social.

Em segunda convocação, a Assembleia pode deliberar, seja qual

for o número de Accionistas presentes ou representados e o

capital por eles representado.

Nos termos do artigo 386 do Código das Sociedades Comerciais

(CSC), a Assembleia Geral delibera por maioria dos votos

emitidos, seja qual for a percentagem do capital social nela

representado, não sendo contadas as abstenções. A lei e os

estatutos podem porém exigir maioria qualificada sendo esse o

caso:

a) das deliberações relativas a matérias para as quais a lei exija

um quórum constitutivo de um terço do capital social, as

quais nos termos do n.º 3 do artigo 386 do CSC, têm de ser

aprovadas por dois terços dos votos expressos;

b) das deliberações de alteração dos Estatutos relativas à

limitação dos direitos de voto emitidos por um só accionista

(n.º 4 e 5 do artigo 12 e n.º 2 do artigo 30) e da deliberação

sobre a dissolução da Sociedade, relativamente às quais é

exigida, pelos estatutos do Banco, a aprovação por 75% dos

votos expressos.

Direito à informação
No decorrer das Assembleias Gerais, qualquer Accionista pode

requerer que lhe sejam prestadas as informações necessárias

para formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a

deliberação. 

1) Nos termos do n.º 1 do artigo 376 do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral de Accionistas deve reunir, no prazo de três meses a contar da data de encerramento do
exercício, ou no prazo de cinco meses, tratando-se de sociedades que devam apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método de equivalência patrimonial.



11. Mesa da Assembleia Geral
A composição da Mesa da Assembleia Geral é a que consta do

organograma “Órgãos sociais e Comissões” (página 341 do

presente relatório).

Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos na

Assembleia Geral de 23 de Abril de 2014 para um mandato de

três anos que termina em 31 de Dezembro de 2016.

12. Direito de voto
Tem direito de voto o Accionista que for titular de, pelo menos,

uma acção do Banco BPI, no quinto dia de negociação em bolsa

anterior ao da realização da Assembleia Geral (data de registo),

de acordo com o princípio “uma acção / um voto”.

Procedimentos relativos à representação
O BPI disponibiliza aos Accionistas no seu web site

www.ir.bpi.pt, na página dedicada à Assembleia Geral, o anúncio

convocatório, bem como uma minuta – disponível em português

e inglês –para a atribuição de poderes de representação.

As representações são comunicadas por documento escrito

assinado endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia

Geral, o mais tardar, até ao termo do dia anterior à data de

registo acima mencionado.

Procedimentos relativos ao voto por correspondência postal
O voto por correspondência encontra-se previsto

estatutariamente. O BPI disponibiliza aos accionistas, na sede e

no seu web site, um boletim de voto pré-endereçado ao

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, através do qual o

Accionista pode exprimir de forma clara o sentido do seu voto. 

O boletim deverá ser assinado, e o reconhecimento da assinatura

(por notário, advogado ou solicitador) deverá ser nele registado.

Os boletins de voto devem dar entrada na sede do Banco BPI até

às 18 horas do terceiro dia útil anterior ao dia designado para a

Assembleia Geral. A descrição do modo como se processa o

escrutínio dos votos por correspondência em Assembleia Geral

consta da convocatória.

A confidencialidade dos votos recebidos por correspondência é

assegurada pelo Banco até ao momento da abertura dos

respectivos boletins pelo Presidente da Mesa da Assembleia

Geral. Nesta data, a salvaguarda da mesma passa a ser garantida

pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao momento

da votação. 

Cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificar a

autenticidade das declarações de voto, bem como a

conformidade com as regras e inexistência de duplicação de

votos, decorrente da presença, na Assembleia Geral, dos

Accionistas cujo voto chegou por correspondência. Considera-se

revogado o voto por correspondência, no caso da presença do

Accionista ou do respectivo representante na Assembleia Geral.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral informa os presentes

da quantidade e do sentido dos votos recebidos por

correspondência.

Procedimentos relativos ao voto por correspondência electrónica
O BPI faculta aos seus Accionistas a possibilidade de exercerem

o voto por meios electrónicos. Os procedimentos exigidos para o

voto por correspondência electrónica são, em parte, similares aos

necessários para o voto por correspondência postal: o BPI

disponibiliza aos Accionistas, uma minuta – disponível em

português e inglês – que permite optar pelo regime de voto por

correspondência electrónica. Esta minuta pode ser obtida no

web site www.ir.bpi.pt ou mediante solicitação à Direcção de

Relações com Investidores. A minuta deverá estar assinada e a

assinatura reconhecida por notário, advogado ou solicitador.

Na minuta, que deverá ser remetida ao Banco, solicita-se ao

Accionista que, entre outros elementos, defina uma

palavra-chave e indique um endereço de e-mail. O BPI envia ao

Accionista um e-mail indicando-lhe uma contra-senha, que, em

conjunto com a senha inicial, lhe permitirá o acesso a um

boletim de voto electrónico existente numa página do site

www.ir.bpi.pt. O Accionista poderá exercer o seu direito de voto

até às 18h do terceiro dia útil anterior à data da Assembleia

Geral.

13. Percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser
exercidos por um único accionista 
O n.º 4 do artigo 12 dos estatutos do Banco BPI estipula que

não se contem os votos emitidos por um só accionista e

entidades consigo relacionadas nos termos definidos por essa

disposição que excedam 20% da totalidade dos votos

correspondentes ao capital social.

O princípio da limitação do número de votos a emitir por um só

accionista foi proposto pelo então Conselho Geral com o

objectivo de promover um quadro indutor de uma participação

equilibrada dos principais Accionistas na vida da Sociedade, na

perspectiva do interesse de longo prazo dos Accionistas1. Na sua

formulação inicial, que foi aprovada pelos Accionistas em AG

realizada em 21 de Abril de 1999 por uma maioria de 90.01%

dos votos expressos, estabelecia um limite de 12.5% da

totalidade dos votos correspondentes ao capital social. Na AG de

20 de Abril de 2006, aquele limite foi elevado para 17.5%,

mediante deliberação aprovada por uma maioria de 77.4% dos

votos expressos e, finalmente, na AG de 22 de Abril de 2009 foi

elevado para os actuais 20%, por deliberação aprovada por

unanimidade.
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1) O Conselho de Administração regista a este propósito que em 17 de Fevereiro de 2015 o seu accionista CaixaBank, S.A. divulgou o anúncio preliminar de uma oferta pública de
aquisição das acções do Banco BPI, que coloca como condição de eficácia da oferta a eliminação da limitação à contagem de votos em apreço. Os membros do Conselho de
Administração que ocupam cargos de direcção no grupo do CaixaBank, S.A. têm defendido, desde 2011, a revisão da referida limitação.



14. Deliberações accionistas que, por imposição estatutária,
só podem ser tomadas com maioria qualificada 
De acordo com o número dois do artigo 30 dos estatutos do

Banco BPI, a alteração dos números quatro e cinco do artigo 12

desses estatutos (disposições que estabelecem e regulam a

limitação do número de votos emitidos por um accionista e

entidades consigo relacionadas susceptível de ser contado), do

número um do artigo trigésimo primeiro (disposição que

estabelece uma maioria qualificada especial para a dissolução

da sociedade), bem como deste número dois do artigo 30,

carece da aprovação de setenta e cinco por cento dos votos

expressos, maioria esta mais elevada do que a prevista pelo

número 3 do artigo 386 do Código das Sociedades Comerciais

(dois terços dos votos emitidos).

Recorda-se, a este propósito, e em primeiro lugar, que a referida

regra do Código das Sociedades Comerciais é imperativa apenas

enquanto patamar mínimo. Ou seja, as sociedades são livres de

estabelecer nos seus estatutos maiorias qualificadas mais

elevadas.

Em segundo lugar, entende o Banco BPI que existe justificação

para que a alteração das regras estatutárias em apreço esteja

sujeita a uma maioria qualificada mais exigente do que a

maioria qualificada prevista na lei. Essa justificação decorre da

conjugação dos dois seguintes aspectos:

� as regras estatutárias em questão (recorde-se, regras em sede

de limitação do exercício de voto e de dissolução da sociedade)

prendem-se e consubstanciam opções relativas a aspectos

muito relevantes para a vida da sociedade; no primeiro caso,

com uma solução que tem em vista promover uma participação

equilibrada dos accionistas na vida da sociedade; no segundo

caso, está em causa uma decisão sobre a própria subsistência

da sociedade;

� tratando-se de regras estatutárias que consubstanciam opções

muito relevantes para a vida da sociedade, a sua modificação

só deve ter lugar quando exista uma vontade inequívoca e

largamente maioritária nesse sentido; entende-se que, para

esse efeito, é adequado estabelecer a referida maioria de

setenta e cinco por cento dos votos expressos.

Recorda-se, por último, que a maioria qualificada de setenta e

cinco por cento em apreço, se bem que sendo mais elevada do

que a maioria qualificada prevista por lei, é, tal como esta

última, definida em função dos votos emitidos e não dos votos

correspondentes ao capital social.

II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 
15. Identificação do modelo de governo adoptado
O modelo de governo adoptado pelo BPI encontra-se previsto no

Código das Sociedades Comerciais, sendo comummente referido

como Modelo Latino e é pormenorizadamente apresentado na

página 340 (“B. Órgãos Sociais e Comissões”).

16. Regras estatutárias aplicáveis à nomeação e substituição
dos membros do Conselho de Administração
Não estão previstas nos Estatutos quaisquer regras sobre

requisitos procedimentais ou materiais relacionadas com a

nomeação ou substituição de membros do Conselho de

Administração.

Está porém prevista no n.º 3 do artigo 29 dos Estatutos uma

limitação aplicável à designação de membros do Conselho de

Administração para integrar a Comissão Executiva a qual prevê

que “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.” 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 30-A do RGICSF

será submetida à aprovação dos Accionistas na Assembleia Geral

Anual de 2015 a política interna de selecção e avaliação da

adequação dos membros dos órgãos de administração e

fiscalização.

O RGICSF prevê os requisitos de idoneidade, qualificação

profissional, independência e disponibilidade que os membros

dos órgãos de administração e fiscalização deverão cumprir por

forma a que possam ser, após avaliação, considerados como

adequados para o exercício das respectivas funções.

Será submetida à deliberação dos Accionistas na Assembleia

Geral a realizar em 2015 a “Política de Selecção e Avaliação

dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal

e dos titulares de funções essenciais”, da qual constarão as

exigências e requisitos da lei aplicáveis aos referidos membros.

17. Composição do Conselho de Administração 
A composição do Conselho de Administração e das suas

comissões consultivas é apresentada no organograma “Órgãos

sociais e Comissões” (pág. 341 do presente relatório). Quanto à

data de 1.ª designação e termo de mandato, consultar o Anexo,

pág. 402).

344 Banco BPI  |  Relatório e Contas 2014



Em 31 Dezembro de 2013 terminou o mandato então em curso

(2011 / 2013). Nos termos da lei os membros dos órgãos

sociais mantiveram-se em funções até à eleição da nova

composição, o que ocorreu na Assembleia Geral de Accionistas

de 23 de Abril de 2014. Os vogais António Farinha Morais e

Klaus Dührkop mantiveram-se assim em funções até 23 de Abril

de 2014, data em que cessaram as respectivas funções na

sequência da eleição da nova composição do Conselho de

Administração. 

Ainda no decorrer de 2014 o vogal do Conselho de

Administração Juan María Nin apresentou a sua renúncia ao

cargo a qual produziu efeitos no dia 31 de Agosto. Em 24 de

Outubro de 2014 o Conselho de Administração cooptou para

preenchimento da vaga aberta Antonio Massanell Lavilla,

cooptação essa que será submetida a ratificação na próxima

Assembleia Geral de Accionistas.

Nos termos do artigo 15 dos Estatutos “O Conselho de

Administração é constituído por um número mínimo de onze e

um número máximo de vinte e cinco membros, eleitos pela

Assembleia Geral que de entre eles designará o presidente e, se

assim o entender, um ou mais Vice-Presidentes.”.

Ainda de acordo com o artigo 29 do Estatutos: “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.”.

18. Independência dos membros do conselho de
administração 
No organograma “Órgãos sociais e Comissões” (pág. 341) é

apresentada a composição do Conselho de Administração, com

indicação dos seus membros que integram a Comissão Executiva. 
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Independente: Nos termos da Recomendação II.1.7 do Código de Governo das Sociedades divulgado pela CMVM, considera-se independente o membro do Conselho de Administração
que não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma circunstância susceptível de afectar a sua isenção de
análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
a) Ter sido Colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo nos últimos três anos;
b) Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de

domínio ou de grupo, seja de forma directa ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa colectiva;
c) Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente

do exercício das funções de administrador;
d) Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha recta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares

titulares directa ou indirectamente de participação qualificada;
e) Ser titular de participação qualificada ou representante de um accionista titular de participação qualificada.
O administrador em causa não se encontra em nenhuma das situações mencionadas nas alíneas a) a e) que constituem o referencial em apreço, nem é abrangido pela
situação descrita em ¸.

¸ O administrador em causa não é titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital da sociedade; o administrador em causa ocupa cargo(s) de direcção em entidade(s)
detentora(s) de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital do Banco BPI ou em entidade(s) do grupo daquela(s), circunstância que, no entendimento do Conselho de
Administração, não significa, nem tem como consequência que o referido administrador deva ser considerado como representante de ou pessoa que actua em nome ou por conta da(s)
entidade(s) acima mencionada(s); se porém, se interpretar em termos latos a expressão “representante de um accionista titular de participação qualificada”, de forma a que se
considere existir tal actuação pelo simples facto de se ser dirigente da(s) referida(s) entidade(s), então o administrador indicado encontra-se nessa situação.

Membros não executivos do Conselho de Administração do Banco BPI Em 31 de Dezembro de 2014

Comissões consultivas do Conselho de Administração

Comissão de
Riscos

Financeiros

Comissão de
Auditoria e 

Controlo Interno

Comissão de
Governo da
Sociedade

Comissão 
de Nomeações,
Avaliação e
Remunerações

Qualificação 
quanto à

independência

Presidente
Artur Santos Silva Presidente Presidente Independente

Vogais
Alfredo Rezende de Almeida Vogal Independente

António Lobo Xavier Vogal Independente

Armando Leite de Pinho Vogal Independente

António Massanell Lavilla ¸

Carlos Moreira da Silva Vogal Independente

Edgar Alves Ferreira Vogal Independente

Herbert Walter Vogal ¸

Ignacio Alvarez-Rendueles Vogal ¸

Isidro Fainé Casas ¸

Marcelino Armenter Vidal Vogal Presidente ¸

Mário Leite da Silva Vogal ¸

Tomaz Jervell Vogal Independente

Vicente Tardio Barutel Vogal ¸

�
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� Designar, de entre os seus membros, a Comissão Executiva.

� Definir as políticas gerais do Grupo BPI, entendendo-se por
Grupo BPI, para este efeito, o conjunto das instituições de
crédito e sociedades financeiras dominadas directa ou
indirectamente pelo Banco BPI, S.A., incluindo as entidades
com contrato de gestão a assumir pelo BPI.

� Aprovar o plano estratégico e os planos e orçamentos, tanto
anuais como plurianuais, e as suas alterações, e acompanhar
periodicamente a sua execução.

� Preparar os documentos de prestação de contas e a proposta
de aplicação de resultados, a apresentar à Assembleia Geral.

� Tomar a iniciativa de propor eventuais alterações de estatutos
e de aumentos de capital, e ainda de emissões de obrigações
que não caibam na sua competência, apresentando as
correspondentes propostas à Assembleia Geral.

� Aprovar os códigos de conduta das sociedades que dominar
totalmente.

Compete, também, ao Conselho de Administração praticar
todos os demais actos necessários ou convenientes para a
prossecução das actividades compreendidas no objecto social
e, designadamente:

� 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;

� adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos;

� deliberar, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º dos Estatutos,
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;

� aprovar participações em bancos e companhias de seguros,
bem como a sua alienação;

� aprovar operações de crédito a empresas ou grupos de
empresas com exposição superior a 300 M.€;

� designar os Administradores dos bancos controlados pelo
BPI;

� constituir mandatários para a prática de determinados actos,
ou categorias de actos, definindo a extensão dos respectivos
mandatos.

São, igualmente, competências do Conselho de Administração
as seguintes:

� fixar, na deliberação que proceder a esta delegação, os
poderes de gestão corrente da Comissão Executiva, composta
por três a nove membros;

� cooptar administradores para o preenchimento das vagas que
venham a ocorrer;

� designar um secretário da Sociedade e um secretário
suplente;

� aprovar os regulamentos de funcionamento da Comissão
Executiva, bem como o da Comissão de Auditoria e Controlo
Interno, da Comissão de Nomeações, Avaliação e
Remunerações e o da Comissão de Governo da Sociedade;
estas duas últimas comissões devem elaborar pareceres, pelo
menos anualmente, para apreciação e aprovação pelo
Conselho de Administração.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

19. Qualificações profissionais e outros elementos
curriculares relevantes dos membros do Conselho de
Administração
Consultar Anexo ao presente relatório (pág. 402).

20. Relações familiares, profissionais ou comerciais,
habituais e significativas, dos membros do Conselho de
Administração com accionistas a quem seja imputável
participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto
Como se refere supra no ponto 7 do presente relatório os

Accionistas com participação qualificada superior a 2% são

pessoas colectivas. Assim, e por natureza, não se verifica a

existência de qualquer relação familiar entre os membros do

Conselho de Administração e os accionistas detentores de

participação qualificada superior a 2%.

As relações profissionais dos membros do Conselho de

Administração com os accionistas detentores de participação

qualificada superior a 2% encontram-se descritas relativamente a

cada membro no Anexo ao presente documento, aí se indicando

os cargos profissionais exercidos nos accionistas pessoas

colectivas que detêm participação qualificada superior a 2%.

Não foi comunicada ao BPI existência de quaisquer relações

comerciais, habituais e significativas, entre os membros do

Conselho de Administração e os accionistas pessoas colectivas

que detêm participação qualificada superior a 2% no BPI. 

21. Repartição de competências entre os vários Órgãos
Sociais e Comissões
21.1. Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão social ao qual estão

atribuídos os mais amplos poderes de gestão e de representação

da Sociedade, sem prejuízo dos poderes específicos que a lei

atribui ao Conselho Fiscal. As grandes linhas estratégicas do

Grupo BPI são por ele definidas.

�



21.2. Comissão Executiva do Conselho de Administração
Por deliberação do Conselho de Administração, é delegada na

Comissão Executiva do Conselho de Administração a gestão

corrente da Sociedade, nesta se compreendendo todos os

poderes de gestão necessários ou convenientes para o exercício 

da actividade bancária nos termos e com a extensão com que a

mesma é configurada na lei, e, nomeadamente, poderes para

decidir e para representar a Sociedade nas seguintes matérias:
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� Operações de concessão de crédito ou financiamento.

� Prestação remunerada de garantias pessoais.

� Prestação de garantias reais que tenham por objecto valores
mobiliários e que sejam necessários ou convenientes para a
prossecução das actividades compreendidas no objecto da
Sociedade.

� Realização de operações cambiais.

� Realização de operações passivas.

� Emissão de obrigações de caixa e instrumentos financeiros
de natureza similar.

� Subscrição, aquisição, alienação ou oneração de participações
de capital em quaisquer sociedades, à excepção das
participações em Bancos e Companhias de Seguros.

� Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer outros valores
mobiliários.

� Aquisição, alienação e oneração de bens móveis e imóveis.

� Aquisição de serviços.

� Admissões, definição dos níveis, categorias, condições
remuneratórias e outras regalias dos Colaboradores, bem
como atribuição de cargos directivos.

� Exercício do poder disciplinar e aplicação de quaisquer
sanções.

� Abertura ou encerramento de sucursais ou agências.

� Designação de quem deverá representar o Banco nas
assembleias gerais das sociedades suas participadas, fixando
o sentido de voto aí expresso.

� Designação das pessoas que deverão exercer os cargos
sociais para os quais o Banco venha a ser eleito, bem como
das pessoas que o Banco deva indicar para se candidatarem
a quaisquer cargos sociais, salvo os membros do Conselho de
Administração dos Bancos que a Sociedade controle.

� Emissão de instruções vinculantes às sociedades que
estiverem com a Sociedade em relação de grupo constituído
por domínio total.

� Representação do Banco em juízo ou fora dele, activa e
passivamente, compreendendo a instauração e contestação
de quaisquer procedimentos judiciais ou arbitrais, bem como
a confissão, desistência ou transacção em quaisquer acções
e a assunção de compromissos arbitrais.

� Constituição de mandatários, com ou sem procuração, para a
prática de determinados actos, ou categorias de actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No que diz respeito às operações de concessão de crédito ou de

financiamento e à prestação remunerada de garantias pessoais,

não poderá resultar envolvimento em relação a uma só entidade

(ou, se a mesma estiver inserida num grupo, em relação ao grupo)

superior a 15% dos capitais próprios consolidados do Banco BPI. 

Acima deste montante, o envolvimento terá de ser decidido em

reunião plenária do Conselho de Administração.

21.3. Comissões consultivas do Conselho de Administração
No âmbito do Conselho de Administração, funcionam quatro

comissões consultivas e de apoio especializadas, previstas

estatutariamente: a Comissão de Auditoria e Controlo Interno

(CACI), a Comissão de Riscos Financeiros (CRF), a Comissão de

Governo da Sociedade (CGS) e a Comissão de Nomeações,

Avaliação e Remunerações (CNAR).

�
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COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLO
INTERNO

À Comissão de Auditoria e Controlo Interno cabe, sem prejuízo
das competências do Conselho Fiscal, acompanhar a actividade
da Comissão Executiva, acompanhar o processo de preparação e
divulgação da informação financeira e avaliar a eficácia dos
sistemas de controlo interno, de gestão de riscos não
financeiros e de auditoria interna.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE RISCOS FINANCEIROS

À Comissão de Riscos Financeiros cabe, sem prejuízo das
competências legais atribuídas ao Conselho Fiscal,
acompanhar a política de gestão de todos os riscos financeiros
da actividade da Sociedade, designadamente 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.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE GOVERNO DA
SOCIEDADE

Compete à Comissão de Governo da Sociedade, para além da
sua missão central de apoiar e aconselhar o Conselho de
Administração nas matérias relativas ao Governo da Sociedade,
pronunciar-se sobre questões no âmbito da responsabilidade
social, da ética, da deontologia profissional e da protecção do
ambiente. A Comissão elabora anualmente um relatório sobre o
funcionamento da estrutura de governo da Sociedade.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE NOMEAÇÕES, AVALIAÇÃO
E REMUNERAÇÕES

A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações tem como
competências principais dar parecer sobre o preenchimento de
vagas ocorridas nos órgãos sociais, sobre a escolha de
Administradores a designar para a Comissão Executiva e sobre a
avaliação e fixação de retribuição desta Comissão Executiva.

São as seguintes, sinteticamente, as competências destas comissões:

21.4. Secretário da Sociedade
O Secretário da Sociedade é designado pelo Conselho de

Administração. A duração das suas funções coincide com a do

mandato dos membros do Conselho de Administração que o 

designa. Em caso de falta ou impedimento do secretário, as suas

funções são exercidas pelo suplente.

Para além de outras funções atribuídas pelo Banco, o
Secretário da Sociedade desempenha as funções previstas
na lei:

� Secretariar as reuniões dos órgãos sociais.

� Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os membros
dos órgãos sociais respectivos e o presidente da mesa da
assembleia geral, quando desta se trate.

� Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de
actas, as listas de presenças, o livro de registo de acções,
bem como o expediente a eles relativo. 

� Proceder à expedição das convocatórias legais para as
reuniões de todos os órgãos sociais.

� Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais
apostas nos documentos da sociedade.

� Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos
livros da sociedade ou dos documentos arquivados são
verdadeiras, completas e actuais.

� Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações

formuladas pelos accionistas no exercício do direito à
informação e prestar a informação solicitada aos membros
dos órgãos sociais que exercem funções de fiscalização sobre
deliberações do conselho de administração ou da comissão
executiva.

� Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de
sociedade em vigor, bem como a identidade dos membros
dos diversos órgãos da sociedade e quais os poderes de que
são titulares.

� Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das
deliberações dos sócios e da administração e dos
lançamentos em vigor constantes dos livros sociais, bem
como assegurar que elas sejam entregues ou enviadas aos
titulares de acções que as tenham requerido e que tenham
pago o respectivo custo.

� Autenticar com a sua rubrica toda a documentação
submetida à assembleia geral e referida nas respectivas
actas.

� Promover o registo dos actos sociais a ele sujeitos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DO SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
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22. Regulamento do Conselho de Administração
O Regulamento de funcionamento do Conselho de Administração

está disponível no sítio da Internet de Relações com Investidores

(www.ir.bpi.pt), na secção “Governo do Grupo BPI”.

23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade
Em 2014 o Conselho de Administração reuniu por 8 vezes.

A assiduidade de cada membro às reuniões realizadas foi o

seguinte:

Membro RepresentaçãoPresença

Artur Santos Silva 8 -

Fernando Ulrich 8 -

Alfredo Rezende de Almeida 8 -

António Domingues 8 -

António Farinha Morais1 2 -

António Lobo Xavier 7 1

Armando Leite Pinho 8 -

Carlos Moreira da Silva 8 -

Edgar Alves Ferreira 8 -

Herbert Walter 6 -

Ignacio Alvarez-Rendueles 8 -

Isidro Fainé Casas 2 6

João Pedro Oliveira e Costa2 3 -

José Pena do Amaral 8 -

Juan María Nin3 0 2

Klaus Dührkop1 2 -

Manuel Ferreira da Silva 8 -

Marcelino Armenter Vidal 7 1

Maria Celeste Hagatong 8 -

Mário Leite da Silva 7 1

Pedro Barreto 8 0

Tomaz Jervell 4 2

�

1) Cessou funções em 23 de Abril de 2014.
2) Nomeado em 23 de Abril de 2014. Iniciou funções em 5 de Setembro de 2014.
3) Renunciou ao cargo com efeitos a 31 de Agosto de 2014.

Durante o exercício de 2014 o Conselho de Administração do Banco BPI ponderou e aprovou, entre outras, as matérias que a seguir se

indicam:

Datas Deliberações / Assuntos

Aprovação dos planos e orçamentos

Apreciação da estimativa de resultados para 2014.

Apreciação e aprovação do Plano e Orçamento para 2015.

Funding and Capital Plan.

Asset Quality Review (AQR) e Stress Test BCE.

Prestação de contas e proposta de aplicação de resultados

Apreciação e aprovação das contas consolidadas de 2013, bem como deliberação sobre a sua divulgação pública.

Aprovação do projecto de Relatório e Contas a apresentar à AGA de 23 de Abril de 2014.

Apreciação das contas consolidadas em 31 de Março de 2014 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Apreciação das contas consolidadas em 30 de Junho de 2014 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Apreciação das contas consolidadas em 30 de Setembro de 2014 bem como deliberação sobre a sua divulgação.

Iniciativas de apresentação de propostas à Assembleia Geral de Accionistas

Aprovação do projecto de Convocatória e propostas a apresentar à AGA de 23 de Abril de 2014.

Aprovação do pedido de convocação de uma AGA para 17 Out. e aprovação da proposta a apresentar.

12 Dez.

12 Dez.

30 Jan., 23 Abr., 23 Jul.

23 Jul.

30 Jan. e 14 Mar.

14 Mar.

23 Abr.

23 Jul.

24 Out.

14 Mar.

22 Set.

Principais deliberações / assuntos objecto das reuniões do Conselho de Administração 



350 Banco BPI  |  Relatório e Contas 2014

Datas Deliberações / Assuntos

Acompanhamento da evolução das responsabilidades por pensões e dos activos dos fundos de pensões do Grupo BPI

Apreciação das responsabilidades por pensões de reforma e de sobrevivência e da respectiva cobertura pelo fundo de

pensões, bem como da rendibilidade por este alcançada.

Acompanhamento da exposição do Banco aos riscos de maior dimensão e operações de financiamento

Apreciação de outras operações sujeitas ao regime do artigo 85 ou 109 da Lei Bancária.

Emissão de obrigações

Aprovação da renovação / revisão do Euro Term Note Programme (EMTN Programme).

Funcionamento interno

Informação sobre a actividade da Comissão de Auditoria e Controlo Interno.

Informação sobre a actividade da Comissão de Riscos Financeiros.

Informação sobre a actividade da Comissão de Governo da Sociedade.

Calendário das reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração para 2015.

Designações para a Comissão Executiva, Comissão de Auditoria e Controlo Interno, Comissão de Riscos Financeiros, Comissão de

Nomeações, Avaliação e Remunerações, Comissão do Governo da Sociedade e do Secretário da Sociedade efectivo e suplente.

Cooptação de novo membro para o Conselho de Administração.

Outros assuntos de interesse geral para a Sociedade

Operação de troca de dívida subordinada por capital.

Plano de Reestruturação acordado com a DGCom.

Reembolso das obrigações subordinadas de conversão contingente (CoCos).

Cisão-fusão do Banco Português de Investimento.

Regime e Adesão aos Impostos Diferidos Activos.

Directiva Europeia sobre a recuperação e resolução bancária.

Execução dos investimentos em capital de risco decorrentes do acordo de recapitalização com o Estado (CoCos).

BFA – Equivalência de supervisão e regulamentação prudencial.

Novo Banco.

Análise do comportamento em bolsa das acções do Banco BPI.

30 Jan., 14 Mar., 23 Abr.,

23 Jul., 24 Out.

30 Jan., 14 Mar., 23 Abr.,

23 Jul., 24 Out., 12 Dez.

30 Jan.

30 Jan., 14 Mar., 23 Abr.,

23 Jul., 24 Out., 12 Dez.

30 Jan., 14 Mar., 23 Abr.,

23 Jul., 24 Out., 12 Dez.

14 Mar. 

24 Out.

23 Abr.

24 Out.

30 de Jan.

23 Jul., 30 Out.

23 Abr., 23 Jul 

23 Jul.

23 Jul., 3 Set. 

23 Jul.

23 Jul.

12 Dez.

12 Dez.

30 Jan., 14 Mar., 23 Abr.,

 23 Jul., 24 Out.

Principais deliberações / assuntos objecto das reuniões do Conselho de Administração (cont.) 

24. Órgãos competentes para realizar a avaliação de
desempenho dos administradores executivos
A competência para a realização da avaliação de desempenho

dos administradores executivos com vista à determinação das

respectivas remunerações variáveis anuais está atribuída à

Comissão de Remunerações (CR).

No exercício das suas competências, a Comissão de

Remunerações toma em consideração as propostas e

recomendações que lhe são apresentadas pela Comissão de

Nomeação, Avaliação e Remunerações nos termos do disposto no

artigo 7.º n.º 4 do Aviso n.º 10 / 2011 do Banco de Portugal.
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25. Critérios pré-determinados para a avaliação de
desempenho dos administradores executivos
A CNAR, na elaboração do parecer que emite para a CR, e a

própria CR definem a remuneração variável dos executivos em

função da avaliação de desempenho dos mesmos e efectuam

esta avaliação em função de critérios que (i) são

consistentemente usados ao longo dos anos e, nesse sentido, são

pré-determinados e (ii) são quantitativos.

De acordo com a política de remuneração dos membros dos

Órgãos de Administração e Fiscalização do Banco BPI aprovada

na Assembleia Geral de 23 de Abril de 2014, para além de

parâmetros não quantitativos (como os ligados à reputação /

nível de reclamações, etc.), a CR tem ainda especialmente em

conta os seguintes parâmetros quantitativos:

� solvabilidade (rácio de solvabilidade, rácios de incumprimento

do crédito, imóveis obtidos por recuperação de crédito e

situação do fundo de pensões do Banco BPI);

� rentabilidade (ROE, margem financeira, imparidades e

rentabilidade ajustada pelo risco (Raroc – Risk adjusted return

on capital);

� eficiência (rácio de custos sobre proveitos);

� posição no mercado (quotas de mercado);

� liquidez (rácio de transformação de recursos de balanço em

crédito, vencimento da dívida de médio / longo prazo e nível de

utilização do BCE).

A avaliação de desempenho avalia a contribuição de cada um

dos executivos à luz destes critérios.

26. Cargos exercidos pelos membros do Conselho de
Administração 
Remete-se quanto a este ponto para a informação constante do

Anexo na pág. 402.

27. Identificação das comissões criadas no seio do Conselho
de Administração e local onde podem ser consultados os
regulamentos de funcionamento
No âmbito do Conselho de Administração, conforme

anteriormente explicitado (pontos 15. e 21.) funcionam quatro

comissões especializadas, compostas exclusivamente por

membros não executivos:

� a Comissão de Auditoria e Controlo Interno (CACI);

� a Comissão de Riscos Financeiros (CRF);

� a Comissão de Governo da Sociedade (CGS);

� a Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (CNAR). 

O quadro integral das competências das Comissões

especializadas supra identificadas encontra-se nos estatutos e no

respectivo regulamento. Ambos os normativos estão disponíveis

no sítio da Internet de Relações com Investidores

(www.ir.bpi.pt), na secção “Governo do Grupo BPI”.

As competências da CNAR decorrem ainda do que se encontra

definido no Aviso 10 / 2011 do Banco de Portugal e no Regime

Geral.

28. Composição da Comissão Executiva 
A Comissão Executiva do Conselho de Administração (Comissão

Executiva, CECA) do Banco BPI actualmente é composta por

sete Administradores executivos profissionais e independentes

de quaisquer accionistas ou interesses específicos.

É política do Grupo BPI que os elementos que integram a

Comissão Executiva apenas exerçam outros cargos sociais por

indicação do Banco quando este detém participações de relevo

nessas sociedades.

Principais áreas de responsabilidade

Contabilidade, Planeamento e Estatística; Análise e Controlo de Riscos; Risco de Crédito a Particulares; Riscos de Crédito
Empresas e Negócios; Recuperação de Crédito a Empresas; Programa Lean; Gestão de Activos.

Financeira; Auditoria e Inspecção; Segurança; Banca Institucional / Sector Empresarial do Estado; Serviços Financeiros –
Moçambique; Jurídica; Compliance; Relações com Investidores; Unidade de Business Development – África, Banco de
Fomento Angola.

Marketing; Comunicação e Gestão da Marca; Relações Públicas; Recursos Humanos; Empresários e Negócios e Parcerias 
comerciais; Seguros.

Banca de Empresas; Project Finance; Financiamento à Construção; Crédito Especializado a Empresas; Gabinete para África; 
Sucursal Banco BPI em Espanha.

Acções; Corporate Finance; Estudos Económicos e Financeiros; Sucursal do BPI Investimentos em Espanha; Private Equity.

Organização e Qualidade; Sistemas de Informação; Aprovisionamento, Outsourcing e Património; Operações; BCI Fomento 
(Moçambique).

Banca de Particulares, Empresários e Negócios; Não residentes; Private Banking; Private Banking Internacional; Centros de 
Investimento.

Comissão Executiva

Presidente

Fernando Ulrich

Vice-Presidente

António Domingues

Vogais

José Pena do Amaral 

Maria Celeste Hagatong

Manuel Ferreira da Silva

Pedro Barreto

João Oliveira e Costa



Competências
A Comissão Executiva dispõe de amplos poderes de gestão,

delegados pelo Conselho de Administração, para a condução da

actividade corrente do Grupo, sendo o seu exercício objecto de

permanente acompanhamento pelo Conselho de Administração. 

Estes poderes, de decidir e representar a sociedade nas matérias

referidas no ponto 21.2, encontram-se expressos no regulamento

de funcionamento daquela Comissão. 

O quadro integral das competências da Comissão Executiva

encontra-se nos estatutos e no respectivo regulamento. Ambos

os normativos estão disponíveis no sítio da Internet de Relações

com Investidores, na secção “Governo do Grupo BPI”.

Reuniões da Comissão Executiva
A Comissão Executiva deve reunir pelo menos uma vez por mês

para tratar de assuntos de interesse geral relacionados com o

Banco BPI e com as suas participadas. Em regra, reúne

semanalmente. No exercício de 2014, a Comissão Executiva

reuniu 59 vezes.

Regras de funcionamento
A Comissão Executiva do Conselho de Administração só poderá

deliberar estando presente a maioria dos seus membros, não

sendo admitida a representação.

As deliberações da Comissão Executiva do Conselho de

Administração são tomadas por maioria absoluta de votos,

cabendo ao Presidente voto de qualidade.

De acordo com os Estatutos não pode ser designado para a

Comissão Executiva a pessoa que a 31 de Dezembro do ano

anterior àquele em que teria lugar a designação, tenha idade

igual ou superior a 62 anos.

Política de rotação dos pelouros da Comissão Executiva
Todos os membros da Comissão Executiva desempenham um

papel activo na gestão corrente do negócio do Grupo, tendo sob

sua responsabilidade uma ou mais áreas específicas do negócio,

de acordo com o respectivo perfil e com as especializações

individuais, e correspondendo à distribuição de

responsabilidades que, em cada momento melhor contribui para

o funcionamento eficaz e equilibrado daquele órgão. A Comissão

Executiva reúne, em regra, semanalmente para apreciar a

evolução das actividades e dos riscos do Banco. Sem prejuízo da

maior ou menor concentração de um ou outro elemento numa

determinada área, o processo da tomada de decisão da Comissão

Executiva nas matérias relacionadas com a gestão corrente

desenrola-se de modo colegial e é objecto de acompanhamento

sistemático pelo Conselho de Administração. Acresce que, dada

a relevância dos riscos de mercado na actividade financeira:

� O Banco BPI tem em funcionamento uma comissão

especializada, a Comissão Executiva para os Riscos Globais,

órgão que procede à análise dos riscos globais (riscos de

mercado, liquidez, crédito, país, operacionais e outros). Além

dos membros da Comissão Executiva do Banco BPI, este órgão

inclui os primeiros responsáveis pelas direcções mais

relacionadas com tais matérias. Desde o início da crise

financeira internacional que a Comissão Executiva assumiu

como prioridade de gestão o acompanhamento por si dos

mencionados riscos;

� A Comissão de Riscos Financeiros, composta por membros não

executivos do Conselho de Administração, acompanha a

política de gestão de todos os riscos financeiros da actividade

do Banco, incluindo os riscos de crédito, bem como a gestão

do fundo de pensões do mesmo;

� Por outro lado, a Comissão de Auditoria e Controlo Interno,

órgão consultivo do Conselho de Administração que reúne

mensalmente faz um estreito acompanhamento dos riscos

operacionais e do exercício da função de compliance. 

O BPI não vê vantagem, nas presentes circunstâncias e atentos

os condicionalismos e o modo de funcionamento da Comissão

Executiva, na rotação periódica de pelouros de nenhum membro

executivo.

Informação ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal
O Presidente da Comissão Executiva envia ao Presidente do

Conselho de Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal,

para seu conhecimento, as convocatórias das reuniões daquela

Comissão, em momento anterior ao da sua realização. As actas

das respectivas reuniões são, igualmente, disponibilizadas.

Os membros da Comissão Executiva prestam em tempo útil e de

forma adequada ao pedido as informações que lhes sejam

solicitadas por outros membros de órgãos sociais.

Comissões Executivas especializadas
Tendo presente a relevância que os riscos de crédito e os riscos

de mercado assumem na actividade bancária, bem como a

importância atribuída às tecnologias de informação como factor

de competitividade, existem três comissões especializadas: a já

mencionada Comissão Executiva para os Riscos de Crédito, a

Comissão Executiva para os Riscos Globais e a Comissão

Executiva para as Tecnologias de Informação que integram, cada

uma delas, para além dos membros da Comissão Executiva, os

membros da alta direcção do Grupo com as principais

responsabilidades nas respectivas áreas.
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COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA OS
RISCOS DE CRÉDITO

A Comissão Executiva para os Riscos de Crédito é o órgão que
acompanha e decide a concessão e recuperação de crédito,
analisando obrigatoriamente todas as exposições de crédito
superiores a determinados limites a uma só entidade.

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA OS
RISCOS GLOBAIS

A Comissão Executiva para os Riscos Globais é o órgão que
procede à gestão da exposição global aos riscos da actividade
do Grupo BPI, em particular, riscos de liquidez, riscos de
mercado (trading, taxa de juro carteira bancária,

refinanciamento, taxa de câmbio carteira bancária), riscos de
crédito / contraparte (apenas perspectiva global); risco país;
riscos operacionais (apenas na perspectiva global); outros
riscos materialmente relevantes. 

COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA AS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

A Comissão Executiva para as Tecnologias de Informação é o
órgão que define e acompanha as prioridades do Banco no
âmbito dos sistemas de informação, bem como o controlo dos
projectos com estes relacionados e procede à avaliação e
aprovação anuais do plano estratégico no âmbito dos sistemas
de informação. 

Fernando Ulrich

António Domingues

José Pena do Amaral

Maria Celeste Hagatong

Manuel Ferreira da Silva

Pedro Barreto

João Oliveira e Costa

Alexandre Lucena e Vale 
(Jurídica)

António Farinha Morais 
(Director Geral de Riscos)

Filipe Macedo Cartaxo
(Banca Institucional / SEE)

Frederico Silva Pinto 
(Riscos de Crédito)

João Azevedo Gomes
(Empresas Norte – Coord. Reg. Porto)

Joaquim Pinheiro 
(Recuperação de Crédito)

Luís Camara Pestana 
(Empresas Sul e Ilhas)

Maria do Carmo Oliveira 
(Grandes Empresas Norte)

Joaquim Miguel Ribeiro
(Empresas Norte – Coord.Reg. Norte)

Pedro Monteiro Coelho 
(Grandes Empresas Sul)

Pedro Silva Fernandes
(Empresas Centro)

Tiago Simões de Almeida 
(Project Finance)

António Farinha Morais 
(Director Geral de Riscos)

Francisco Xavier Avillez 
(Financeira)

Paula Gonçalves Carvalho 
(Estudos Económicos e Financeiros)

Paulo Freire Oliveira 
(Acções)

Rui Martins dos Santos 
(Análise e Controlo de Riscos)

Susana Trigo Cabral 
(Contabilidade, Planeamento e
Estatística)

António Farinha Morais 
(Director Geral de Riscos)

Francisco Manuel Barbeira 
(Sistemas de Informação)

Jorge Artur Guimarães
(Gestão Projectos CETI)

Manuel Maria Meneses
(Organização e Qualidade)

Maria Teresa Rocha
(Operações)

Teresa Sales Almeida
(Marketing)

Comissão Executiva para os
Riscos de Crédito

Comissão Executiva para os
Riscos Globais

Comissão Executiva para as
Tecnologias de Informação

Composição
Além dos membros da Comissão Executiva do Banco BPI, estes órgãos incluem os primeiros responsáveis pelas direcções relevantes.

29. Competências e síntese das actividades desenvolvidas
pelas comissões consultivas do Conselho de Administração
29.1. Comissão de Auditoria e Controlo Interno em 2014
Competências e actividade
À Comissão de Auditoria e Controlo Interno (CACI), cabe, sem

prejuízo das competências do Conselho Fiscal, acompanhar a

actividade da Comissão Executiva, acompanhar o processo de 

preparação e divulgação da informação financeira e avaliar a

eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de riscos

não financeiros e de auditoria interna.
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A Comissão de Auditoria e Controlo Interno (CACI) realizou dez
reuniões durante o ano de 2014, tendo analisado os assuntos
relacionados com as competências que lhe estão atribuídas de
acordo com o plano de actividade aprovado na reunião de
Dezembro do ano anterior.

Nos termos do seu Regulamento, participaram regularmente
nas reuniões da CACI, sem direito a voto, o Presidente e o
Vice-Presidente da Comissão Executiva, os membros do
Conselho Fiscal e os representantes do Revisor Oficial de
Contas. Algumas das reuniões contaram igualmente com a
participação do Presidente do Conselho de Administração.

Foram, além disso, chamados a participar nas reuniões os
Administradores e Directores responsáveis pelas áreas cujos
assuntos foram analisados.

As análises efectuadas e as decisões tomadas fundamentaram-se
principalmente nos trabalhos desenvolvidos pelos Auditores
Externos, pela Direcção de Auditoria e Inspecção (DAI) e pelas
restantes Direcções do Banco no âmbito das respectivas funções.
Foram também suportadas, quando foi caso disso, nas acções de
inspecção e nas comunicações das autoridades de supervisão.

Resume-se seguidamente a actividade desenvolvida pela CACI em
2014, enquadrando-a nas competências que lhe estão atribuídas.

1. Zelar pela observância das disposições legais e
regulamentares, das normas emitidas pelas autoridades de
supervisão, dos estatutos e das políticas, normas e práticas
internas
A Comissão acompanhou o cumprimento das normas legais,
regulamentares e internas nas áreas abrangidas pelas acções
de auditoria e revisões de procedimentos das Auditorias Interna
e Externa. Com essa finalidade, não só apreciou as conclusões
dessas intervenções, que lhe foram regularmente submetidas,
como acompanhou a concretização das recomendações delas
resultantes.

Com o mesmo objectivo, a Comissão examinou, em especial,
os seguintes trabalhos:

� análise, elaborada pelos Auditores Externos, dos processos
instituídos nas empresas do Grupo para assegurar a
salvaguarda dos bens dos Clientes;

� relatório, elaborado pela DAI, sobre o cumprimento pelo Grupo
BPI das normas sobre os reportes prudenciais prestados ao
Banco de Portugal, Comissão do Mercado dos Valores
Mobiliários (CMVM) e Instituto de Seguros de Portugal, bem
como sobre a fiabilidade dos respectivos conteúdos;

� documentos destinados ao Banco de Portugal, nos termos
dos Avisos n.º 12 / 2012 e 18 / 2012, contendo
respectivamente o “plano de recuperação” e a informação
exigida para a elaboração do “plano de resolução” do Grupo
BPI, em cumprimento do previsto no Art.º 116-D do Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
para as instituições de crédito autorizadas a receber depósitos.

Quanto ao acompanhamento das acções inspectivas das
autoridades de supervisão, a Comissão analisou, na reunião de

Janeiro, o relatório elaborado pela PricewaterhouseCoopers
(PwC), de acordo com os termos de referência definidos pelo
Banco de Portugal, contendo os resultados, na parte
respeitante ao Banco BPI, da avaliação da adequação do nível
de imparidades alocadas às exposições de crédito dos
principais bancos com actividade em Portugal a um conjunto
seleccionado de grupos económicos.

Por outro lado, tomou conhecimento, ao longo do ano, da
evolução dos processos relativos às inspecções realizadas pelo
Banco de Portugal, em obediência ao Modelo de Avaliação de
Riscos (MAR), às áreas de “Crédito a Grandes e Médias
Empresas”, “Pequenos Negócios” e “Project Finance”,
inteirando-se das respostas do Banco aos relatórios de
inspecção e do ritmo de implementação das recomendações
apresentadas, através de relatórios de progresso semestrais.

Com base em idêntica informação documental, acompanhou
também o progresso registado no cumprimento das
recomendações decorrentes:

� do Programa Especial de Inspecções (“Special Inspections
Programme – SIP”) do Banco de Portugal, no respeitante aos
procedimentos e controlos do risco de crédito e metodologias
de imparidade (“Workstream 1”) e ao cálculo dos requisitos
de fundos próprios para risco de crédito (“Workstream 2”);

� do processo de inspecção sobre a exposição aos sectores de
construção e promoção imobiliária (OIP 2012);

� do Programa Especial de Inspecção (“Special Assessment
Programme – SAP”) promovido pelo Banco de Portugal e
executado pela Oliver Wyman, com o objectivo de avaliar as
políticas e processos de gestão de riscos associados a
“distressed loans” (créditos problemáticos).

Foi ainda tomado conhecimento, na reunião de Março, do
relatório da DAI, elaborado em cumprimento das instruções do
Banco de Portugal, certificando, com referência ao final de
2012 e 2013, a implementação das recomendações daquele
Banco relativas ao referido “Workstream 2”.

2. Zelar pela adequação e cumprimento das políticas, critérios
e práticas contabilísticas, apreciar a revisão legal de contas e
acompanhar o processo de preparação e divulgação da
informação financeira
A verificação do cumprimento das políticas, critérios e práticas
contabilísticas e da fiabilidade da informação financeira foi
também assegurada, em primeira linha, através da apreciação
das conclusões das auditorias e revisões de procedimentos
levadas a efeito pelas Auditorias Interna e Externa.

Além disso, a Comissão analisou em detalhe os resultados
consolidados do Grupo BPI referentes a Dezembro de 2013,
bem como os relativos ao primeiro, segundo e terceiro
trimestres de 2014. Já em Janeiro de 2015, examinou os
resultados reportados a Dezembro de 2014.

Apreciou também, na reunião de Março, o projecto do Relatório
de Gestão e Contas do Conselho de Administração respeitante
ao exercício de 2013 e ainda, quanto a este mesmo exercício,
o projecto de parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório e
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contas e os projectos de certificação legal de contas e relatório
de auditoria do Revisor Oficial de Contas. Na reunião de
Setembro, analisou o relatório e contas respeitantes ao
primeiro semestre de 2014, assim como os relatórios de
auditoria do Auditor Externo sobre a informação semestral,
individual e consolidada.

Igualmente examinou as principais conclusões da revisão das
demonstrações financeiras do Banco BPI e Banco Português de
Investimento, levada a efeito pela Deloitte relativamente a 31
de Março e 30 de Setembro de 2014. Procedeu a igual análise
quanto às demonstrações financeiras do Banco de Fomento
Angola (BFA) respeitantes ao primeiro semestre de 2014.

Foram também analisados, nas reuniões de Abril e Outubro, os
relatórios apresentados pelos Auditores Externos sobre o
processo de quantificação de  perdas por imparidade da
carteira de crédito do Banco BPI, com referência a 31 de
Dezembro de 2013 e 30 de Junho de 2014, nos termos da
Instrução n.º 5 / 2013 do Banco de Portugal.

Ainda no que respeita ao acompanhamento da preparação e
divulgação de informação financeira, a Comissão inteirou-se,
na reuniões de Junho e Dezembro, da “Informação trimestral
consolidada” do Banco BPI, elaborada em cumprimento do
Regulamento n.º 5 / 2008 da CMVM.

Foram, por outro lado, objecto de apreciação o relatório
elaborado pela Direcção Jurídica sobre o apuramento do IRC e
Impostos Diferidos do Banco BPI relativo a 2013 e o relatório
sobre a revisão, efectuada pelos Auditores Externos, da
respectiva declaração modelo 22.

3. Avaliar e promover a eficácia do sistema de controlo interno
Constituiu permanente preocupação da Comissão a avaliação e
promoção da eficácia dos sistemas de controlo interno do
Grupo BPI.

Com essa finalidade, a Comissão avaliou regularmente os
procedimentos operacionais das empresas do Grupo, incluindo
sucursais e filiais.

A avaliação assentou essencialmente, não só nos trabalhos
desenvolvidos pelos Auditores Externos e Auditoria Interna,
como também em apresentações e esclarecimentos a cargo das
Administrações e Direcções responsáveis.  

Constituiu importante indicador a informação, periodicamente
fornecida pela DAI, sobre o cumprimento e previsão dos prazos
de implementação das recomendações formuladas pelas
Auditorias, com indicação dos graus de risco associados.

A Comissão apreciou também periodicamente os mapas
indicativos das áreas e temas objecto das Auditorias realizadas
pela DAI no último triénio, com o intuito de se inteirar da
abrangência dessas acções e da sua contribuição para o
aperfeiçoamento dos sistemas de controlo interno.

Em domínios mais específicos, a Comissão passou em revista,
na reunião de Maio, os aspectos mais significativos e as
principais regras de gestão dos riscos operacional, de
compliance, de crédito, de mercado, de liquidez, cambial e

dos sistemas de informação do Banco de Fomento Angola,
tendo a respectiva Comissão Executiva prestado os necessários
esclarecimentos sobre estas matérias.

Analisou, por outro lado, na reunião de Abril, o projecto de
relatório, reportado a 2013, sobre o “Processo de
Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP)”, a
enviar ao Banco de Portugal nos termos da Instrução n.º 15 /
2007.

Foi também examinado, na mesma reunião, o relatório sobre o
risco de concentração de crédito, com referência a Dezembro
de 2013, elaborado em cumprimento da Instrução n.º 5 /
2011 do Banco de Portugal.

Tomou-se ainda conhecimento, na reunião de Junho, do
documento intitulado “Disciplina de Mercado”, publicado no
portal do Banco em cumprimento do disposto no Decreto-Lei
n.º 104 / 2007 e Aviso n.º 10 / 2007 e contendo informação
sobre as políticas de gestão de riscos do Grupo BPI.

No que respeita ao cumprimento dos deveres de reporte às
autoridades de supervisão sobre a adequação e eficácia dos
sistemas de controlo interno implantados, nos termos das
disposições regulamentares do Banco de Portugal, CMVM e
Instituto de Seguros de Portugal, a Comissão analisou:

� os relatórios anuais sobre as funções de gestão de riscos,
compliance e auditoria interna;

� os relatórios anuais de controlo interno do Grupo BPI e das
suas empresas e sucursais sujeitas a supervisão em base
consolidada, enviados ao Banco de Portugal e CMVM, nos
termos da regulamentação em vigor;

� os relatórios anuais sobre prevenção do branqueamento de
capitais e financiamento do terrorismo, do Banco BPI, Banco
Português de Investimento e BPI Gestão de Activos, enviados
ao Banco de Portugal em cumprimento do Aviso n.º 9 / 2012;

� os pareceres dos respectivos órgãos de fiscalização e revisores
oficiais de contas, que acompanharam os relatórios anuais;

� os relatórios anuais sobre a função de auditoria interna e
sobre os sistemas de gestão de riscos e controlo interno da
BPI Vida e Pensões, enviados ao Instituto de Seguros de
Portugal, nos termos da Norma Regulamentar n.º 14 /
2005–R daquele Instituto, e o respectivo parecer do revisor
oficial de contas.

4. Avaliar e promover a eficácia do sistema de gestão de riscos
não financeiros
a) Risco operacional
Um dos principais meios utilizados na avaliação e promoção da
eficácia do controlo do risco operacional consistiu igualmente
na apreciação das conclusões e recomendações das auditorias
internas e revisões de procedimentos efectuadas pelos
Auditores Externos, em conjunto com os responsáveis das
Direcções e empresas do Grupo objecto dessas acções.

Este método permitiu identificar as deficiências mais
relevantes e formular recomendações aos órgãos e empresas do
Grupo auditados, bem como transmitir sugestões à Comissão
Executiva quanto às matérias em causa.
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Assim, para além das auditorias e revisões de procedimentos já
atrás mencionadas, foram ainda apreciadas com essa finalidade,
no decurso de 2014, as que incidiram sobre as seguintes áreas:

(i) Revisões de procedimentos dos Auditores Externos:
� Controlos Gerais Informáticos – Aplicação CSP (Gestão de

créditos sem plano)

� Créditos sem plano – Contas correntes caucionadas e
descobertos em depósitos à ordem

� Direcção Financeira – Área de Informação de Gestão

� Processo relativo aos imóveis recebidos como garantia

� Direcção de Operações de Instrumentos Financeiros – Área
de Valorização

� Direcção de Operações de Crédito / Particulares, Empresas e
Negócios – Contratação de “leasing” de equipamento

� Direcção de Project Finance

� Banco Português de Investimento – Direcção de Corporate
Finance

� Processo de contratação de Leasing de Equipamento

� BFA – Direcção de Cartões e Banca Automática

� BFA – Movimentação de contas de Clientes – actividade dos
balcões

� BFA – Controlos Gerais Informáticos – Aplicações Banka e
Financa.

(ii) Auditorias da Direcção de Auditoria e Inspecção do Banco BPI
� Sucursal de França – Prevenção de branqueamento de

capitais, abertura de contas e processamento de comissões e
remunerações

� Direcção de Compliance

� Banco Português de Investimento – Direcção de Corporate
Finance

� Banco BPI Cayman

� Sucursal de Cayman

� Sucursal de Macau

� Direcção de Riscos de Crédito – Área de Concessão / Empresas

� Direcção de Operações – Penhoras.

Foi efectuada além disso detalhada análise, na reunião de
Abril, dos relatórios anuais sobre a gestão do risco operacional,
da continuidade de negócio e da segurança de informação,
cuja coordenação é assegurada pela Área de Gestão de Riscos
Operacionais da Direcção de Organização e Qualidade. A
Comissão inteirou-se assim das actividades desenvolvidas em
2013 naquelas três vertentes, bem como dos respectivos
objectivos e iniciativas em curso, com vista à gestão deste
risco no Grupo BPI.

Nas reuniões de Janeiro e Julho, a Comissão tomou
conhecimento das ocorrências averiguadas pela DAI que
geraram prejuízo, respectivamente no segundo semestre de
2013 e no primeiro semestre de 2014, tendo analisado as
causas operacionais dessas ocorrências e as medidas decididas
para a sua eliminação.

Procedeu também a idêntica análise, na reunião de Maio,
quanto à sinistralidade ocorrida no BFA em 2013, através de

relatório elaborado pela Direcção de Auditoria e Inspecção
(DAI) daquele Banco.

Examinou ainda, nas referidas reuniões de Janeiro e Julho,
informação estatística apresentada pela DAI sobre as
ocorrências desta natureza verificadas no Banco BPI,
respectivamente nos quadriénios 2010 / 2013 e 2011 / 2014,
com discriminação dos riscos imputados ao Banco e aos
Colaboradores, bem como dos riscos assumidos pelo Banco.

Foram, além disso, apreciadas, nas reuniões de Março e
Setembro, as sínteses preparadas pela Área de Qualidade da
Direcção de Organização e Qualidade acerca das reclamações
de Clientes recebidas no Banco BPI no semestre anterior, bem
como as melhorias introduzidas nos procedimentos internos
decorrentes das situações reclamadas, com vista ao
aperfeiçoamento do controlo do risco operacional. Na reunião
de Novembro, efectuou-se semelhante análise quanto à síntese
apresentada pela DAI do BFA sobre o processo de tratamento
de reclamações neste Banco.

Mereceu também especial atenção, na reunião de Setembro, o
relatório apresentado pela Direcção de Aprovisionamento,
Outsourcing e Património acerca das actividades externalizadas,
com indicação dos métodos e procedimentos utilizados para
assegurar adequado controlo deste tipo de actividade, em
matéria de segurança, qualidade e níveis de preço.

Na reunião de Outubro, foi recebida informação sobre o
processo em curso de reorganização da Área de Gestão
Operacional de Factoring, incluindo as medidas tomadas para
mitigação dos riscos operacionais associados a esta actividade,
que conheceu forte desenvolvimento no ano findo.

b) Risco de compliance
Foi examinado, na reunião de Maio, o relatório da actividade
desenvolvida pela Direcção de Compliance durante o exercício
de 2013, na sua missão de prevenção e redução do risco de
compliance nas áreas de regulação normativa e contratual e,
mais especificamente, na prevenção do branqueamento de
capitais, do financiamento do terrorismo e do abuso de
mercado. Tomou-se então conhecimento do aperfeiçoamento e
reforços introduzidos nos respectivos meios de actuação.

A Comissão aprovou também, na mesma reunião, o plano de
actividades daquela Direcção para o exercício de 2014, onde
foi atribuída especial relevância à continuação do processo de
implementação do modelo de gestão do risco de compliance, à
concretização da política de aceitação de Clientes, à revisão
dos processos de prevenção do branqueamento de capitais e
financiamento do terrorismo e ao incremento das acções de
formação dos Colaboradores do Banco nesta matéria.

Foram ainda submetidos trimestralmente à Comissão, em
cumprimento do disposto no Código de Ética e Conduta, os
relatórios da Direcção de Compliance com informação sobre os
resultados da monitorização da observância deste Código.

c) Risco reputacional
A Comissão apreciou, nas reuniões de Março e Setembro, os
diversos factores de avaliação da qualidade dos serviços, bem
como os instrumentos, internos e externos, utilizados no Banco
BPI para a sua medição, entre os quais os “IQS – Indicadores
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da Qualidade de Serviços”. Inteirou-se igualmente, através da
Área de Qualidade, das prioridades definidas em resultado da
análise desses indicadores, bem como das iniciativas tomadas
para promoção da qualidade do atendimento e apoio a Clientes.

Complementarmente, houve oportunidade de avaliar, na
apreciação das já referidas sínteses trimestrais sobre
reclamações, o risco reputacional associado aos procedimentos
seguidos na prestação de serviços e comunicação com os
Clientes.

Na reunião de Outubro, foi examinado o relatório elaborado
pela Direcção de Relações com Investidores sobre a actividade
desenvolvida, durante o ano de 2013, no desempenho das
funções de divulgação de informação financeira, de controlo e
gestão do risco reputacional no âmbito da sua actividade e de
resposta às solicitações dos investidores, analistas e demais
agentes do mercado.

Procedeu-se também, na reunião de Setembro, à análise de
informação fornecida pela Direcção Jurídica, com a descrição
dos procedimentos relativos ao relacionamento com a
Autoridade Tributária e Aduaneira, no quadro do cumprimento
das obrigações de natureza fiscal.

Foram, por outro lado, passados em revista, ao longo do ano,
os diversos relatórios emitidos pelas empresas de “rating”
(Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings) sobre o Banco
BPI e Banco Português de Investimento, outras instituições de
crédito portuguesas e República Portuguesa.

5. Avaliar e promover a eficácia da Auditoria Interna
O acompanhamento da actividade da DAI e avaliação da sua
eficácia foram assegurados, durante o ano, através:

� da aprovação dos planos trimestrais de auditorias;

� da análise da actividade desenvolvida pela Direcção em cada
semestre;

� da análise trimestral das auditorias realizadas nos últimos
três anos e critérios que lhe estiveram subjacentes;

� da análise das principais conclusões das auditorias realizadas;

� da análise do cumprimento das recomendações emitidas pela
DAI, pelos Auditores Externos e pelo Banco de Portugal, com

base em informação fornecida por aquela Direcção, com
indicação dos respectivos graus de risco.

Na elaboração dos planos de auditoria, seguiu-se o princípio de
abranger prioritariamente, nos serviços centrais e empresas do
Grupo, as áreas de maior risco ou com maior carga administrativa
e, na rede comercial, os órgãos indiciando igualmente maior risco
ou com ocorrência de eventuais irregularidades.

O acompanhamento e controlo da actividade da DAI do BFA,
realizados no âmbito das atribuições da Comissão quanto às
empresas do Grupo sujeitas a supervisão em base consolidada,
concretizaram-se na apreciação do respectivo relatório de
actividade relativo a 2013 e na aprovação do plano de
auditoria para 2014. Na reunião de Novembro, a Comissão
tomou conhecimento da actividade de auditoria aos balcões do
BFA desenvolvida pela DAI até final do segundo quadrimestre
de 2014, com indicação das principais conclusões obtidas.

6. Acompanhar a actividade e zelar pela independência do
Revisor Oficial de Contas
A Comissão acompanhou e avaliou, durante o ano, a actividade
e independência do Revisor Oficial de Contas, nomeadamente
quanto à prestação de serviços adicionais.

Nesse sentido, a Comissão emitiu parecer sobre o plano de
revisões de procedimentos daqueles Auditores para 2014 no
Banco BPI e Banco Português de Investimento, com vista à
sua aprovação pelo Conselho Fiscal. Procedeu, além disso,
conforme atrás descrito, à apreciação das conclusões dessas
revisões e ao seguimento da concretização das recomendações
delas resultantes.

Pronunciou-se também, para o mesmo efeito, quanto à
proposta de honorários relativa ao plano anual de actividade
dos Auditores Externos naqueles dois Bancos e demais
empresas do Grupo.

Examinou ainda e emitiu parecer sobre as propostas de
prestação de serviços da Deloitte, a aprovar pelo Conselho
Fiscal, em trabalhos não directamente relacionados com a sua
função de Auditor Externo do Grupo.

29.2. Comissão de Riscos Financeiros
Competências e actividade
À Comissão de Riscos Financeiros (CRF), cabe, sem prejuízo das

competências legais atribuídas ao Conselho Fiscal, acompanhar

a política de gestão de todos os riscos financeiros da actividade

da Sociedade, designadamente os risco 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.

A Comissão de Riscos Financeiros reuniu-se oito vezes no

exercício de 2014, tendo os assuntos tratados nas reuniões sido,

em resumo, os seguintes:
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Datas Deliberações / Assuntos

� Situação de Liquidez do Banco BPI;

� Troca de Dívida Subordinada por Capital;

� Financiamento ao Sector Empresarial do Estado;

� Operações de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC);

� Plano de Financiamento e Capital;

� Exposição a Dívida Soberana.

� Venda de Dívida Soberana;

� Operações de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC).

� Situação de Liquidez do Banco BPI;

� “Tender Offer” sobre operações de Titularização;

� Proposta de Limites para Risco País;

� Proposta de Limites para Trading Cambial;

� Proposta de Limites para operações de Derivados e para Reportes de Arbitragem;

� Financiamento ao Sector Empresarial do Estado;

� Exposição a Dívida Soberana;

� Operação de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC).

� Situação de liquidez do Banco BPI;

� Gestão Financeira;

� Ponto de situação sobre o pedido de reembolso antecipado das obrigações subordinadas de conversão contingente (CoCo);

� Ponto de situação sobre o aumento de capital;

� Operações de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC).

� Situação de liquidez do Banco BPI;

� Exposição do Banco BPI ao Banco Espírito Santo e ao Grupo Espírito Santo;

� Operações de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC).

� Participação do Banco BPI no Sindicato Bancário de Financiamento do Fundo de Resolução, no âmbito da medida de

resolução aplicada ao Banco Espírito Santo.

� Situação de liquidez do Banco BPI;

� Gestão financeira.

� Situação de liquidez do Banco BPI;

� Propostas de Limites da Sala de Mercados;

� Operações de Crédito a submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, ao abrigo do art.º 85 e art.º 109 do

Regime Geral das Instituições de Crédito (RGIC);

� Evolução das 20 maiores exposições em entidades não financeiras;

� Evolução das 50 maiores imparidades da Banca de Empresas e Empresários e Negócios;

� Exposições de risco de crédito superiores a 75 M.€;

� Grupos em observação:

– 100 maiores sem imparidade individual constituída;

– 50 maiores com imparidade individual constituída;

– 50 maiores em recuperação / execução judicial;

– Projectos da carteira Project Finance;

� Análise dos incumprimentos superiores a 250 000 € da Banca de Empresas e Empresários e Negócios;

� Evolução da distribuição da carteira da Banca de Empresas por classes de rating;

� Evolução das 100 maiores exposições em construção civil e obras públicas;

� Evolução das 20 maiores exposições ao sector das actividades imobiliárias;

� Evolução da Carteira de Crédito de grupos controlados por entidades residentes em Espanha;

� Evolução da Carteira de Crédito de não residentes em Portugal e Espanha;

� Evolução dos Imóveis recebidos em pagamento e respectivas imparidades superiores a 250 m.€.

29 de Janeiro de 2014

13 de Março de 2014

24 de Março de 2014

5 de Junho de 2014

22 de Julho de 2014

6 de Agosto de 2014

3 de Setembro de 2014

3 de Dezembro de 2014
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O quadro integral das competências das Comissões

especializadas supra identificadas encontra-se nos estatutos e no

respectivo regulamento. Ambos os normativos estão disponíveis

no sítio da Internet de Relações com Investidores

(www.ir.bpi.pt), na secção “Governo do Grupo BPI”.

Actividade da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações em 2014

Datas Deliberações / Assuntos

� Aprovação do parecer a apresentar à Assembleia Geral sobre a execução e aplicação da Política de Remuneração em vigor

no exercício de 2013;

� Aprovação do parecer sobre a proposta de Política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização

para o triénio 2014-2016 a submeter pela Comissão de Remunerações à Assembleia Geral de Accionistas;

� Aprovação do parecer dirigido à Comissão de Remunerações no sentido de:

a) ser determinado o valor da remuneração variável a atribuir aos membros da Comissão Executiva tendo em conta a

apreciação qualitativa positiva atribuída por esta Comissão ao desempenho individual de cada um dos membros da

Comissão Executiva no exercício de 2012;

b) que o valor global dessa remuneração variável, ou seja o valor destinado ao conjunto dos membros da Comissão

Executiva, corresponda a 1% dos resultados líquidos consolidados apurados no exercício de 2012;

c) que a distribuição do referido valor pelos diversos membros da Comissão Executiva respeite a proporção da diferença da

remuneração fixa de base existente entre cada um deles;

d) que no âmbito do Plano de Recapitalização do Banco BPI e de acordo com o regime previsto no artigo 12 da Portaria

150-A / 2012, de 17 de Maio e na alínea l) do Anexo XI ao Decreto-Lei 104 / 2007, de 11 de Abril, enquanto não forem

integralmente reembolsados os instrumentos de Capital Core Tier 1 subscritos pelo Estado Português, não seja efectuado

o pagamento aos membros da Comissão Executiva de qualquer remuneração variável, pagamento esse que deve ficar

dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações então em funções a tomar após o reembolso integral do

referido investimento público.

� Apreciação das alterações legais e regulamentares em matéria de política de remuneração.

13 de Março de 2014

29.4. Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações
Competências e actividade
A Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (CNAR), à

qual compete dar parecer sobre o preenchimento de vagas

ocorridas nos órgãos sociais e sobre a escolha de Administradores 

a designar para a Comissão Executiva e exercer as competências

que, em matéria de política de remuneração, são previstas pelo

artigo 7.º do Aviso n.º 10 / 2011 do Banco de Portugal.

29.3. Comissão de Governo da Sociedade
Competências e actividade
À Comissão de Governo da Sociedade (CGS), compete para além

da sua missão central de apoiar e aconselhar o Conselho de

Administração nas matérias relativas ao Governo da Sociedade,

pronunciar-se sobre questões no âmbito da responsabilidade 

social, da ética, da deontologia profissional e da protecção do

ambiente. A Comissão elabora anualmente um relatório sobre o

funcionamento da estrutura de governo da Sociedade.

Actividade da Comissão de Governo da Sociedade em 2014

Datas Deliberações / Assuntos

� Apreciação da versão tentativa e preliminar do Relatório de Governo do BPI relativo a 2013;

� Apreciação da actividade do Banco BPI em 2013 no âmbito da sua Responsabilidade Social, tendo enaltecido o facto de o

Banco, numa conjuntura económica especialmente exigente, ter mantido os apoios prestados nas diversas dimensões da sua

responsabilidade social – mecenato, solidariedade social, cultura, educação e investigação e inovação e empreendedorismo;

� Informação sobre as novidades legislativas / regulamentares em matéria de Governo das Sociedades;

7 de Março de 2014



III. FISCALIZAÇÃO
30. Identificação do órgão de fiscalização
As competências de fiscalização estão atribuídas ao Conselho

Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas.

Competências do Conselho Fiscal
Constituem competências centrais do Conselho Fiscal fiscalizar a

administração da Sociedade, vigiar o cumprimento da Lei e dos

Estatutos, verificar a exactidão dos documentos de prestação de

contas, fiscalizar a revisão de contas e a independência do

Revisor Oficial de Contas e do Auditor Externo, bem como

avaliar a actividade deste último. O quadro integral das

competências deste órgão encontra-se nos estatutos e no

respectivo regulamento. Ambos os normativos estão disponíveis

no sítio da Internet de Relações com Investidores, na secção

“Governo do Grupo BPI”.

31. Composição do Conselho Fiscal
A 31 de Dezembro de 2014, o Conselho Fiscal tinha a seguinte

composição:

Em 31 de Dezembro de 2013 terminou o mandato então em

curso (2011 / 2013). Nos termos da lei os membros dos órgãos

sociais mantiveram-se em funções até à eleição da nova

composição, o que ocorreu na Assembleia Geral de Accionistas

de 23 de Abril de 2014. O vogal José Neves Adelino manteve-se

assim em funções até 23 de Abril de 2014, data em que

cessaram as suas funções na sequência da eleição da nova

composição do Conselho Fiscal. 

Em 25 de Junho de 2014, cessou funções como representante

do Estado no Conselho Fiscal do Banco BPI o Dr. Miguel Artiaga

Barbosa, conforme Despacho n.º 9133 / 2014, de 16 de Julho

de S. Ex.ª a Ministra de Estado e das Finanças.

Nos termos do artigo 22 dos Estatutos “O Conselho Fiscal é

composto por um mínimo de três e um máximo de cinco

membros efectivos, devendo, ainda, existir dois suplentes.”

De acordo com o artigo 29 do Estatutos: “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.”

32. Identificação dos membros do Conselho Fiscal
independentes
Identificam-se na tabela seguinte os membros do Conselho

Fiscal que cumprem com o critério de Independência, nos

termos do art.º 414, n.º 5 CSC.

33. Qualificações profissionais e outros elementos
curriculares relevantes 
Consultar Anexo ao presente relatório (pág. 402).

34. Regulamento do Conselho Fiscal
O Regulamento de funcionamento do Conselho Fiscal está

disponível no sítio da Internet de Relações com Investidores

(www.ir.bpi.pt), na secção “Governo do Grupo BPI”.

35. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade

Durante o ano de 2014 o Conselho Fiscal efectuou treze

reuniões, nas quais estiveram presentes todos os seus membros,

com duas excepções, descritas no Relatório de Actividade do

próprio Conselho Fiscal.

Para além destas reuniões, o Conselho Fiscal participou nas

10 reuniões da Comissão de Auditoria e Controlo Interno.

36. Cargos exercidos em outras empresas e outras actividades
relevantes exercidas pelos membros do Conselho Fiscal
Consultar Anexo ao presente relatório (pág. 402).
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Em 31 de Dezembro de 2014

Independência (de acordo com art.º 414, n.º 5 CSC)

Termo do
mandato actual

Data da primeira
designação

Presidente

Abel António Pinto dos Reis 23 Abr. 08 31 Dez. 16

Vogais

Jorge de Figueiredo Dias 21 Abr. 99 31 Dez. 16

Rui Campos Guimarães 23 Abr. 14 31 Dez. 16

Suplentes

Rui Pinho Patrício (suplente) 23 Abr. 14 31 Dez. 16

Francisco Olazabal (suplente) 22 Abr. 09 31 Dez. 16

1) É abrangido pela alínea b) do artigo 414.º do CSC por ter sido reeleito para mais de dois mandatos nos órgãos sociais do BPI.
2) Eleito em 23 Abril 2014.
3) Cessou funções em 23 Abril 2014.
4) Cessou funções em 25 de Junho 2014, conforme Despacho n.º 9133 / 2014, de 16 de Julho de S. Ex.ª a Ministra de Estado e das Finanças.

Membro
Grau de

assiduidade (%)
Número de reuniões em

que esteve presente

Abel Pinto dos Reis 13 100

Jorge Figueiredo Dias 13 100

Rui Campos Guimarães2 5 100

José Neves Adelino3 8 100

Miguel Artiaga Barbosa4 6 75

a) b)

Presidente

Abel António Pinto dos Reis Cumpre Cumpre

Vogais

Jorge de Figueiredo Dias Cumpre -1

Rui Campos Guimarães Cumpre Cumpre

Suplentes

Rui Guimarães (suplente) -

Francisco Olazabal (suplente) -
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37. Intervenção do Conselho Fiscal na contratação de
serviços adicionais ao auditor externo 
O Conselho Fiscal através de pareceres específicos, aprecia e

decide, ouvida a Comissão de Auditoria e Controlo Interno, sobre a

prestação de serviços adicionais à sociedade e sociedades do seu

Grupo, bem como sobre as respectivas condições, controlando o

peso relativo dos honorários adjudicados referentes a “Serviços de

Consultoria Fiscal” e “Outros Serviços que não de Revisão Legal

de Contas” na totalidade de honorários contratados.

Da totalidade dos serviços adjudicados à Deloitte em 2014,

aqueles que respeitam a Consultoria Fiscal e Outros Serviços

que não de Revisão Legal de Contas ou de garantia de

fiabilidade representam 16%. O valor aqui mencionado pode

diferir do valor de remuneração atribuído à Deloitte no exercício,

devido à eventual não coincidência temporal entre o período a

que se refere a adjudicação e o período da efectiva prestação do

serviço.

38. Outras funções do Conselho Fiscal 
Para além da competência explicitada no ponto 37, as

competências do Conselho Fiscal incluem, entre outras,

Com respeito ao auditor externo da sociedade: 

� apresentar ao Conselho de Administração a proposta relativa ao

auditor externo a contratar pela sociedade, incluindo não só a

proposta sobre quem deva prestar esses serviços, como a

proposta relativa à respectiva remuneração;
� representar a sociedade, para todos os efeitos, junto do auditor

externo, sendo, designadamente, o primeiro interlocutor da

sociedade junto dele e o primeiro destinatário dos respectivos

relatórios;
� zelar para que sejam asseguradas ao auditor externo, pela

sociedade, condições adequadas para a prestação dos seus

serviços;
� fiscalizar a independência do auditor externo;
� aprovar, ouvida a Comissão de Auditoria e Controlo Interno, o

plano de actividade anual do Auditor Externo;
� avaliar a actividade do auditor externo;
� propor à Assembleia Geral a destituição ou resolução do

contrato de prestação de serviços do Auditor Externo, sempre

que se verifique justa causa.

Com respeito ao Revisor Oficial de Contas:
� propor à Assembleia Geral a sua nomeação;
� fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de

contas da sociedade;
� fiscalizar a independência do revisor oficial de contas e, nesse

quadro, apreciar e decidir, ouvida a Comissão de Auditoria e

Controlo Interno, sobre a prestação pelo Revisor Oficial de

Contas de serviços adicionais à sociedade e sociedades do seu

Grupo, bem como sobre as respectivas condições.

Em matéria de controlo interno:

� Certificar-se, no Banco BPI e demais empresas do Grupo

sujeitas a supervisão em base consolidada, da prossecução dos

objectivos fundamentais fixados em matéria de controlo interno

e gestão de riscos pelo Banco de Portugal e pela Comissão do

Mercado de Valores Mobiliários nas directivas de supervisão

dirigidas às instituições de crédito e sociedades financeiras.

Nos termos dos Estatutos, do seu regulamento de funcionamento

e conforme evidenciado no seu relatório de actividade anual, o

Conselho Fiscal avalia o funcionamento dos sistemas de controlo

interno e de gestão de riscos, propondo os ajustamentos que se

mostrem necessários e pronuncia-se sobre os planos de trabalho

e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e aos

serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à

sociedade (serviços de compliance).

O quadro integral das competências do Conselho Fiscal

encontra-se nos estatutos e no respectivo regulamento. Ambos

os normativos estão disponíveis no sítio da Internet de Relações

com Investidores, na secção “Governo do Grupo BPI”.

IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS
O Revisor Oficial de Contas é designado pela Assembleia Geral,

sob proposta do Conselho Fiscal. Pode ser uma pessoa singular

ou uma sociedade com o estatuto de revisor oficial de contas.

Além do membro efectivo será designado um suplente.

Competências
Ao Revisor Oficial de Contas compete proceder a todos os

exames e a todas as verificações necessários à revisão e

certificação das contas. 

39. Identificação do Revisor Oficial de Contas e do sócio
revisor oficial de contas que o representa
A Deloitte & Associados, SROC, S.A. (Deloitte), que faz parte da

rede internacional Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (Rede

DTTL) é o Revisor Oficial de Contas do Grupo BPI e foi eleito na

Assembleia Geral de 23 de Abril de 2014, para o triénio 2014 /

2016.

António Marques Dias é actualmente o sócio responsável pela

auditoria às demonstrações financeiras do Banco BPI.

O Revisor Oficial de Contas Suplente da Sociedade é o Dr.

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro.

40. Indicação do número de anos em que o revisor oficial de
contas exerce funções consecutivamente junto da sociedade
e / ou grupo
A Deloitte & Associados, SROC, S.A., exerce funções

consecutivamente junto do Grupo BPI desde 2002.

41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à
sociedade
Ver ponto 47.



V. AUDITOR EXTERNO
42. Identificação do Auditor Externo 
A sociedade Deloitte & Associados, SROC, S.A. (com a

identificação constante do ponto 39 acima) é igualmente, e para

efeitos do artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários, o Auditor

Externo do Banco e encontra-se registada na CMVM sob o n.º 231.

António Marques Dias é o sócio que representa o Auditor Externo.

43. Número de anos em que o Auditor Externo e o sócio
Revisor Oficial de Contas que o representa exercem funções
junto do Grupo BPI
O Auditor Externo, Deloitte & Associados, SROC, S.A., exerce

funções consecutivamente junto do Grupo BPI desde 2002.

António Marques Dias é o sócio que representa o Auditor Externo

desde 2011.

44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e
do sócio revisor oficial de contas que o representa 
O BPI reconhece e subscreve as preocupações manifestadas pela

CMVM, pela Comissão Europeia e pela IOSCO, entre outras

entidades, quanto à salvaguarda da independência dos Auditores

relativamente ao Cliente da auditoria. O BPI entende que esta

independência é essencial para assegurar a confiança na

fiabilidade dos seus relatórios e na credibilidade das

informações financeiras publicadas. 

O BPI é da opinião que os seus Auditores são independentes na

acepção dos requisitos regulamentares e profissionais aplicáveis e

que a sua objectividade não se encontra comprometida. O BPI

tem incorporado nas suas práticas e políticas de governo diversos

mecanismos que acautelam a independência dos auditores.

Com efeito, a sociedade que audita as contas do Grupo BPI,

bem como os responsáveis por esses trabalhos, não detêm –

além do que resulta do normal decurso da sua colaboração

profissional e tanto quanto o BPI tem conhecimento –, qualquer

interesse, seja efectivo ou iminente, seja financeiro, comercial,

laboral, familiar ou de outra natureza, em empresas do Grupo

BPI, que permita a um terceiro, razoável e informado, considerar

que possa estar comprometida a independência do auditor.

Por outro lado, o Estatuto Jurídico da Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas (“EOROC”) estabelece que aquele que tenha

exercido, nos três anos anteriores, funções de membro de órgãos

de administração ou gestão de uma empresa não pode exercer a

função de Revisor Oficial de Contas na mesma empresa.

De igual modo, Revisor Oficial de Contas que nos três anos

anteriores tenha sido responsável pelos trabalhos de revisão legal

de contas numa empresa ou entidade não pode vir a exercer

funções de administração ou gestão dessa empresa ou entidade. 

O EOROC estabelece ainda que nas entidades de interesse

público o período máximo de exercício de funções de auditoria

pelo sócio responsável pela orientação ou execução directa da

Auditoria é de sete anos, a contar da sua designação, podendo

vir a ser novamente designado depois de decorrido um período

mínimo de dois anos.

Atendendo ao disposto na legislação aplicável, o Conselho Fiscal

procedeu à fiscalização da independência do auditor,

designadamente através: (a) da obtenção da confirmação escrita de

independência do auditor prevista no artigo 62-B do EOROC; (b) da

confirmação do cumprimento dos requisitos de rotação do sócio

responsável e (c) da identificação das ameaças à independência e

das medidas de salvaguarda adoptadas para a sua mitigação.

O BPI adoptou o princípio de não celebrar nenhum contrato de

trabalho com pessoa que tenha sido sócio de empresa de

auditoria e que tenha prestado serviços de auditoria em

sociedades do Grupo BPI, antes de decorridos pelo menos três

anos após a cessação da prestação daqueles serviços.

Em ano de eleição de Órgãos Sociais, o Conselho Fiscal propõe à

Assembleia Geral a nomeação do Auditor Externo / ROC,

procedendo para o efeito a uma análise prévia da qual,

relativamente à eleição realizada na Assembleia Geral de 2014,

o Conselho Fiscal deu conta no seu relatório do seguinte modo:

“O Conselho analisou a necessidade de proposta à Assembleia

Geral para nomeação do Auditor Externo / ROC para o triénio de

2014 / 2016, tendo presente que:

a) Em Abril de 2011 o Banco procedeu à recondução da Deloitte

& Associados como Auditor Externo / ROC do Grupo BPI,

embora estivesse já em vigor (e aplicável ao BPI) uma

recomendação da CMVM, de 2010, no sentido da rotação

periódica do AE / ROC;

b) Esta decisão baseou-se no facto de o País se confrontar,

então, com uma crise económico-financeira acentuada e

duradoura, que exigia dos AE’s em exercício um

conhecimento profundo e pormenorizado das IC’s respectivas;

c) Numa primeira fase, o insuficiente conhecimento da realidade

da IC por parte de um novo AE / ROC (só elidível de forma

gradual, no médio prazo), concorre, naturalmente, para dificultar

a resolução de insuficiências e fragilidades, potenciando maiores

perdas, bem como custos com o desenvolvimento apressado de

soluções transitórias ou de acções de mitigação;

d) O quadro envolvente é hoje bem mais grave do que o

observado no início de 2011;

e) A crise económico-financeira acentuou-se nas zonas

economicamente mais desenvolvidas, com forte incidência na

Europa e, portanto, em Portugal, país economicamente frágil

e com um elevado nível de endividamento (ainda em

crescimento);
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f) Especificamente, no que interessa ao BPI, são de salientar os

seguintes factores:

i. A forte contracção da actividade económica e do emprego

reflecte-se já muito negativamente no sistema bancário,

nomeadamente nos níveis dos riscos, das imparidades e das

perdas nas carteiras de crédito e, ainda, nas menos valias,

quer em aplicações em activos financeiros quer em imóveis

(próprios e de garantia); 

ii. A vigência do Contrato de Recapitalização reforça ainda

mais a necessidade de conhecimento profundo e sempre

actualizado da realidade do Banco, por parte do AE / ROC;

só assim se poderá efectuar um acompanhamento e

mitigação eficazes dos riscos efectivos e potenciais, bem

como prestar o apoio que se revelar necessário para o

cumprimento das metas que foram contratualizadas;

iii. O facto de, no âmbito do programa de ajustamento

económico-financeiro, em complemento das auditorias

levadas a cabo pelo Banco de Portugal, os auditores

credenciados no mercado já terem vindo a efectuar, com

regularidade, trabalhos de auditoria no Banco BPI, na

sequência de orientações emitidas pelo Banco de Portugal,

com a consequente validação da qualidade do trabalho

desenvolvido pelo Auditor Externo do Banco;

iv. A promoção da melhoria da actividade nas áreas de

Auditoria Interna, Compliance e Gestão do Risco, as quais

têm sido regularmente acompanhadas pela Comissão

Executiva, Comissão de Auditoria e Controlo Interno e

Conselho Fiscal.

g) Colateralmente, mas em consonância com os considerandos

atrás enunciados, a EBF, no seu “Draft” de 2013.02.04,

desaconselha a rotação dos AE’s / ROC’s das IC’s, com base

em razões de lógica e de bom senso, idênticas às tomadas em

linha de conta pelo Banco aquando da última recondução da

seu AE / ROC.

Neste contexto, e após apreciação deste assunto, em articulação

com o Conselho de Administração, foi entendimento do Conselho

Fiscal que se deverá propor a renovação do contrato com o

actual AE / ROC – Deloitte & Associados, SROC S.A. para o

triénio 2014 / 2016.”

45. Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor
externo e periodicidade com que essa avaliação é feita
A competência de avaliação do Auditor Externo cabe ao

Conselho Fiscal, nos termos explicitados no ponto 38 acima.

A avaliação é anualmente realizada.

Compete ao Conselho Fiscal, nos termos o seu regulamento,

propor à Assembleia Geral a destituição ou resolução do contrato

de prestação de serviços do Auditor Externo, sempre que se

verifique justa causa.

46. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria 
Todos os trabalhos adjudicados são objecto de aprovação

casuística pelo Conselho Fiscal, obtido o prévio parecer da

Comissão de Auditoria e Controlo Interno. São tidos em conta

pelo Conselho Fiscal os limites legais fixados para os diferentes

tipos de serviços.

47. Remuneração 
Indicação do montante da remuneração anual paga pela

sociedade e / ou por pessoas colectivas em relação de domínio ou

de grupo ao Auditor e a outras pessoas singulares ou colectivas

pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem

respeitante aos seguintes serviços (Para efeitos desta informação,

o conceito de rede é o decorrente da Recomendação da Comissão

Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio):
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1) Por ordem de importância (decrescente) quanto ao montante pago: BPI Vida e Pensões, BPI Strategies, BPI Suisse, BPI Luxemburgo, Banco BPI Cayman, Banco BPI – Offshore de
Macau, BPI Capital Africa, BPI Private Equity, BPI Alternative Fund Luxemburgo, BPI Capital Finance, BPI – Locação de Equipamentos, BPI Dealer Moçambique e BPI Madeira.

%m.€

2014

%m.€

2013

Composição da remuneração atribuída à Deloitte Valores em m.€

Pela sociedade

Serviços de revisão de contas 616 22.3% 615 27.1%

Serviços de garantia de fiabilidade 751 27.1% 271 11.9%

Serviços de consultoria fiscal 179 6.5% 215 9.5% 

Outros serviços que não revisão de contas 5 0.2% 67 2.9%

1 550 56.0% 1 168 51.4%

Por entidades que integrem o grupo1

Serviços de revisão de contas 575 20.8% 512 22.5%

Serviços de garantia de fiabilidade 343 12.4% 368 16.2%

Serviços de consultoria fiscal 49 1.8% 102 4.5%

Outros serviços que não revisão de contas 0 249 

1 216 43.9% 1 104 48.6% 

Total 2 767 100.0% 2 272 100.0%

�



C. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
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I. ESTATUTOS 
48. Regras aplicáveis à alteração dos Estatutos 
Nos termos do artigo 30 dos Estatutos a alteração carece da

aprovação de dois terços dos votos expressos em Assembleia

Geral expressamente convocada para o efeito, com excepção das

alterações dos números 4 e 5 do artigo 12, do número 1 do

artigo 31, bem como do n.º 2 do artigo 30, as quais carecem da

aprovação de 75% dos votos expressos. 

As matérias a que se referem as disposições supra referidas para

cuja alteração se exige uma maioria de 75% dos votos expressos

são as seguintes:

� n.º 4 e n.º 5 do artigo 12 – disposições que estabelecem e

regulam a limitação do número de votos emitidos por um

accionista e entidades consigo relacionadas susceptíveis de ser

contados;

� n.º 1 do artigo 31 – disposição que estabelece uma maioria

qualificada especial para a dissolução da sociedade;

� n.º 2 do artigo 30 – disposição que estabelece que a alteração

da imposição de uma maioria qualificada para as matérias

supra referidas ela própria só possa ser alterada pela aplicação

da supra referida maioria.

II. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
49. Meios e política de comunicação de irregularidades 
Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420 j) do

CSC, receber as comunicações de irregularidades apresentadas

por Accionistas, Colaboradores, Clientes e quaisquer outras

entidades.

Os Colaboradores do BPI devem comunicar ao órgão de

fiscalização, o Conselho Fiscal, quaisquer práticas irregulares que

detectem ou de que tenham conhecimento ou fundadas suspeitas,

de forma a prevenir ou impedir irregularidades que possam

provocar danos financeiros ao BPI ou danos na imagem do Banco.

Nos termos da ordem de serviço que regulamenta esta matéria, a

qual define claramente todos os procedimentos, e que se

encontra disponível a todos os Colaboradores, a comunicação

referida no número anterior deve ser efectuada por escrito e

conter todos os elementos e informações de que o Colaborador

disponha e que julgue necessários para a avaliação da

irregularidade. O Colaborador pode ainda solicitar tratamento

confidencial quanto à origem da comunicação.

As comunicações de irregularidades são recebidas, abertas e

processadas pela assessoria do Conselho Fiscal, o qual assegura

a salvaguarda do anonimato de todos os subscritores.

A assessoria do Conselho Fiscal dá conhecimento ao respectivo

Presidente das comunicações de irregularidades recebidas, o 

qual, ouvidos os restantes membros do Conselho Fiscal, quando

considerado necessário, decide sobre o tratamento a dar-lhes.

Tratando-se de comunicação de irregularidades que justifiquem a

intervenção dos serviços do Banco, nomeadamente da Direcção

de Auditoria e Inspecção, são apresentadas pelo Presidente do

Conselho Fiscal ao Presidente do Conselho de Administração que

lhes dá o despacho adequado.

Dos relatórios produzidos pela DAI, ou qualquer outro Órgão a

quem forem solicitados, bem como das decisões tomadas, são

enviados exemplares aos Presidentes do Conselho Fiscal, do

Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria e

Controlo Interno.

Do relatório do Conselho Fiscal consta a indicação da

quantidade de comunicações de irregularidades recebidas bem

como o seu estado.

III. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS
50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela
auditoria interna e pela implementação de sistemas de
controlo interno
O sistema de controlo interno existente no Banco BPI assenta

em objectivos e orientações definidos pelo Conselho de

Administração e pelo CACI, monitorizados de perto por esta

última Comissão e assentes numa estrutura que compreende,

entre outras, uma Direcção de Controlo de Riscos, uma Direcção

de Auditoria e uma Direcção de Compliance. 

A fiscalização e avaliação deste sistema são efectuadas pelo

Conselho Fiscal o qual, não só funciona em plena articulação

com a CACI como tem uma intervenção directa ao nível da

supervisão dos principais riscos e da definição dos programas de

gestão de risco, compliance e de auditoria interna.

51. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma,
das relações de dependência hierárquica e / ou funcional
face a outros órgãos ou comissões da sociedade
A gestão global de riscos do Grupo BPI é da competência global

da Comissão Executiva do Conselho de Administração. Ao nível

da Comissão Executiva, o pelouro das direcções de risco é

atribuído a um Administrador sem responsabilidade directa por

direcções comerciais. 

Existem ainda, a nível superior, duas comissões executivas

especializadas: a Comissão Executiva de Riscos Globais (riscos

globais de mercado, liquidez, crédito, país, operacionais) e a

Comissão Executiva de Riscos de Crédito, cuja atenção incide

sobre a análise das operações de maior relevo.



À Comissão de Riscos Financeiros – órgão consultivo do

Conselho de Administração – cabe, sem prejuízo das

competências legais atribuídas ao Conselho Fiscal, acompanhar

a política de gestão de todos os riscos financeiros da actividade

do BPI, 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.

52. Existência de outras áreas funcionais com competências
no controlo de riscos
O Banco possui uma unidade de estrutura centralizada e

independente no que à análise e controlo de riscos diz respeito,

conforme as melhores práticas de organização neste domínio e

as exigências do Acordo de Basileia. A Direcção de Análise e

Controlo de Riscos é responsável pelo acompanhamento de todos

os riscos globais e pela gestão do Datamart de Risco de todo o

Grupo. 

No domínio específico dos riscos de crédito a Empresas,

Empresários e Negócios, Clientes Institucionais e Project

Finance, a Direcção de Riscos de Crédito assegura uma

apreciação independente das estruturas comerciais do risco dos

vários proponentes ou garantes e das características das

operações. A atribuição de ratings é da competência desta

Direcção, pertencendo ao Comité de Rating o poder de derrogar

os mesmos para Clientes de maior exposição. Estão disponíveis

modelos quantitativos e modelos periciais (expert analysis) de

suporte a esta atribuição de ratings, produzidos respectivamente

pela Direcção de Análise e Controlo de Riscos e pela Direcção de

Riscos de Crédito. A Direcção de Recuperação de Crédito de

Empresas assume a gestão dos processos de recuperação em

caso de incumprimento. 

No domínio específico dos riscos de crédito a particulares,

compete à Direcção de Risco de Crédito de Particulares

assegurar funções semelhantes de análise independente de

proponentes, garantes e operações, com o apoio de vários

indicadores de risco e de modelos de scoring produzidos pela

Direcção de Análise e Controlo de Riscos. A gestão dos

processos de recuperação é também da competência da

Direcção de Risco de Crédito de Particulares.

Em segmentos específicos como o crédito a instituições

financeiras ou derivados, existem áreas de análise de risco de

crédito assegurando funções semelhantes às descritas para

empresas ou particulares. 

A gestão do risco operacional no Grupo BPI está assente em dois

órgãos específicos – Comité de Risco Operacional e Área de

Risco Operacional – e ainda em elementos de cada um dos

órgãos do Grupo que asseguram a identificação e gestão do risco

operacional nas suas áreas de actividade.

A Direcção de Compliance abrange todas as áreas, processos e

actividades das empresas do Grupo BPI em Portugal e tem como

missão contribuir para a prevenção e a mitigação dos “riscos de

compliance”, que se traduzem no risco de sanções legais ou

regulatórias, de perda financeira ou de reputação em

consequência da falha no cumprimento da aplicação de leis,

regulamentos, código de conduta e das boas práticas bancárias,

promovendo o respeito do Grupo BPI e dos seus Colaboradores

por todo o normativo aplicável através de uma intervenção

independente, em conjunto com todas as unidades orgânicas do

Banco. As entidades não abrangidas do Grupo dispõem de

dispositivos próprios, adaptados aos produtos e serviços que

estão a comercializar e à dimensão de cada uma.
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Identificação e análise de exposição Estratégia Limites e controlo Avaliação de performance

CA – Conselho de Administração; CACI – Comissão de Auditoria e de Controlo Interno; CECA – Comissão Executiva do Conselho de Administração; CERC – Comissão Executiva de Riscos
de Crédito; CERG – Comissão Executiva de Riscos Globais; CRF – Comissão de Riscos Financeiros; CRO – Comité de Risco Operacional; DA – Departamento de Acções; DACR – Direcção
de Análise e Controlo de Riscos; DAI – Direcção de Auditoria e Inspecção; DBI – Direcção de Banca Institucional; DC – Direcção de Compliance; DCPE – Direcção de Contabilidade,
Planeamento e Estatística; DF – Direcção Financeira; DJ – Direcção Jurídica; DO – Direcção de Operações; DOQ – Direcção da Organização e Qualidade; DRC – Direcção de Riscos de
Crédito; DRCE – Direcção de Recuperação de Crédito a Empresas; DRCP – Direcção de Riscos de Crédito a Particulares.

1) No âmbito da execução dos serviços de auditoria e revisão legal das contas do Grupo BPI, os Auditores Externos contribuem também para o processo de controlo dos diversos riscos a
que o Grupo se encontra exposto.

2) Excepto nos caso do compliance e da DC.

Risco de crédito /
contraparte

DACR: modelos de rating e scoring
(PD) e LGD para todos os segmentos
de crédito

DACR e DF: identificação de ratings
externos para títulos de dívida e para
crédito a Instituições Financeiras

DRC: Análise de risco, Rating de
Empresas, Empresários e Negócios,
Project Finance e Clientes Institucionais 

Comité de Rating: Ratings de Clientes
Institucionais e Derrogação de Rating de
Empresas de maior dimensão

DRCP: Expert system para crédito a
Particulares

DACR: Exposição em Derivados

DACR: análise de exposição global ao
risco de crédito

CECA, CERG:
estratégia global 

CECA, CERC:
aprovação de
operações de maior
relevância

Conselho de Crédito,
DRC, DBI, DRCP,
DF: aprovação de
operações

CA (com aconselhamento
CRF)

CECA, CERC, Conselho de
Crédito, DRC, DRCP,
DACR, DF: limites 

CA (com aconselhamento
CRF), CECA, CACI, CERC,
CERG, Conselho de
Crédito, DACR, DO,
Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal: controlo

Risco-país DF: análise de risco-país individual por
recurso a ratings e análises externas 

DACR: análise de exposição global

CECA e CERG:
estratégia global

DF, DA: operações

CA (com aconselhamento
CRF)

CECA, CACI, CERG, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal: controlo

Riscos legais e
Compliance

DJ, DC

DC: análise do risco de compliance

CECA: compliance CECA, CACI, DJ, DC,
Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal: controlo

Riscos
operacionais

DACR: análise de exposição global

DOQ e todas as Direcções:
identificação de processos e pontos
críticos

CECA: organização
global

CRO

DOQ:
regulamentação

CECA, CERG, DOQ, DACR:
regulamentação e limites

CECA, CACI, DOQ, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal:
controlo

Risco de mercado DACR: análise de riscos por livros /
instrumentos e análise global de
riscos – taxas de juro, câmbios,
acções, mercadorias, outros

CECA e CERG:
estratégia global

DF, DA: operações

Risco de liquidez DF, DA: análise de riscos individuais
de liquidez, por instrumento

DACR: análise de risco global de
liquidez

CECA e CERG:
estratégia global

CA (com aconselhamento
CRF)

CECA, CACI, CERG, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal: controlo

CA (com aconselhamento
CRF)

CECA, CERG, DACR, DF,
DA: limites

CECA, CACI, CERG, DACR,
DC, Auditores internos e
externos1, Conselho Fiscal,
Banco de Portugal: controlo

CECA, CERG, CERC,

DCPE, DACR,

Todas as outras Direcções

CECA, DOQ2

Matriz de competências para a gestão e controlo de riscos

Recuperação

DRCE:
Empresas 

DRCP:
Particulares e
Empresários em
nome individual

DJ, DAI, DO,
Direcções
Comerciais



53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos
A gestão de riscos no Grupo BPI assenta na constante

identificação e análise da exposição a diferentes tipos de riscos

– risco de crédito, risco-país, riscos de mercado, riscos de

liquidez, riscos operacionais e legais ou outros – e na adopção

de estratégias de maximização da rendibilidade dentro de limites

preestabelecidos (e devidamente supervisionados). A gestão é

complementada pela análise, a posteriori, de indicadores de

performance.

Em capítulo autónomo do Relatório de Gestão, que se considera

parte integrante deste relatório por referência, são descritos em

pormenor os principais riscos a que o Grupo está exposto na

condução do negócio (pág. 99).

54. Processo de identificação, avaliação, acompanhamento,
controlo e gestão de riscos
A política, os procedimentos e a repartição de competências

entre os vários órgãos e departamentos em matérias de controlo

e gestão dos riscos do Grupo encontram-se pormenorizadamente

descritos em capítulo autónomo do Relatório de Gestão e que se

considera parte integrante deste relatório por referência (páginas

99 a 123).

55. Controlo interno e gestão de risco relativamente ao
processo de divulgação de informação financeira
A Direcção de Relações com Investidores (DRI) é o órgão

responsável pela preparação e difusão dos documentos de

informação financeira do BPI – resultados trimestrais e anuais e

relatórios e contas semestrais e anuais.

O mencionado processo de preparação e divulgação de

informação financeira está definido e os riscos relevantes desse

processo encontram-se identificados em norma interna de

cumprimento obrigatório.

A execução dos controlos definidos para mitigar cada risco tem

de ser demonstrada, interna e externamente, pelo responsável

pela sua execução, através de produção de evidência definida

para cada caso.

O processo desenrola-se em permanente diálogo com os

primeiros responsáveis das direcções envolvidas e com a

Comissão Executiva. Os documentos a divulgar e o respectivo

momento de divulgação – dependendo do documento em

concreto – carecem de aprovação expressa da Comissão

Executiva e / ou do Conselho de Administração. Os mencionados

documentos são, nos termos dos procedimentos previstos para

cada situação, igualmente enviados para apreciação por

comissões consultivas do Conselho de Administração e / ou pelo

Conselho Fiscal.

É prática do BPI proceder à difusão dos documentos logo após o

encerramento da bolsa, no próprio dia em que a Comissão

Executiva ou o Conselho de Administração os aprova.

O processo de preparação e divulgação dos documentos de

informação financeira é objecto de avaliação anual pelos

auditores externos.

IV. APOIO AO INVESTIDOR
56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor 
A Direcção de Relações com Investidores (DRI) tem as funções

principais de assegurar, junto das autoridades e do mercado, o

cumprimento das obrigações legais e regulamentares de reporte

que impendem sobre o Banco BPI, de dar resposta às

solicitações de informação dos accionistas, investidores,

analistas financeiros e demais agentes, e de apoiar a Comissão

Executiva em aspectos relacionados com o estatuto de entidade

cotada que o Banco BPI tem no mercado.

No âmbito da primeira daquelas responsabilidades, destaca-se a

difusão da informação enquadrável na moldura de “informação

privilegiada”, a prestação de informação trimestral sobre a

actividade e os resultados do Grupo e a preparação dos relatórios

e contas anuais e semestrais.

O BPI desenvolveu, na sua qualidade de entidade cotada em

bolsa, ao longo de 2014, uma intensa actividade de

comunicação com o mercado.

O BPI participou em 9 conferências para investidores sobre o

sector financeiro, tanto no estrangeiro – Londres, Nova Iorque e

Madrid – como em Portugal. No âmbito desta actividade, o

Banco realizou mais de 200 reuniões individuais com

investidores institucionais.

No âmbito da divulgação dos resultados, o BPI continuou a

realizar, em 2014, reuniões com analistas e investidores para

discussão de resultados trimestrais. Estas reuniões – que contam

com a presença de todos os membros da Comissão Executiva do

Conselho de Administração do Banco BPI – podem ser atendidas

presencialmente ou por conference call, sendo ainda difundidas

em simultâneo e com acesso livre, por webcast, através do web

site de Relações com Investidores do Banco.

Ao longo do ano, o BPI manteve ainda contacto permanente com

os analistas financeiros que procedem à cobertura da acção

Banco BPI e que em 2014 foram responsáveis pela produção de

mais de 100 relatórios de research sobre o Banco.

A DRI é composta por quatro elementos a tempo inteiro, com

adequadas qualificações e experiência em matérias financeiras e

de comunicação.
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57. Representante para as Relações com o Mercado 
O Representante do Banco BPI para as Relações com o Mercado

é Luís Ricardo Araújo, também responsável pela Direcção de

Relações com Investidores.

58. Pedidos de informação
A DRI, no âmbito das suas funções, dá resposta às diversas

solicitações de informação dos accionistas, investidores,

analistas financeiros e demais agentes. Quando se trata de

pedidos de informação e esclarecimento – via telefone, e-mail e

carta,– sobre a informação financeira, actividade, dividendos,

assembleias gerais e outras de natureza equivalente e, quando

tal informação é pública, a resposta é em geral imediata.

Nas restantes situações – desde que se inscrevam na esfera de

competências da DRI – o tempo de resposta é função da

natureza e complexidade da solicitação, da disponibilidade de

informação e da eventual necessidade de obter contributos de

outros órgãos ou departamentos do Grupo. 

De uma forma geral, todos os documentos de divulgação pública

emitidos pelo BPI no âmbito da sua relação com o mercado

(incluindo os documentos preparatórios das assembleias gerais)

estão disponíveis para envio em formato electrónico, mediante

solicitação.

Toda a informação pública sobre o Grupo BPI pode ser solicitada

à DRI através da página de contactos do seu web site, por

telefone, correio electrónico, fax ou carta.

V. SÍTIO DE INTERNET
59. Endereço do Web site
O BPI dispõe de um web site, em português e inglês,

exclusivamente dedicado à divulgação de informação de

natureza institucional acerca do Grupo. Este web site está

disponível no endereço www.ir.bpi.pt.

60. Local onde se encontra a informação sobre a firma, a
qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais
elementos mencionados no artigo 171 do Código das
Sociedades Comerciais
A informação referida no ponto 60 encontra-se disponível no

web site do Banco BPI, na secção “Informação Obrigatória aos

Investidores”.

61. Local onde se encontram os Estatutos e os regulamentos
de funcionamento dos órgãos sociais e das comissões
consultivas do Conselho de Administração
A informação referida no ponto 61 encontra-se disponível no

web site do Banco BPI, na secção “Governo Grupo BPI”.

62. Local onde se disponibiliza informação sobre a
identidade dos titulares dos órgãos sociais, do representante
para as relações com o mercado, da Direcção de Relações
com Investidores, respectivas funções e meios de acesso
A informação relativa à identidade dos órgãos sociais encontra-se

disponível no web site do Banco BPI, na secção “Governo Grupo

BPI”.

A informação relativa à identidade do representante para as

relações com o mercado, da Direcção de Relações com

Investidores, respectivas funções e meios de acesso encontra-se

disponível no web site do Banco BPI, na secção “Informação

Obrigatória aos Investidores”.

63. Local onde se disponibilizam os documentos de
prestação de contas dos cinco anos anteriores bem como o
calendário de eventos societários, incluindo, entre outra
informação, as reuniões da Assembleia Geral e divulgação de
contas anuais, semestrais e trimestrais
Os documentos de prestação de contas relativos a cada

exercício, semestre e trimestre dos cinco anos anteriores

encontra-se disponível no web site do Banco BPI, na secção

“Dados Financeiros”.

O calendário de eventos societários, incluindo, entre outra

informação, as reuniões da Assembleia Geral e divulgação de

contas anuais, semestrais e trimestrais encontra-se disponível no

web site do Banco BPI, na secção “Calendário de Eventos”.

64. Local onde é divulgada a convocatória para a reunião da
Assembleia Geral e toda a informação preparatória e
subsequente com ela relacionada
A informação referida no ponto 64 encontra-se disponível no

web site do Banco BPI, na secção “Assembleia Geral de

Accionistas”.

65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as
deliberações tomadas nas reuniões das Assembleias Gerais
da Sociedade, o capital social representado e os resultados
das votações, relativamente aos três anos precedentes
A informação referida no ponto 65 encontra-se disponível no

web site do Banco BPI, na secção “Assembleia Geral de

Accionistas”.
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I. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO 
66. Competência para a determinação da remuneração dos
órgãos sociais e dos Dirigentes da Sociedade
A Comissão de Remunerações é o órgão ao qual cabe a

determinação da remuneração dos membros do órgão de

administração e fiscalização.

Nos termos da lei cabe ao Conselho de Administração a

competência para a determinação da remuneração dos

Colaboradores do Banco, designadamente quanto aqueles a que

se refere o n.º 5 do artigo 115 C) do RGICSF, ou seja:

� direcção de topo;

� responsáveis pela assumpção de riscos;

� responsáveis pelas funções de controle;

� Colaboradores cuja remuneração total os coloque no mesmo

escalão de remuneração que o previsto para as categorias

acima referidas, desde que as respectivas actividades

profissionais tenham um impacto matéria no perfil de risco da

instituição.

II. COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES 
Competências
A Comissão de Remunerações (CR) tem por atribuições:

� fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais do Banco

BPI, com base em parecer da CNAR e no quadro da política de

remunerações aprovada em AG;

� definir a política de remunerações e aplicar o regime de

reforma dos membros da Comissão Executiva do Banco BPI

(mais uma vez, no quadro da política de remunerações

aprovada em AG) e do Conselho de Administração do Banco

Português de Investimento;

� avaliar os elementos da Comissão Executiva do Banco BPI e do

Conselho de Administração do Banco Português de

Investimento, com vista à determinação das respectivas

remunerações variáveis anuais.

No exercício das suas competências, a Comissão de

Remunerações toma em consideração as propostas e

recomendações que lhe são apresentadas pela Comissão de

Nomeação, Avaliação e Remunerações nos termos do disposto no

artigo 7.º n.º 4 do Aviso n.º 10 / 2011 do Banco de Portugal.

De acordo com os estatutos (artigo 28) aquando da nomeação da

Comissão de Remunerações pela Assembleia Geral, esta última

deve definir, para o mandato dos órgãos sociais que se inicie na

data dessa deliberação, os limites das remunerações fixas anuais

de todos os membros do Conselho de Administração e a

percentagem máxima dos lucros que, não podendo exceder 5%,

pode em cada ano ser afecta à remuneração variável dos

membros da Comissão Executiva.

No que respeita à remuneração fixa dos membros do Conselho

de Administração e às remunerações variáveis da Comissão

Executiva, as mesmas devem obedecer aos limites definidos pela

Assembleia Geral.

67. Composição da Comissão de Remunerações
Nos termos dos estatutos do Banco BPI a Comissão de

Remunerações é composta por três accionistas eleitos

trienalmente pela Assembleia Geral, os quais elegerão de entre

eles o Presidente, que disporá de voto de qualidade.

A Comissão de Remunerações é composta por membros

independentes relativamente aos membros executivos do

Conselho de Administração.

Para o desempenho das suas funções a CR pode ser coadjuvada

pelos peritos e consultores externos que esta Comissão entenda

consultar.

A Comissão de Remunerações não recorre aos serviços de

pessoas singulares ou colectivas que não sejam independentes

por estarem ligadas por contrato de trabalho ou de prestação de

serviço ao Conselho de Administração bem como, quando

aplicável, por essas pessoas terem relação actual com entidade

consultora do BPI.

A composição da Comissão de Remunerações para o triénio

2014 / 2016 foi aprovada pelos Accionistas na Assembleia Geral

de 23 de Abril de 2014 e tem a seguinte composição:

� Caixabank, S.A. representada por Isidro Fainé Casas;

� Arsopi Holding, SGPS, S.A. representada por Armando Leite de

Pinho;

� HVF, SGPS, S.A. representada por Edgar Alves Ferreira.

68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão
de remunerações em matéria de política de remunerações
Todos os membros da Comissão de Remunerações ocupam

actualmente ou ocuparam no passado cargos de administração

em diversas outras sociedades, detendo conhecimentos e

experiência em matéria de política de remuneração.

III. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES 
69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de
administração e de fiscalização a que se refere o artigo 2.º
da Lei n.º 28 / 2009, de 19 de Junho
Sem prejuízo das referências detalhadas que sobre esta matéria

constam dos números seguintes deste capítulo, descreve-se

seguidamente o teor integral da Política de Remuneração dos

membros dos órgãos de Administração e Fiscalização do Banco

BPI em vigor para o triénio 2014 / 2016.
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A presente Política de Remuneração foi submetida pela

Comissão de Remunerações à Assembleia Geral de 23 de Abril

de 2014 e nesta aprovada.

No âmbito do Plano de Recapitalização do Banco BPI e de

acordo com o regime previsto no artigo 12 da Portaria 150-A /

2012, de 17 de Maio e na alínea l) do Anexo XI ao Decreto-Lei

104 / 2007, de 11 de Abril, enquanto não fossem integralmente

reembolsado os instrumentos de Capital Core Tier 1 subscritos

pelo Estado Português a política de remuneração supra referida

esteve sujeita aos seguintes ajustamentos:

� Redução do valor do conjunto das remunerações fixas dos

membros do Conselho de Administração e das remunerações

dos membros do Conselho Fiscal para 50% do valor médio das

remunerações pagas aos membros desses órgãos em 2010 e

2011;

� Não pagamento aos administradores membros da Comissão

Executiva de qualquer remuneração variável, isto sem prejuízo

de a Comissão de Remunerações poder continuar, no quadro

das regras da Política de Remuneração em vigor, a determinar,

relativamente a esses membros da Comissão Executiva,

remunerações variáveis, na condição de as mesmas não serem

pagas enquanto não se encontrarem integralmente

reembolsados aqueles instrumentos.

No dia 25 de Junho o Banco BPI reembolsou ao Estado

Português o valor de 420 milhões de euros de obrigações

subordinadas de conversão contingente (CoCo), completando

assim o reembolso da totalidade daqueles instrumentos.

O teor integral actualizado da referida Política é o seguinte: 

“1. DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
A definição da Política de Remuneração aplicável aos
membros dos órgãos de administração e fiscalização cabe à
Comissão de Remunerações coadjuvada pelos peritos e
consultores externos que esta Comissão entenda consultar.

A Comissão de Remunerações terá presente, na definição da
Política de Remuneração dos membros dos órgãos de
administração e fiscalização do Banco BPI, os objectivos de
que essa política (i) contribua para a promoção e seja
coerente com uma gestão de riscos sã e prudente (ii) não
constitua um incentivo à assunção de riscos em níveis
superiores ao risco tolerado pelo Banco BPI e (iii) não crie
ou contribua para criar situações de conflitos de interesse.

A Política de Remuneração definida deve ser compatível
com a estratégia empresarial e os objectivos, valores e
interesses a longo prazo do Banco BPI, tal como estes se
encontram e venham a encontrar definidos pelos órgãos
sociais para o efeito competentes.

A Comissão de Remunerações deve ter igualmente presente,
na definição da Política de Remuneração, e em moldes que
tenham em conta e sejam adequados e proporcionais à

natureza, características, dimensão, organização e
complexidade das actividades do Banco BPI, os princípios e
regras legais aplicáveis, designadamente os previstos no
ponto XI do anexo do Decreto-Lei 104 / 2007, de 3 de Abril,
e no Aviso 10 / 2011 do Banco de Portugal, bem como as
disposições legais que resultarem da transposição da
Directiva 2013 / 36 / UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de Junho de 2013. 

Na definição da Política de Remuneração participará a
Comissão do Conselho de Administração designada por
Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (CNAR), a
quem competirá prestar a colaboração e desempenhar as
funções previstas no artigo 7.º do Aviso 10 / 2011 do Banco
de Portugal. No quadro do processo da definição da Política de
Remuneração, a Comissão de Remunerações e / ou a CNAR
poderão ouvir os responsáveis pelas unidades de auditoria,
compliance e gestão de riscos, a quem poderá solicitar as
contribuições que, para o efeito, e relativamente aos riscos em
que cada uma dessas funções intervém, considerar relevantes.

1.1 A Comissão de Remunerações 
1.1.1 Atribuições
De acordo com o disposto n.º 2 do artigo 28 dos estatutos
do Banco BPI, as remunerações dos membros dos órgãos de
administração e fiscalização do Banco BPI são definidas
pela Comissão de Remunerações ouvida, no que respeita aos
membros do Conselho de Administração que integram a
Comissão Executiva (neste documento designados
Administradores Executivos), a CNAR.

A definição de remunerações prevista no parágrafo anterior
é, nos termos do n.º 3 do artigo 28 dos Estatutos, feita no
quadro do limite para as remunerações fixas dos membros
do Conselho de Administração, bem como da percentagem
máxima dos lucros consolidados do exercício que, não
podendo exceder 5%, em cada ano, pode ser afecta à
remuneração variável dos Administradores Executivos, que
forem fixados pela Assembleia Geral no início de cada
mandato dos órgãos sociais.

Estará sempre presente nas Assembleias Gerais de
Accionistas do Banco BPI, pelo menos, um membro da
Comissão de Remunerações.

1.1.2 Composição da Comissão
Nos termos dos estatutos do Banco BPI a Comissão de
Remunerações é composta por três accionistas eleitos
trienalmente pela Assembleia Geral, os quais elegerão de
entre eles o Presidente, que disporá de voto de qualidade.

A Comissão de Remunerações é composta por membros
independentes relativamente aos membros executivos do
Conselho de Administração e inclui pelo menos um membro
com conhecimentos e experiência em matérias de política de
remuneração.

A Comissão de Remunerações terá, para o triénio 2014 /
2016, a composição que vier a ser aprovada pelos
Accionistas na Assembleia Geral de 23 de Abril de 2014.
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1.2 Comparáveis utilizados
A Comissão de Remunerações na definição das
remunerações dos órgãos de administração e fiscalização do
Banco BPI, toma em devida consideração as políticas e
práticas remuneratórias dos bancos ibéricos comparáveis.

1.3. Avaliação anual
A CNAR promove uma análise e avaliação anual da aplicação
da Política de Remuneração, com vista a apurar se dessa
aplicação resultam efeitos na gestão de riscos, do capital e
da liquidez da instituição que recomendem uma revisão
daquela política e, se for o caso, à identificação das
medidas de ajustamento a adoptar. Na análise e avaliação
em apreço, a CNAR poderá ouvir, entre outros, os
responsáveis pelas unidades de auditoria, compliance e
gestão de riscos, a quem poderá solicitar as contribuições
que, para o efeito, e relativamente aos riscos em que cada
uma dessas funções intervém, considerar relevantes.
A CNAR comunicará à Comissão de Remunerações os
resultados das referidas análise e avaliação e articulará com
esta a apresentação à Assembleia Geral anual das
conclusões alcançadas.

2. PRINCÍPIOS GERAIS DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
DO BANCO BPI
2.1. Estrutura da remuneração 
2.1.1 Dos Administradores Não Executivos e membros do
Conselho Fiscal
De acordo com o previsto pelo n.º 1 do artigo 28 dos
estatutos, a remuneração dos membros não executivos do
Conselho de Administração (Administradores Não
Executivos) e dos membros do Conselho Fiscal é composta
exclusivamente por uma remuneração fixa, paga
mensalmente, não integrando qualquer remuneração variável
e não estando, assim, dependente dos resultados do Banco
BPI. No caso dos Administradores Não Executivos que
integrem os órgãos consultivos e de apoio ao Conselho de
Administração previstos nos estatutos, acresce àquela
remuneração o valor das respectivas senhas de presença.

2.1.2 Dos Administradores Executivos
A remuneração dos Administradores Executivos é composta
por uma remuneração fixa e uma remuneração variável.
A remuneração variável poderá não ser atribuída em casos
excepcionais, designadamente se a sua atribuição puser em
causa a base de fundos próprios do Banco BPI, e na medida
em que assim seja decidido pela Comissão de Remunerações. 

A remuneração variável é, por sua vez, composta por uma
parte em numerário e uma parte em acções do Banco BPI e /
ou opções de aquisição de acções do Banco BPI (adiante
designada por Remuneração RVA), atribuídas no quadro e nos
termos do Regulamento do Programa de Remuneração Variável
em Acções aprovado na Assembleia Geral de 27 de Abril de
2011 e divulgado no Relatório de Governo (adiante designado
por Regulamento RVA) e demais disciplina relativa ao mesmo.

A Remuneração RVA deverá representar, no mínimo, 50% do
valor global da remuneração variável de cada Administrador
Executivo.

A Remuneração RVA, até ao limite de 50% do valor global
da remuneração variável de cada Administrador Executivo, é
disponibilizada com sujeição a um termo suspensivo
(designado Prazo de Diferimento cuja definição consta da
secção 3 desta Política) do qual resulta o diferimento da
disponibilização da referida Remuneração RVA pelo prazo de
3 anos e simultaneamente com sujeição a uma condição
suspensiva (designada Condição de Acesso à Remuneração
Diferida cuja definição consta da secção 3 desta Política),
sendo designada neste documento por Remuneração RVA
Diferida. 

2.2 Limites globais aplicáveis aos membros do órgão de
administração
Os estatutos do Banco BPI atribuem à Assembleia Geral a
competência para a definição, válida para o mandato dos
órgãos sociais que se inicie na data dessa deliberação, do
limite:

i) das remunerações fixas anuais dos membros do Conselho
de Administração;

ii) da percentagem máxima dos lucros consolidados do
exercício que, não podendo exceder 5%, em cada ano
pode ser afectada à remuneração variável dos
Administradores Executivos.

Para o triénio 2014 / 2016 a Comissão de Remunerações
propõe os seguintes limites:

a) Limite da remuneração fixa anual dos membros do
Conselho de Administração: 4 000 000 €; este limite
subdivide-se nos seguintes limites parciais:
– Administradores Não Executivos (não incluindo, para
este efeito, as senhas de presença): 1 400 000 €;

– Administradores Executivos: 2 600 000 €.
b) Percentagem máxima dos lucros líquidos consolidados do
exercício que em cada ano pode ser afectada à
remuneração variável do conjunto dos Administradores
Executivos: 1%.

2.3 Limites específicos da remuneração variável dos
Administradores Executivos
A remuneração variável dos Administradores Executivos está
ainda sujeita às regras descritas em vários dos pontos da
presente Política de Remuneração que de seguida se
sintetizam, regras essas através das quais se alcança a
limitação da remuneração variável dos Administradores
Executivos no caso previsto pela alínea e) do n.º 3 do artigo
2.º da Lei 28 / 2009, de 19 de Junho, ou seja, “no caso de
os resultados evidenciarem uma deterioração relevante do
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desempenho da empresa no último exercício apurado ou
quando esta seja expectável no exercício em curso”, bem
como a prevista na alínea v) do Anexo do Decreto-Lei 104 /
2007, de 3 de Abril, na parte em que estabelece que
“A remuneração variável total deve ser consideravelmente
reduzida caso o desempenho da instituição regrida ou seja
negativo”:

a) Regra que prevê que o limite da remuneração variável dos
Administradores Executivos é definido em função dos
resultados consolidados do Banco BPI, assegurando-se
anualmente, por essa via uma limitação efectiva daquela
remuneração, em caso de evolução negativa dos
resultados;

b) Regra que prevê que na fixação do valor global da
componente variável da remuneração dos Administradores
Executivos é tida em consideração a evolução do valor
global definido para a remuneração variável do conjunto
dos Colaboradores do Banco BPI, o qual, por sua vez, na
parte relativa aos Colaboradores que exercem funções em
Portugal, depende dos resultados consolidados antes de
impostos da actividade doméstica do Banco BPI,
assegurando-se, também por esta via a limitação da
remuneração variável dos Administradores Executivos em
caso de evolução negativa dos resultados;

c) Regra que prevê que pelo menos 50% da remuneração
variável dos Administradores Executivos seja composta por
acções do Banco BPI e / ou opções de aquisição de
acções do Banco BPI de que o Administrador Executivo
não pode dispor pelo período de 3 anos (Remuneração
RVA Diferida), acções e opções essas cujo valor reflecte,
por natureza e nesses termos, uma exposição à evolução
do desempenho da sociedade e à cotação das suas
acções;

d) Sujeição da Remuneração RVA Diferida à Condição de
Acesso à Remuneração Diferida e consequente perda da
mesma se a referida condição não for preenchida nos
termos previstos nesse mesmo Regulamento RVA. 

Por outro lado, a conjugação das regras referidas nas alíneas
c) e d) anteriores com o facto de a duração do mandato dos
Administradores Executivos ser de 3 anos, assegura que uma
parte substancial da remuneração variável (Remuneração
RVA Diferida) apenas é efectivamente disponibilizada depois
de concluído o mandato e aprovadas as contas do exercício
do seu último ano, o que concretiza a possibilidade a que
alude a alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º da Lei 28 / 2009, de
19 de Junho, ou seja, a “possibilidade de o pagamento da
componente variável da remuneração, se existir, ter lugar, no
todo ou em parte, após o apuramento das contas de
exercício correspondentes a todo o mandato.”

2.4 Alinhamento dos interesses
A presente Política de Remuneração tem em vista, entre
outros objectivos, o de contribuir para o alinhamento dos
interesses dos Administradores Executivos com os interesses
da sociedade e para o desincentivo da assunção excessiva de
riscos. Tal contribuição resulta, entre outros aspectos:

a) da relação estabelecida, nos termos expostos no ponto
2.3, entre o valor da remuneração variável a atribuir em

cada exercício e os resultados consolidados do Banco BPI;
b) da circunstância de a disponibilização de uma parte
dessa remuneração (de valor, no mínimo, correspondente
a 50% do valor global da remuneração variável) ser
diferido por 3 anos;

c) da circunstância de a referida parte da remuneração
variável ser, em regra, composta por acções e / ou opções
de aquisição de acções do Banco BPI atribuídas no
quadro e nos termos do Regulamento RVA; e, finalmente

d) da circunstância de a Remuneração RVA Diferida ficar
sujeita à Condição de Acesso à Remuneração Diferida.

Com a aceitação da remuneração variável que lhes seja
atribuída, os Administradores Executivos assumem o
compromisso de, até que se verifique a Condição de Acesso
à Remuneração Diferida, não utilizarem seguros de
remuneração ou quaisquer outros mecanismos de cobertura
de risco tendentes a atenuar os efeitos de alinhamento de
interesses referidos nas alíneas anteriores.

2.5. Determinação da remuneração 
2.5.1 Dos Administradores Não Executivos e dos membros
do Conselho Fiscal 
A remuneração concreta dos Administradores Não Executivos
e dos membros do Conselho Fiscal é definida no início de
cada triénio pela Comissão de Remunerações, tendo em
conta, no caso daqueles, o limite global definido pela
Assembleia Geral, referido em 2.2 a). É igualmente definido
pela Comissão de Remunerações, no início de cada triénio, o
valor das senhas de presença a pagar aos Administradores
Não Executivos que integrem os órgãos consultivos e de
apoio ao Conselho de Administração previstos nos estatutos.

2.5.2. Dos Administradores Executivos
2.5.2.1 Remuneração Fixa
A determinação do valor da remuneração fixa dos
Administradores Executivos é realizada pela Comissão de
Remunerações, ouvida a CNAR, no quadro do limite previsto
em 2.2. a).

O valor desta remuneração é anualmente ajustado por
aplicação de taxa de aumento idêntica à que, pelo Acordo
Colectivo de Trabalho para o sector bancário (adiante
designado por ACT), for aplicada à remuneração do nível 18.

2.5.2.2 Remuneração variável
A determinação do valor global da remuneração variável dos
Administradores Executivos é efectuada pela Comissão de
Remunerações, ouvida a CNAR, tendo por base a avaliação
do desempenho daqueles e tendo em atenção:

a) O respeito pelas regras definidas no ponto 2.1. e pelo
limite fixado pela Assembleia Geral nos termos do referido
em 2.2. b);

b) A política seguida nesta matéria em instituições
comparáveis, tal como definido em 1.2.

Na fixação do valor global da componente variável da
remuneração dos Administradores Executivos é também,
embora sem que daí decorra uma relação de dependência
automática, tomada em consideração a evolução do valor
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global definido para a remuneração variável do conjunto dos
Colaboradores do Banco BPI. A este propósito, recorda-se que
na definição do valor global da remuneração variável do
conjunto dos Colaboradores do Banco BPI que desempenham
as suas funções em Portugal, um dos factores mais
relevantes tomado em conta é o dos resultados consolidados
antes de impostos da actividade doméstica do Banco BPI.

A avaliação de desempenho dos Administradores Executivos
deve ter em conta não só o exercício a que diz respeito mas,
à medida em que o mandato vá decorrendo, os exercícios
anteriores, por forma a que essa avaliação e,
consequentemente, o valor global de remuneração variável a
atribuir aos Administradores Executivos tenha em conta um
quadro plurianual.

2.6. Participação nos lucros 
O Banco BPI não tem por política remunerar os seus
Administradores através da participação nos lucros. 

2.7. Outros benefícios 
2.7.1 Benefícios de Reforma dos Administradores Executivos
– principais características
Os membros do órgão de administração que sejam ou
tenham sido Administradores Executivos (ou, no caso do
anterior modelo de governo, membros da Direcção)
beneficiam do plano de pensões aplicável à generalidade dos
Colaboradores do Banco BPI em iguais circunstâncias, na
medida em que fossem Colaboradores do Banco BPI antes
de ocupar esses cargos e vejam, nos termos da lei, o seu
contrato de trabalho suspenso.

Os membros do órgão de administração que sejam ou
tenham sido Administradores Executivos (ou, no caso do
anterior modelo de governo, membros da Direcção) gozam,
ainda, em regime de benefício definido, de um benefício
complementar de reforma, aprovado na reunião do Conselho
Geral do Banco em 25 de Julho de 1995. Este benefício
complementar de reforma proporciona aos respectivos
beneficiários um complemento de reforma cujo valor mensal
é função do vencimento mensal que vigorou em 31 de
Dezembro de 2009 para o cargo da Comissão Executiva
correspondente àquele que esse beneficiário ocupar e do
número de anos de exercício dessas funções.

As regras a que obedece o referido benefício encontram-se
previstas no Regulamento do Direito de Reforma dos
Membros da Direcção, aprovado na reunião do Conselho
Geral acima identificada e que se encontra reproduzido no
Relatório de Governo.

Os Administradores Executivos têm direito a um benefício
complementar de reforma, em regime de contribuição
definida, para a qual o Banco contribui com um valor
mensal igual a 12.5% do valor do seu vencimento mensal
fixo que exceder, em cada momento, o valor do vencimento
mensal que vigorou em 31 de Dezembro de 2009 para o
cargo da Comissão Executiva correspondente àquele que
esse beneficiário ocupar, actualizado à taxa de aumento
idêntica à que, pelo ACT, for aplicada à remuneração do
nível 18.

Os membros do órgão de administração e de fiscalização que
não sejam, nem tenham sido Administradores Executivos
(ou, no caso do anterior modelo de governo, membros da
Direcção) não gozam de qualquer benefício de reforma
atribuído pelo Banco.

Está previsto que às pensões asseguradas pelo plano dos
Administradores Executivos sejam deduzidas: 

i) as pensões atribuídas pela Segurança Social que se
integrem em qualquer uma das seguintes duas categorias:
– as respeitantes a funções prestadas no Grupo BPI;
– as respeitantes a funções prestadas a terceiras
entidades por indicação do Grupo BPI e que o Grupo
BPI lhes tenha para o efeito reconhecido;

ii) as pensões atribuídas por outros planos de pensões do
Grupo BPI. 

2.7.2 Situações de destituição ou cessação da função de
administrador
Não se encontra previsto que, numa situação de destituição
ou cessação antecipada de funções de um membro do
Conselho de Administração, o Banco lhe deva pagar
qualquer indemnização ou compensação, para além do que,
se for o caso, resultar das disposições legais aplicáveis.

3. REGRAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
Conforme se refere em 2, apenas a remuneração dos
Administradores Executivos integra uma componente
variável, a qual para além do definido nos pontos anteriores
está ainda sujeita às seguintes regras:

3.1 Estrutura e composição da componente variável
A remuneração variável a atribuir aos Administradores
Executivos é composta por uma parte em numerário e uma
parte em acções e / ou opções de aquisição de acções do
Banco BPI atribuídas no quadro e nos termos do
Regulamento RVA. A parte da remuneração variável de cada
um dos Administradores Executivos que integra acções e /
ou opções de aquisição de acções do Banco BPI deve
representar, no mínimo, 50% do valor global da respectiva
remuneração variável. 

3.2 Definição do montante a atribuir
Definido o valor global da remuneração variável, nos termos
referidos supra em 2.5.2.2, a determinação do montante
concreto da remuneração variável a atribuir a cada
Administrador Executivo é feita pela Comissão de
Remunerações tendo em conta a avaliação do desempenho
de cada um deles, por referência ao exercício e ao período
decorrido desde o início do mandato em curso, a qual, por
sua vez, atende aos seguintes critérios quantitativos:

a) Solvabilidade (rácio de solvabilidade, rácios de
incumprimento do crédito, imóveis obtidos por
recuperação de crédito e situação do Fundo de Pensões
do Banco);

b) Rentabilidade (ROE, margem financeira, imparidades e
rentabilidade ajustada pelo risco (Raroc – Risk adjusted
return on capital);
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c) Eficiência (rácio de custos sobre proveitos);
d) Posição no mercado (quotas de mercado);
e) Liquidez (rácio de transformação de recursos de balanço
em crédito, vencimento da dívida de médio / longo prazo
e nível de utilização do BCE).

Por outro lado, são também considerados critérios
qualitativos, nomeadamente os indicadores da reputação do
Banco e o nível de reclamações de Clientes.

É abatido ao valor da remuneração variável dos
Administradores Executivos definido pela Comissão de
Remunerações o montante das remunerações auferidas pelo
exercício de funções noutras sociedades por indicação do
Banco BPI.

3.3 Atribuição
A atribuição da remuneração variável aos Administradores
Executivos é feita numa data do primeiro semestre do
exercício seguinte àquele a que respeita, com respeito pela
disciplina prevista nos pontos seguintes e nos demais termos
que forem fixados pela Comissão de Remunerações (data
esta designada, de acordo com o Regulamento RVA, por
Data de Pagamento).

3.4 Disponibilização 
A parte da remuneração variável de cada Administrador
Executivo paga em numerário é, até ao limite de 50% do
valor global dessa remuneração variável, disponibilizada
imediatamente na Data de Pagamento e sem que tal
disponibilização fique sujeita a condições.

A disponibilização da Remuneração RVA Diferida fica sujeita
ao decurso do prazo de 3 anos a contar da Data de
Pagamento (Prazo de Diferimento), o qual:

a) no caso das acções BPI, constitui o termo suspensivo a
que a respectiva transmissão fica sujeita; e,

b) no caso de opções, constitui o prazo cujo decurso é
necessário para as mesmas se vencerem.

A disponibilização da Remuneração RVA Diferida está ainda
sujeita à verificação da seguinte condição, designada por
Condição de Acesso à Remuneração Diferida: 

Condição de Acesso à Remuneração Diferida: a situação
líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas contas
consolidadas relativas ao exercício imediatamente anterior
àquele em que se situa a Data de Conclusão do Prazo de
Diferimento (Situação Líquida Final), ser de valor superior à
situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas
contas consolidadas relativas ao Exercício de Referência
(Situação Líquida Inicial); 

Para efeitos da Condição supra reproduzida entende-se por:

� Data de Pagamento: a data em que são atribuídas Acções
e / ou Opções como componente da remuneração variável
de um Administrador Executivo;

� Data de Conclusão do Prazo de Diferimento: a data em que
se completarem 3 anos após a Data de Pagamento;

� Exercício de Pagamento: o exercício em que se situa a
Data de Pagamento;

� Exercício de Referência: o exercício cujo desempenho é
remunerado pela componente variável paga na Data de
Pagamento, ou seja, o exercício anterior ao Exercício de
Pagamento.

Na aferição da verificação da Condição de Acesso à
Remuneração Diferida, a Comissão de Remunerações deverá
efectuar os ajustamentos necessários para tornar
comparáveis as Situações Líquidas Inicial e Final, tendo em
conta o objectivo subjacente ao estabelecimento desta
condição: assegurar que a remuneração diferida só é
disponibilizada (mas é disponibilizada) se se verificar uma
evolução positiva da situação líquida consolidada do Banco
BPI, decorrente da actividade do Grupo BPI e dos resultados
por essa actividade gerados. 

Neste quadro, não só deverão ser feitos os ajustamentos
requeridos para corrigir alterações de política contabilística
ocorridas após o exercício da Situação Líquida de Inicial,
como se deverão efectuar os ajustamentos necessários para
(i) corrigir os efeitos de eventuais aumentos de capital por
novas entradas e (ii) assumir a observância nos exercícios a
que respeitam a Situação Líquida Inicial e a Situação
Líquida Final, bem como nos exercícios intermédios, da
Política de Dividendos de Longo Prazo do Banco BPI. 

A Condição de Acesso à Remuneração Diferida poderá ser
revista pela Comissão de Remunerações, ouvida a CNAR
(não afectando no entanto as atribuições já realizadas).

4. DIVULGAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO 
A presente Política de Remuneração é divulgada na intranet
e no site do Banco BPI estando disponível e acessível para
consulta por qualquer pessoa.

A presente Política bem como a sua implementação será
objecto de revisão anual pela Comissão de Remunerações,
ouvida a CNAR, cabendo à Comissão de Remunerações a
apresentação aos Accionistas das alterações que entenda
justificadas.”

Tendo presente que o Decreto-lei n.º 157 / 2014, de 24 de
Outubro introduziu alterações na disciplina legal da política
de remuneração dos membros dos órgãos de administração e
fiscalização das instituições de crédito, a Comissão de
Remunerações irá submeter à próxima Assembleia Geral
anual de Accionistas os ajustamentos que se revelem
necessários em função daquelas alterações legais na política
de remuneração anteriormente aprovada e acima descrita. 

70. Alinhamento dos interesses dos administradores com os
interesses de longo prazo da sociedade
Conforme se refere no texto da própria Política de Remuneração

a mesma tem em vista, entre outros objectivos, o de contribuir
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para o alinhamento dos interesses dos Administradores

Executivos com os interesses da sociedade e para o desincentivo

da assunção excessiva de riscos. Tal contribuição resulta, entre

outros aspectos:

� da relação estabelecida, nos termos expostos no ponto 2.3 da

Política, entre o valor da remuneração variável a atribuir em

cada exercício e os resultados consolidados do Banco BPI;

� da circunstância de o pagamento de uma parte dessa

remuneração (de valor, no mínimo, correspondente a 50% do

valor global da remuneração variável) ser diferido por 3 anos;

� da circunstância de a referida parte da remuneração variável

ser, em regra, composta por acções e / ou opções de aquisição

de acções do Banco BPI atribuídas no quadro e nos termos do

Regulamento RVA (incluído no ponto 3.6 do presente

Relatório); e, finalmente

� da circunstância de a Componente RVA Diferida ficar sujeita à

Condição de Acesso à Remuneração Diferida;

� da circunstância da Comissão de Remunerações poder

deliberar, em casos excepcionais, a sua não atribuição,

designadamente se a mesma puser em causa a base de fundos

próprios do Banco.

71. Componente variável da remuneração e impacto da
avaliação de desempenho nesta componente
A remuneração dos Administradores Executivos é composta por

uma componente fixa e uma componente variável.

A componente variável é, por sua vez, composta por uma parte

em numerário e uma parte (adiante designada por Componente

RVA) em acções do Banco BPI e / ou opções de aquisição de

acções do Banco BPI, atribuídas no quadro e nos termos do

Regulamento do Programa de Remuneração Variável em Acções

e demais disciplina relativa ao mesmo.

A Componente RVA deverá representar, no mínimo, 50% do valor

global da remuneração variável de cada Administrador Executivo.

A determinação do valor global da componente variável da

remuneração dos Administradores Executivos é efectuada pela

Comissão de Remunerações, ouvida a CNAR, tendo por base a

avaliação do desempenho daqueles e tendo em atenção:

a) o respeito pela percentagem máxima dos lucros líquidos

consolidados do exercício que em cada ano pode ser afecta à

remuneração variável dos administradores executivos, prevista

na política de remunerações aprovada pela Assembleia Geral;

b) a política e práticas remuneratórias dos bancos ibéricos

comparáveis.

Na fixação do valor global da componente variável da

remuneração dos Administradores Executivos é também, embora

sem que daí decorra uma relação de dependência automática,

tomada em consideração a evolução do valor global definido para

a remuneração variável do conjunto dos Colaboradores do Banco

BPI. A este propósito, recorda-se que na definição do valor

global da remuneração variável do conjunto dos Colaboradores

do Banco BPI que desempenham as suas funções em Portugal,

um dos factores mais relevantes tomado em conta é o dos

resultados consolidados antes de impostos da actividade

doméstica do Banco BPI.

A avaliação de desempenho dos Administradores Executivos terá

ainda em conta não só o exercício a que diz respeito mas, à

medida que o mandato vá decorrendo, os exercícios anteriores,

por forma a que essa avaliação e, consequentemente, o valor

global de remuneração variável a atribuir tenha em conta um

quadro plurianual.

72. Diferimento do pagamento da componente variável da
remuneração
A Componente RVA, até ao limite de 50% do valor global da

remuneração variável de cada Administrador Executivo, é

disponibilizada com sujeição a um diferimento pelo prazo de

3 anos, ou seja, fica sujeita ao Prazo de Diferimento e à

Condição de Acesso à Remuneração Diferida (tal como definidos

no Regulamento RVA).

73. Informação diversa sobre remuneração variável em
acções 
São os seguintes os critérios em que se baseia a atribuição de

remuneração variável em acções bem como sobre a manutenção,

pelos administradores executivos, dessas acções, sobre eventual

celebração de contratos relativos a essas acções,

designadamente contratos de cobertura (hedging) ou de

transferência de risco, respectivo limite, e sua relação face ao

valor da remuneração total anual:

Definido o valor global da remuneração variável, nos termos

referidos supra em 71 a determinação do montante concreto da

remuneração variável a atribuir a cada Administrador Executivo é

feita pela Comissão de Remunerações tendo em conta a

avaliação do desempenho de cada um deles, por referência ao

exercício e ao período decorrido desde o início do mandato em

curso, a qual, por sua vez, atende aos seguintes critérios

quantitativos:

a) solvabilidade (rácio de solvabilidade, rácios de incumprimento

do crédito, imóveis obtidos por recuperação de crédito e

situação do Fundo de Pensões do Banco);

b) rentabilidade (ROE, margem financeira, imparidades e

rentabilidade ajustada pelo risco (Raroc – Risk adjusted

return on capital);

c) eficiência (rácio de custos sobre proveitos);

d) posição no mercado (quotas de mercado);
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e) liquidez (rácio de transformação de recursos de balanço em

crédito, vencimento da dívida de médio / longo prazo e nível

de utilização do BCE).

Por outro lado, são também considerados critérios qualitativos,

nomeadamente os indicadores da reputação do Banco e o nível

de reclamações de Clientes.

É abatido ao valor da remuneração variável dos Administradores

Executivos definido pela Comissão de Remunerações o montante

das remunerações auferidas pelo exercício de funções noutras

sociedades por indicação do Banco BPI.

A atribuição da remuneração variável aos Administradores

Executivos é feita numa data do primeiro semestre do exercício

seguinte àquele a que respeita, com respeito pela disciplina

prevista nos pontos seguintes e nos demais termos que forem

fixados pela Comissão de Remunerações (data esta designada,

de acordo com o Regulamento RVA, por Data de Pagamento).

A parte da remuneração variável de cada Administrador Executivo

paga em numerário é, até ao limite de 50% do valor global dessa

remuneração variável, disponibilizada imediatamente na Data de

Pagamento e sem que tal disponibilização fique sujeita a

condições. A disponibilização da Componente RVA Diferida fica

sujeita ao decurso do prazo de 3 anos a contar da Data de

Pagamento (Prazo de Diferimento), o qual:

� no caso das acções BPI, constitui o termo suspensivo a que a

respectiva transmissão fica sujeita; e,

� no caso de opções, constitui o prazo cujo decurso é necessário

para as mesmas se vencerem.

Sem prejuízo das condições de pagamento supra referidas, o

pagamento da Componente RVA Diferida está ainda sujeito à

verificação da seguinte condição de acesso (prevista e designada

no Regulamento RVA como Condição de Acesso à Remuneração

Diferida):

Condição de Acesso à Remuneração Diferida: a situação líquida

do Banco BPI, apurada com base nas suas contas consolidadas

relativas ao exercício imediatamente anterior àquele em que se

situa a Data de Conclusão do Prazo de Diferimento (Situação

Líquida Final), ser de valor superior à situação líquida do Banco

BPI, apurada com base nas suas contas consolidadas relativas

ao Exercício de Referência (Situação Líquida Inicial); 

Para efeitos da Condição supra reproduzida entende-se por:

� data de Pagamento: a data em que são atribuídas Acções e /

ou Opções como componente da remuneração variável de um

Administrador Executivo;

� data de Conclusão do Prazo de Diferimento: a data em que se

completarem 3 anos após a Data de Pagamento;

� exercício de Pagamento: o exercício em que se situa a Data de

Pagamento;

� exercício de Referência: o exercício cujo desempenho é

remunerado pela componente variável paga na Data de

Pagamento, ou seja, o exercício anterior ao Exercício de

Pagamento.

Na aferição da verificação da Condição de Acesso à

Remuneração Diferida, a Comissão de Remunerações deverá

efectuar os ajustamentos necessários para tornar comparáveis as

Situações Líquidas Inicial e Final, tendo em conta o objectivo

subjacente ao estabelecimento desta condição: assegurar que a

remuneração diferida só é disponibilizada (mas é

disponibilizada) se se verificar uma evolução positiva da situação

líquida consolidada do Banco BPI, decorrente da actividade do

Grupo BPI e dos resultados por essa actividade gerados. 

Neste quadro, não só deverão ser feitos os ajustamentos

requeridos para corrigir alterações de política contabilística

ocorridas após o exercício da Situação Líquida de Inicial, como

se deverão efectuar os ajustamentos necessários para (i) corrigir

os efeitos de eventuais aumentos de capital por novas entradas e

(ii) assumir a observância nos exercícios a que respeitam a

Situação Líquida Inicial e a Situação Líquida Final, bem como

nos exercícios intermédios, da Política de Dividendos de Longo

Prazo do Banco BPI. 

A Condição de Acesso à Remuneração Diferida poderá ser revista

pela Comissão de Remunerações, ouvida a CNAR (não afectando

no entanto as atribuições já realizadas).

Com a aceitação da remuneração variável que lhe seja atribuída,

os administradores executivos assumem o compromisso e, até

que se verifique a Condição de Acesso à Remuneração Diferida,

não utilizarem seguros de remuneração ou quaisquer outros

mecanismos de cobertura de risco tendentes atenuar os efeitos

de alinhamento de interesses referidos no ponto 70.

74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração
variável em opções e indicação do período de diferimento e
do preço de exercício
Sendo a atribuição de remuneração variável em opções uma das

componentes da remuneração variável a sua atribuição baseia-se

nos exactos pressupostos e critérios indicados supra no ponto 73

para a atribuição de acções sendo o período de diferimento de

3 anos.

De acordo com o Regulamento do RVA o preço de exercício das

opções atribuídas aos membros da Comissão Executiva é

aprovado pela Comissão de Remunerações.

O preço de exercício será ajustado no caso de:
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a) se verificar uma alteração do capital social do BPI, excepto

nos aumentos de capital por novas entradas em dinheiro

em que os accionistas tenham renunciado ao direito de

preferência;

b) se verificar uma distribuição de dividendos e / ou reservas

aos accionistas do BPI, salvo quando o Conselho de

Administração do BPI considere que a referida operação

não tem um efeito significativo no valor das Acções;

c) o Órgão Executivo considerar ter ocorrido um facto de

natureza semelhante aos anteriores que reduza

substancialmente o valor das acções do BPI. 

Nos casos previstos na alínea a), proceder-se-á, conjuntamente

com o ajustamento do Preço de Exercício, ao ajustamento da

quantidade de Opções atribuídas que, de acordo com o critério

previsto no parágrafo seguinte, se torne necessário.

Os ajustamentos supra previstos serão realizado, nos termos

determinados pela Comissão de Remunerações, por forma a que

a posição do Administrador se mantenha, em termos

substanciais, idêntica àquela que existia antes da ocorrência dos

factos que os determinaram.

São os seguintes os preços de exercício aplicáveis às acções BPI e às opções sobre acções BPI atribuídas no âmbito dos diversos

Programas RVA relevantes:
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4.ª3.ª2.ª

Data de disponibilização das tranchesValor de
atribuição1

Data de 
atribuição

Acções

Plano

RVA 2013 14-05-2014 1.806 14-05-2015 14-05-2016 14-05-2017

RVA 2012 19-12-2012 0.866 19-12-2013 19-12-2014 19-12-2015

RVA 2011 28-05-2012 0.366 28-05-2013 28-05-2014 28-05-2015

RVA 2010 29-04-2011 1.108 29-04-2012 29-04-2013 29-04-2014

Quadro Resumo dos Programas RVA Valores em euros

1) Valor de atribuição após o efeito dos aumentos de capital do Banco BPI realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014.

Ajustado1Inicial

Preço de exercício

ADe

Período de exercícioValor de
atribuição

Data de 
atribuição

Opções

Plano

RVA 2013 14-05-2014 0.4430 1.806 1.806 15-08-2014 14-05-2019

RVA 2012 19-12-2012 0.2770 0.866 0.866 19-03-2013 19-12-2017

RVA 2011 28-05-2012 0.124 0.366 0.358 29-08-2012 28-05-2017

RVA 2010 29-04-2011 0.2765 1.245 1.108 30-07-2011 29-04-2016

RVA 2009 11-03-2010 0.367 1.935 1.722 12-06-2010 11-03-2015

RVA 2008 16-03-2009 0.374 1.413 1.258 17-06-2009 16-03-2014

Valores em euros

1) Preço de exercício após o efeito dos aumentos de capital do Banco BPI realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014.

�



75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer
sistema de prémios anuais e de quaisquer outros benefícios
não pecuniários
Os Administradores do Grupo BPI não beneficiam de outras

formas de remuneração – pecuniárias e não pecuniárias – que

não as referidas no Relatório do Governo ou nas Notas às

Demonstrações Financeiras ou que decorram da normal

aplicação do ACT ou da legislação laboral.

Na nota às demonstrações financeiras consolidadas 4.52 – Partes

relacionadas é prestada informação sobre crédito concedido aos

Administradores Executivos para aquisição de habitação própria e

crédito concedido para aquisição e manutenção em carteira das

acções BPI resultantes do exercício das opções atribuídas no

âmbito do RVA (tal como para os Colaboradores) e sobre o conjunto

de seguros de que beneficiam os Administradores Executivos.

76. Principais características dos regimes complementares
de pensões ou de reforma antecipada para os
administradores e data em que foram aprovados em
assembleia geral, em termos individuais
Os membros do órgão de administração que seriam ou tenham

sido Administradores Executivos (ou, no caso do anterior modelo

de governo, membros da Direcção) beneficiam do plano de

pensões aplicável à generalidade dos Colaboradores do Banco

BPI em iguais circunstâncias, na medida em que fossem

Colaboradores do Banco BPI antes de ocupar esses cargos e

vejam, nos termos da lei, o seu contrato de trabalho suspenso.

Os membros do órgão de administração que sejam ou tenham

sido Administradores Executivos (ou, no caso do anterior modelo

de governo, membros da Direcção) gozam, ainda, em regime de

benefício definido, de um benefício complementar de reforma,

aprovado na reunião do Conselho Geral do Banco em 25 de

Julho de 1995, e que lhes proporciona um complemento de

reforma cujo valor mensal é função do vencimento mensal

auferido enquanto Administradores Executivos e do número de

anos de exercício dessas funções.

As regras a que obedece o referido benefício encontram-se

previstas no Regulamento do Direito de Reforma dos Membros

da Direcção, aprovado na reunião do Conselho Geral acima

identificada (e adiante designado por Regulamento do Direito

de Reforma).

Os Administradores Executivos têm direito a um benefício

complementar de reforma, em regime de contribuição definida,

para a qual o Banco contribui com um valor mensal igual a

12.5% do valor do seu vencimento mensal fixo que exceder, em

cada momento, o valor do seu vencimento mensal fixo à data de

31 de Dezembro de 2009, actualizado à taxa de aumento

idêntica à que, pelo ACT, for aplicada à remuneração do nível 18.

Os membros do órgão de administração e de fiscalização que

não sejam, nem tenham sido Administradores Executivos (ou, no

caso do anterior modelo de governo, membros da Direcção) não

gozam de qualquer benefício de reforma atribuído pelo Banco.

Está previsto que às pensões asseguradas pelo plano dos

Administradores Executivos sejam deduzidas: 

� as pensões atribuídas pela Segurança Social que se integrem

em qualquer uma das seguintes três categorias:

� as respeitantes a funções prestadas no Grupo BPI;

� as respeitantes a funções prestadas a terceiras entidades por

indicação do Grupo BPI e que o Grupo BPI lhes tenha para o

efeito reconhecido;

� as pensões atribuídas por outros planos de pensões do Grupo

BPI. 

As principais características do sistema de benefícios de reforma

dos administradores executivos resultam do Regulamento que

seguidamente se transcreve:

“Artigo 1.º
1. Os membros da Direcção do Banco têm o direito de
reforma previsto nos Estatutos e aqui regulamentado
desde que se verifiquem as seguintes condições:

a) Terem atingido 60 anos de idade ou encontrarem-se
incapacitados para o exercício do cargo;

b) Estarem, no momento da ocorrência dos factos
referidos na alínea anterior, eleitos para o cargo de
Directores ou, não o estando, preencherem os
requisitos previstos no artigo 4.º;

c) Terem exercido esse cargo durante, pelo menos,
3 anos, seguidos ou intercalados.

2. Para o efeito do requisito previsto na alínea c) do número
anterior, é contado:

a) Todo o tempo de exercício do cargo de Director mesmo
anterior a este Regulamento;

b) Todo o tempo de exercício dos cargos de Administrador
anteriormente à alteração da estrutura do Banco e de
Administrador da SPI – Sociedade Portuguesa de
Investimentos, SARL.

3. Se a estrutura do Banco voltar a ser alterada para
Conselho de Administração em vez de Direcção, as
disposições deste Regulamento continuam a aplicar-se à
reforma dos Administradores pois o que se pretende é
regulamentar o direito de reforma dos membros do órgão
de gestão deste Banco.

Artigo 2.º
1. A reforma dá aos beneficiários o direito a receberem do
Banco uma pensão calculada com base no valor do
vencimento mensal fixo à data de 31 de Dezembro de
2009 do cargo da Direcção correspondente àquele que
ocuparem à data da verificação das condições previstas
no artigo 1.º, actualizado à taxa de aumento idêntica à
que, pelo Acordo Colectivo de Trabalho para o sector
bancário, for aplicada à remuneração do nível 18.
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2. O montante da pensão será o que resultar da aplicação
das percentagens a seguir indicadas ao vencimento
referido no número 1 deste artigo, consoante se trate de
situação de incapacidade para o exercício do cargo ou de
reforma por limite de idade, e será calculado em função
do número de anos em que o cargo de membro da
Direcção tenha sido exercido:

3. A pensão de reforma, fixada nos termos dos números
anteriores, será anualmente actualizada pela taxa de
variação do IPC.

4. Independentemente do disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 1.º, se a incapacidade ocorrer em consequência de
acidente de trabalho ou doença profissional, o
beneficiário tem direito a uma pensão cujo montante será
o que resultar da aplicação ao vencimento referido no
n.º 1 deste artigo de uma percentagem que, partindo de
10%, crescerá outro tanto por cada ano completo de
exercício do cargo de membro da Direcção além do
primeiro até ao limite de 100%.

5. Para efeitos da aplicação do disposto nos números
anteriores, no caso de beneficiários que tiverem exercido
funções de gestão em qualquer Banco controlado pelo
Banco BPI com sede em Portugal, tenham elas sido
exercidas antes ou depois da aquisição desse controlo, o
número de anos de exercício de funções relevante (primeira
coluna da tabela do n.º 2) corresponderá à soma do número
de anos em que o cargo de membro da Direcção foi exercido
com o número de anos de exercício das funções de gestão
no ou nos referidos Bancos controlados pelo Banco BPI.

Artigo 3.º
1. Para os efeitos aqui previstos, o direito de passagem à
situação de reforma poderá ser exercido a partir do
momento em que o Director atinja a idade de 60 anos ou se
encontre incapacitado para continuar a exercer o cargo.

2. O Director que pretenda passar à reforma deverá
comunicá-lo ao Conselho Geral que, no prazo de 3 meses
contados da comunicação, verificará a existência das
condições estabelecidas neste Regulamento.

3. No caso de o fundamento da passagem à reforma ser a
incapacidade, o Conselho Geral, se o entender necessário,

poderá exigir que o Director se submeta a exame médico
por quem o Conselho para o efeito designar.

Artigo 4.º
1. Aquele que tendo completado 9 anos, seguidos ou
interpolados, do exercício do cargo de Director e que, tendo
deixado de o exercer, se mantiver até aos 60 anos em
funções de gestão em qualquer Banco controlado pelo
Banco BPI, em outras funções neste último ou em
sociedade do Grupo BPI, ou em funções fora do Grupo BPI
mas no interesse e por indicação deste último, ao atingir
aquela idade, ou se antes de a atingir se encontrar
incapacitado para exercer tais funções, adquire o direito de
passar a receber uma pensão de reforma que será calculada
por aplicação das percentagens indicadas no n.º 2 do artigo
2.º para a situação de reforma por limite de idade, ao valor
do vencimento referido no número 1 do artigo 2.º.

2. O montante da pensão referida no número anterior será:

a) Actualizado nos termos previstos no n.º 3 do artigo 2.º;

b) Reduzido em 20%, caso o beneficiário tenha deixado de
fazer parte da Direcção do BPI ou do órgão de gestão
dos Bancos ali indicados por renúncia a tais cargos sem
justa causa, ou, se não tiver sido reeleito, não se
mantiver até aos 60 anos ao serviço do Grupo BPI.

Artigo 5.º
1. Em caso de morte de qualquer Director que se encontre
na situação de reforma ou que ainda se encontre no
activo mas já com direitos adquiridos nos termos do artigo
4.º deste Regulamento, os respectivos familiares terão
direito a uma pensão de sobrevivência.

2. O montante da pensão de sobrevivência prevista no
número anterior será calculado com base na pensão a
que, de acordo com o presente Regulamento, o
beneficiário teria direito caso já se encontrasse na
situação de reforma, ou naquela que efectivamente já
auferia, consoante os casos, e será anualmente
actualizado pela taxa de variação do IPC.

3. As percentagens e condições de atribuição da pensão de
sobrevivência aos familiares do Director falecido,
reger-se-ão, na parte não especialmente prevista neste
Regulamento, pelas regras do regime geral da Segurança
Social que se encontram em vigor e que constam do
Anexo 1.

Artigo 6.º
1. Às pensões referidas nos artigos anteriores será
descontada a totalidade dos montantes de pensões que os
beneficiários recebam ou venham a receber por tempo de
serviço prestado ao Grupo BPI ou que este lhes tenha,
para o efeito, reconhecido.

2. Se, e logo que, o interessado tiver direito às pensões
referidas no número anterior deverá requerê-las e
comunicar ao Banco a atribuição delas e as alterações
que os seus montantes sofram – sob pena de o Banco não
lhe pagar a pensão que lhe deva –, comprovando, sempre
que lhe for pedido, os montantes efectivamente recebidos
para efeito de o Banco calcular o montante da pensão
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Situação de Reforma
por limite de idade

Situação de
incapacidade para o
exercício do cargo

N.º de anos em que o
cargo de membro da
Direcção foi exercido

> 3 25% -
> 4 30% -
> 5 35% -
> 6 40% -
> 7 45% -
> 8 50% -
> 9 55% 30%
> 10 60% 40%
> 11 65% 50%
> 12 70% 60%
> 13 75% 70%
> 14 80% 80%
> 15 90% 90%
> 16 100% 100%



que deve pagar ou o reembolso que porventura o
beneficiário lhe deva fazer.

3. As pensões previstas neste Regulamento serão pagas 14
vezes por ano, sendo doze nos meses de calendário, uma
em Junho e a restante antes do Natal.

4. Perderá qualquer direito que tenha adquirido nos termos
deste Regulamento o Director que com junta causa for
afastado da Direcção ou perder o respectivo mandato,
bem como o que não for reeleito por motivo que
constituísse justa causa de destituição.

Artigo 7.º

1. O Banco pode transferir para uma companhia de seguros
ou para um fundo de pensões as responsabilidades
emergentes do direito de reforma aqui regulamentado.1

2. Essa transferência carece de prévio acordo escrito dos
beneficiários sempre que implicar alteração das condições
de reforma ou diminuição das regalias ou garantias de
que eles vinham usufruindo.

3. Serão realizados, à custa do Banco, contratos de seguro
contra o risco de o Banco se extinguir, assegurando, para
além da extinção, a continuação do pagamento das pensões.

4. A Direcção fica autorizada a celebrar os contratos de
seguro referidos no número anterior.

Artigo 8.º
Todo o expediente originado pela aplicação deste
Regulamento, incluindo a instrução do processo de reforma,
será organizado pelos competentes serviços do Banco.

Artigo 9.º
O Conselho Geral poderá delegar na Comissão de
Vencimentos os poderes que lhe são conferidos no artigo 3.º,
bem como as questões respeitantes à interpretação e
integração deste Regulamento.

Artigo 10.º
O presente Regulamento substitui o que entrou em vigor em
29 de Novembro de 1990 mas, em relação aos membros da
Direcção actualmente em exercício, aplica-se apenas aos que
até 31 de Dezembro de 1995 optem pela sujeição a este.”

IV. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
77. Indicação do montante anual da remuneração auferida,
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de
administração da sociedade, proveniente da sociedade,
incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta,
menção às diferentes componentes que lhe deram origem
Em 2014, a remuneração fixa dos membros do Conselho de

Administração, ascendeu no seu conjunto a 2 938 224 euros.

A este valor acresceram, no que respeita especificamente à

remuneração fixa dos membros da Comissão Executiva,

37 170 euros a título de diuturnidades e 3 809 euros a título

de prémios de antiguidade (nos termos do Acordo Colectivo de

Trabalhos para o Sector Bancário) e, no caso dos membros não

executivos 138 750 euros a título de senhas de presença pela

sua participação nas reuniões das comissões consultivas e de

apoio ao Conselho de Administração estatutariamente previstas.

Os montantes auferidos individualmente foram os que a seguir se indicam:
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1) Em Dezembro de 2006, as responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência em regime de benefício definido dos administradores dos Bancos do Grupo BPI foram
transferidas para um fundo de pensões aberto (Fundo de Pensões BPI Valorização).

2) Remuneração Variável atribuída em 2011, referente ao exercício de 2010, e cujo pagamento se encontrava sujeito ao Prazo de Diferimento e à verificação da Condição de Acesso à
Remuneração Diferida, paga em 2014 em resultado do decurso do prazo, da verificação da condição de acesso e da reposição conforme se explicita supra.

3) Cessou funções como vogal do Conselho de Administração e membro da sua Comissão Executiva em 23 de Abril de 2014.
4) Nomeado em 23 de Abril de 2014.
5) Cessou funções como vogal do Conselho de Administração em 23 de Abril 2014.

�

Conselho de Administração
Prémio de
antiguidade

DiuturnidadesSenhas de
presença

Remuneração variável 
Exercício 20102

Remuneração
fixa

Artur Santos Silva 99 000 n/a 18 500 n/a n/a

Fernando Ulrich 440 833 133 000 n/a 7 202 0

António Domingues 404 888 105 000 n/a 4 748 3 809

António Farinha Morais3 104 797 88 200 n/a 3 007 0

Alfredo Rezende 38 500 n/a 29 600 n/a n/a

António Lobo Xavier 38 500 n/a 1 850 n/a n/a

Armando Leite de Pinho 38 500 n/a 1 850 n/a n/a

Carlos Moreira da Silva 38 500 n/a 1 850 n/a n/a

Edgar Alves Ferreira 38 500 n/a 29 600 n/a n/a

Ignacio Alvarez Rendueles 38 500 n/a 25 900 n/a n/a

Isidro Fainé Casas 38 500 n/a n/a n/a n/a

João Pedro Oliveira Costa4 218 990 n/a n/a 1 715 0

José Pena do Amaral 311 255 88 200 n/a 5 540 0

Manuel Ferreira da Silva 311 255 88 200 n/a 5 540 0

Maria Celeste Hagatong 311 255 88 200 n/a 5 540 0

Vicente Tardio Barutel 29 779 n/a 0 n/a n/a

Klaus Dührkop5 9 917 n/a 1 850 n/a n/a

Marcelino Armenter 38 500 n/a 18 500 n/a n/a

Mário Leite da Silva 38 500 n/a 7 400 n/a n/a

Pedro Barreto 311 255 88 200 n/a 3 878 0

Tomaz Jervell 38 500 n/a 1 850 n/a n/a

Valores em euros



Considerando:

A. As disposições legais nacionais aplicáveis à operação de

recapitalização do Banco BPI realizada em Junho de 2012

estabeleceram limitações à remuneração dos membros do

Conselho de Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF) do

Banco BPI. Tais limitações consistiram, essencialmente:

� na imposição de uma redução do valor do conjunto da

remuneração dos membros do CA e CF para 50% da média

dessas remunerações pagas aos membros desses órgãos em

2010 e 2011;

� na proibição do pagamento de remunerações variáveis aos

membros da CECA.

Por seu lado, os Commitments assumidos perante a Comissão

Europeia, e que estiveram na base da consideração como

conforme com o mercado interno da ajuda pública concedida,

incluíram as disposições em matéria de remunerações que se

anexam.

B. Que no quadro e em execução da disciplina referida no ponto

anterior:

i) o plano de recapitalização do Banco BPI, aprovado na

Assembleia Geral (AG) de 27 de Junho de 2012, previu

derrogações da política de remuneração que se encontrava

em vigor, por forma a consagrar as acima referidas reduções

de remuneração e proibição de pagamento de remunerações

variáveis aos membros da Comissão Executiva do Conselho

de Administração (CECA);

ii) a deliberação da Comissão de Remunerações de 26 de

Junho de 2012 definiu, sob parecer da Comissão de

Nomeações, Admissão e Remunerações (CNAR), os novos

montantes da remuneração dos membros do CA e CF

(incluindo o das senhas de presença) a observar a partir de

1 de Julho de 2012;

iii) a política de remuneração aprovada pela AG realizada no

dia 23 de Abril de 2014 para o mandato de 2014 / 2016

previu e manteve as derrogações referidas em B(i).

C. Que, quer a deliberação da Comissão de Remunerações

referida em B(ii)., quer a proposta de Política de

Remuneração para o mandato de 2014 / 2016 referida em

B(iii) incluíram as seguintes recomendações:

i) A recomendação de que, na sequência do proposto pela

CNAR, continue a ser realizada anualmente a avaliação de

desempenho dos membros da CECA e a determinação do

valor da remuneração variável que lhes caberia por

aplicação das regras da Política de Remuneração, valor esse

cujo pagamento ficará dependente de uma decisão da

Comissão de Remunerações então em funções e a tomar

após o reembolso integral do investimento público;

ii) A recomendação, mais uma vez dependente de deliberação

a tomar pela Comissão de Remunerações, então em

funções, após o reembolso integral do investimento público,

de que sejam pagos aos membros do Conselho de

Administração, aos membros da CECA e aos membros do

Conselho Fiscal os montantes correspondentes à redução

da sua remuneração fixa resultante das limitações

emergentes da operação de recapitalização, actualizados

por aplicação de taxas de aumento idênticas às que, pelo

acordo Colectivo de Trabalho Vertical para o Sector

Bancário, sejam aplicadas às remunerações do nível 18.

D. Que as limitações em matéria de remunerações resultantes da

operação de recapitalização referidas no ponto anterior

cessaram a partir do dia 25 de Junho de 2014, data em que

ficou integralmente reembolsado o investimento público

resultante da operação de recapitalização, conforme se

encontra explicado nos documentos [que foram presentes ao

Conselho de Administração realizado no dia 23 de Julho de

2014].

E. O teor positivo do parecer da CNAR dirigido à Comissão de

Remunerações relativo ao desempenho dos membros da CECA

no exercício de 2012 e à determinação do valor da

remuneração variável que entende lhes deve ser atribuída

pelo desempenho no referido exercício.

A Comissão de Remunerações tomou em 3 de Setembro de

2014 as seguintes deliberações:

a) Aprovou, na sequência da recomendação referida em IC.

(ii), e tendo em atenção o seu desempenho no período em

que existiu investimento público (segundo semestre de

2012, 2013 e primeiro semestre de 2014), o pagamento

aos membros do Conselho de Administração e aos membros

do Conselho Fiscal que estiveram em funções ao longo

desse período dos montantes correspondentes à redução da

sua remuneração fixa, vigente naquele período e resultante

das limitações emergentes da operação de recapitalização;

b) aprovou, na sequência da recomendação referida em IC. (i),

e tendo presente o parecer da CNAR, o pagamento aos

membros da Comissão Executiva que estiveram em funções

em 2012 do valor da remuneração variável que lhes teria

cabido por referência ao exercício de 2012 se não estivesse

em vigor a limitação emergente da operação de

recapitalização, no valor global correspondente a 1% dos

resultados líquidos consolidados apurados no exercício de

2012.

Assim, e em resultado da referida deliberação para além dos

montantes regulares da remuneração fixa e senhas de presença

pagas em 2014 foram também pagos aos membros do Conselho

de Administração e da Comissão Executiva no exercício de 2014

os montantes que se discriminam no quadro abaixo:
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78. Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades
em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem
sujeitas a um domínio comum
Com a excepção do Administrador Manuel Ferreira da Silva,

relativamente ao qual parte – no valor de 233 444 € – da

remuneração fixa referida no ponto 77 foi paga pelo Banco

Português de Investimento, S.A., nenhum outro membro da

Comissão Executiva recebeu qualquer remuneração de outra

sociedade do Grupo que não fosse o Banco BPI.

79. Remuneração paga sob a forma de participação nos
lucros e / ou de pagamento de prémios e os motivos por que
tais prémios e / ou participação nos lucros foram concedidos
Em resultado da aprovação pela Comissão de Remunerações do

pagamento aos membros da Comissão Executiva que estiveram

em funções em 2012 do valor da remuneração variável que lhes

teria cabido por referência a esse mesmo exercício, tal como se

descreve no ponto 77 supra, 50% do valor da mesma foi, nos

termos da Política de Remuneração em vigor e de acordo com o

Regulamento do RVA atribuída em acções e / ou opções do

Banco BPI, cujo pagamento se encontra porém sujeito ao

decurso do prazo de diferimento e à verificação da condição de

acesso à remuneração diferida. A composição da Remuneração

RVA diferida realizada pelos membros da Comissão Executiva e o

respectivo preço de atribuição e de exercício foram os seguintes:
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1) Verbas referentes ao 2.º semestre do exercício de 2012, exercício de 2013 e 1.º semestre do exercício de 2014, pagas nos termos da deliberação supra referida.
2) Remuneração Variável atribuída em 2014 referente ao desempenho no exercício de 2012, atribuída nos termos da deliberação supra referida.
3) Nos termos da Política de Remuneração é abatido ao valor da remuneração variável o montante das remunerações auferidas pelo exercício de funções noutras sociedades. O valor supra

referido engloba assim os montantes auferidos pelo exercício de funções noutras sociedades.
4) Cessou funções como vogal do Conselho de Administração e membro da sua Comissão Executiva em 23 de Abril de 2014.
5) Nomeado em 23 de Abril de 2014.
6) Cessou funções como vogal do Conselho de Administração em 23 de Abril de 2014.
7) Valor de atribuição 1.401 €.
8) Valor de atribuição de 0.325 € e preço de exercício da opção de 1.401 €. As opções poderão ser exercidas após o decurso do prazo de diferimento de 3 anos contados a partir da data

– 3 de Setembro e 2014 – da deliberação da Comissão de Remunerações desde que verificada a Condição de Acesso à Remuneração Diferida tal como estabelecida na Politica de
Remuneração e no Regulamento do RVA. 

Conselho de Administração Senhas de Presença1Remuneração Variável2Remuneração Fixa1

Artur Santos Silva 117 000 n/a 33 300

Fernando Ulrich 91 725 457 382 n/a

António Domingues 84 081 419 2673 n/a

António Farinha Morais4 61 608 322 940 n/a

Alfredo Rezende 45 500 n/a 35 150

António Lobo Xavier 45 500 n/a 9 250

Armando Leite de Pinho 45 500 n/a 3 700

Carlos Moreira da Silva 45 500 n/a 5 550

Edgar Alves Ferreira 45 500 n/a 35 150

Ignacio Alvarez Rendueles 45 500 n/a 29 600

Isidro Fainé Casas 45 500 n/a n/a

João Pedro Oliveira Costa5 5 646 n/a n/a

José Pena do Amaral 64 763 322 940 n/a

Manuel Ferreira da Silva 64 763 322 9403 n/a

Maria Celeste Hagatong 64 763 322 940 n/a

Vicente Tardio Barutel 3 967 n/a 0

Klaus Dührkop6 43 167 n/a 1 850

Marcelino Armenter 45 500 n/a 38 850

Mário Leite da Silva 45 500 n/a 14 800

Pedro Barreto 64 763 322 9403 n/a

Tomaz Jervell 45 500 n/a 3 700

Opções sobre 
Acções Banco BPI8Acções BPI7Comissão Executiva do

Conselho de Administração

Fernando Ulrich 0 708 023

António Domingues 0 649 021

António Farinha Morais 0 499 907

José Pena do Amaral 0 499 907

Manuel Ferreira da Silva 0 499 907

Maria Celeste Hagatong 57 627 249 954

Pedro Barreto 0 499 907

Composição da Remuneração RVA Diferida

Valores em euros



80. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores
executivos relativamente à cessação das suas funções
durante o exercício
Não ocorreu, em 2014, qualquer pagamento por rescisão

antecipada. 

81. Indicação do montante anual da remuneração auferida,
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de
fiscalização da sociedade, para efeitos da Lei n.º 28 / 2009,
de 19 de Junho
Em 2014, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, no

seu conjunto, ascendeu a 235 050 euros. Os montantes

auferidos individualmente foram os que seguir se indicam:

82. Indicação da remuneração no ano de referência do
presidente da mesa da assembleia geral
Em 2014, o montante global da remuneração atribuída pelo

exercício da função de Presidente da Mesa da Assembleia Geral
ascendeu a 14 000 euros, pagos em 14 vezes.

Os membros da Mesa da Assembleia Geral não beneficiam, por

essa circunstância, de nenhum direito relativo a reforma.

V. ACORDOS COM IMPLICAÇÕES REMUNERATÓRIAS 
83. Limitações contratuais previstas para a compensação a
pagar por destituição sem justa causa de administrador e
sua relação com a componente variável da remuneração
Releva nesta matéria o disposto no n.º 5 do artigo 403 do

Código das Sociedades Comerciais que aqui se cita: “Se a

destituição não se fundar em justa causa, o administrador tem

direito a indemnização pelos danos sofridos, pelo modo

estipulado no contrato com ele celebrado, ou nos termos gerais

de direito, sem que a indemnização possa exceder o montante

das remunerações que presumivelmente receberia até ao final do

período para que foi eleito.”

Não existem quaisquer limitações / condições contratuais

previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa

causa de administrador.

84. Acordos entre a sociedade e os titulares do órgão de
administração e dirigentes que prevejam indemnizações em
caso de demissão, despedimento sem justa causa ou
cessação da relação de trabalho na sequência de uma
mudança de controlo da sociedade 
Não existem quaisquer acordos entre o BPI e os titulares do órgão

de administração ou dirigentes que prevejam indemnizações em

caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da

relação de trabalho na sequência de uma mudança de controlo da

sociedade, salvo as que decorram da lei geral aplicável. 

VI. PLANOS DE ATRIBUIÇÃO DE ACÇÕES OU OPÇÕES
SOBRE ACÇÕES
85. Identificação do plano e dos respectivos destinatários
O Grupo BPI dispõe, desde o início do exercício de 2001, de um

programa de remuneração variável em acções (programa RVA) de

que são beneficiários os Administradores executivos e os

Colaboradores do Grupo, que consiste, anualmente, na atribuição

de uma parte da remuneração variável sob a forma de acções do

Banco BPI e opções de compra de acções do Banco BPI.

O programa RVA constitui um importante instrumento de gestão

dos recursos humanos do Grupo e reforça o alinhamento dos

interesses de Administradores e Colaboradores com o objectivo

último da Gestão e dos Accionistas – a criação de valor, dado

que o rendimento de Administradores e Colaboradores passa a

estar intrinsecamente associado à valorização da acção BPI em

bolsa e a importância relativa do incentivo do RVA no total da

remuneração é crescente com o nível de responsabilidade. 

O Programa RVA abrange a Comissão Executiva do Banco BPI, o

Conselho de Administração do Banco Português de Investimento,

assim como todos os Colaboradores do Grupo cuja remuneração

variável anual seja igual ou superior a 2 500 euros. 

O peso do RVA na remuneração variável dos Colaboradores é

crescente com o nível de responsabilidades, oscilando entre um

mínimo de 10% e um máximo de 35%. 

A proporção da remuneração variável dos Administradores

Executivos integrada por acções e, ou, opções sobre acções no

âmbito do RVA é no mínimo de 50%. 
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1) Reposição das verbas referentes 2.º semestre do exercício de 2012, exercício de 2013 e 1.º semestre do exercício de 2014, conforme se explicita supra no ponto 77.
2) Iniciou funções em 23 de Abril de 2014.
3) Cessou funções em 23 de Abril de 2014.

Reposição1Regular

Remuneração Fixa
Conselho Fiscal

Abel Reis 69 465 14 454

Jorge Figueiredo Dias 60 114 12 508

Rui Guimarães2 42 297 1 090

José Neves Adelino3 22 774 12 348

Remuneração do Conselho Fiscal Valores em euros



86. Caracterização do plano de atribuição de acções e
opções 
Na nota às demonstrações financeiras “4.49. Programa de

remuneração variável em acções (RVA)” do presente Relatório e

Contas (página 250), para a qual se remete, é apresentada uma

descrição detalhada do Programa RVA que inclui

designadamente as condições de atribuição, cláusulas de

inalienabilidade de acções, critérios relativos ao preço das

acções e o preço de exercício das opções, período durante o qual

as opções podem ser exercidas, características das acções ou

opções a atribuir, existência de incentivos para a aquisição de

acções e / ou o exercício de opções).

Linha de crédito para exercício de opções
No início de 2004, foi disponibilizada uma linha de crédito aos

Colaboradores e Administradores Executivos do Banco que

pretendam exercer as opções do RVA.

Relativamente à utilização da linha de crédito pelos membros da

Comissão Executiva em exercício de funções à data da

utilização, obteve-se então o parecer favorável do Conselho

Fiscal, e foi dado conhecimento ao Banco de Portugal e à

Comissão de Remunerações.

De acordo com as condições em vigor em 31 de Dezembro de

2011, esta linha de crédito proporcionava no momento da

utilização um montante com um limite mínimo de 2 500 euros e

até 75% do valor de mercado das acções a adquirir em

consequência do exercício das respectivas opções, com um

máximo de 100% do montante necessário para exercer as

opções.

As condições originais dos empréstimos em causa eram as

seguintes:

� Prazo – 4 anos (prorrogável por igual período).

� Reembolso – No final com possibilidade de realização de

amortizações antecipadas parciais ou totais sem penalizações.

� Remuneração – O capital em dívida vence juros à taxa Euribor

a 12 meses acrescida de 0.75 pontos percentuais (ou de 1.5

pontos percentuais a partir do momento da prorrogação).

Em 25 de Julho de 2011 o Conselho de Administração, sem a

participação dos membros da Comissão Executiva, aprovou as

seguintes alterações às condições dos referidos empréstimos

aplicáveis aos administradores executivos e aos Colaboradores:

1. O prazo dos Empréstimos pode, a pedido dos mutuários, ser

prorrogado por forma a que a data do seu vencimento passe a

ser 31 de Maio de 2020;

2. A taxa de juro dos Empréstimos passa a ser a taxa

correspondente à Euribor a 6 meses verificada no

antepenúltimo dia útil anterior ao início de cada período de

contagem de juros; esta taxa é aplicável ao período de juros

que esteja em curso à data de aprovação destas medidas,

bem como aos períodos de juros seguintes;

3. A pedido dos mutuários, os juros cuja data de vencimento se

situe num ano em que o Banco BPI não proceda à

distribuição de dividendos poderão ser capitalizados;

4. A obrigação de reforço de garantias fica suspensa até 31 de

Dezembro de 2015;

5. Mantêm-se em vigor todas as demais condições das linhas de

crédito acima referidas, designadamente as relativas à

cessação da qualidade de Colaborador ou Administrador

Executivo (neste caso, desde que não substituída por uma

relação de trabalho com o Banco BPI ou sociedade do seu

Grupo), a saber:

a) A regra é, nessa circunstância, o vencimento do

Empréstimo, salvo se o Banco informar o mutuário de que

aceita manter o empréstimo, caso em que se aplicam as

consequências em sede de taxa de juro previstas no

Regulamento;

b) No entanto, se essa circunstância se dever a reforma, tal

vencimento não opera, mantendo-se em vigor, sem

qualquer modificação, o prazo do Empréstimo e demais

condições que à data de reforma, estiverem em vigor; 

6. Em caso de morte do Colaborador ou do Administrador

Executivo, mantêm-se todas as condições do respectivo

Empréstimo que a essa data estiverem em vigor; 
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7. Para os Colaboradores que o pretendam, é tornada possível a

realização da seguinte operação:

a) Dação em pagamento das acções empenhadas, pelo seu

valor de mercado (cotação de fecho do dia anterior ao da

dação) e redução da dívida dos Empréstimos nesse

montante, desde que:

i. sejam respeitadas as regras definidas na autorização da

Assembleia Geral em vigor para a aquisição de acções

próprias;

ii. sejam prestadas garantias consideradas adequadas pelo

Banco para o valor da dívida remanescente.

b) Aplicação ao valor da dívida remanescente das condições

1 a 6.

O plano de atribuição de acções BPI e opções sobre acções BPI

em vigor no BPI designado por Programa RVA é regulado pelas

disposições ai previstas bem como pelas disposições constantes

do seu Regulamento, designado por Regulamento do Programa

de Remuneração Variável em Acções – RVA.

Aprovação em Assembleia Geral de Accionistas do programa RVA
e respectivo Regulamento
As linhas gerais do RVA foram aprovadas pelo Conselho Geral

(órgão de governo que existiu até 1999) e que, nos termos da lei

então em vigor, era necessariamente composto por Accionistas).

Na AG de 21 de Abril de 1999, o Presidente do Conselho de

Administração colocou à apreciação dos Accionistas uma

proposta de autorização de aquisição e alienação de acções

próprias pela Sociedade, aquisição e alienação essas que tinham

em vista, entre outras finalidades, tornar possível a execução do

referido plano de incentivos. Essa proposta é renovada todos os

anos para o mesmo efeito.

Adicionalmente, na Assembleia Geral de 20 de Abril de 2005 o

Presidente do Conselho de Administração apresentou aos

Accionistas, os objectivos, características, composição e

abrangência do Programa de Remuneração Variável em Acções

(RVA) adoptado pelo Banco BPI, tendo exposto os números

relativos à aplicação do RVA.

Na Assembleia Geral realizada no dia 27 de Abril de 2011, foi

submetida aos Accionistas uma proposta de alteração do

Regulamento do programa RVA, proposta esta que foi aprovada

por 99.4% dos votos expressos, tendo nessa altura sido

disponibilizado o texto integral do referido regulamento. 

A manutenção em vigor do referido Regulamento foi objecto de

confirmação pelos Accionistas na Assembleia Geral de 24 de

Abril de 2013.

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de acções
(‘stock options’) de que sejam beneficiários os trabalhadores
e Colaboradores da empresa
À data de 31 de Dezembro de 2014 os Colaboradores do BPI

eram detentores de 7 525 714 opções sobre acções BPI

conforme quadro discriminativo:

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema
de participação dos trabalhadores no capital na medida em
que os direitos de voto não sejam exercidos directamente por
estes (art.º 245-A, n.º 1, al. e))
Nem o Programa RVA nem o seu Regulamento prevêem

quaisquer mecanismos de controlo para situações em que os

direitos de voto não sejam exercidos directamente pelos

Colaboradores a quem tenham sido atribuídas acções BPI em

execução dos mesmos.
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Data limite
exercício

Preço de
exercício

N.º de opções detidas
por Colaboradores

Programa
RVA

RVA 2009 1 634 477 1.722€ 11 Mar. 2015

RVA 2010 768 507 1.108€ 29 Abr. 2016

RVA 2011 405 838 0.358€ 28 Mai. 2017

RVA 2012 1 713 278 0.866€ 19 Dez. 2017

RVA 2013 3 003 614 1.806€ 14 Mai. 2019
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E. TRANSACÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

I. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO 
89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos
de controlo de transacções com partes relacionadas 
A celebração de negócios entre a sociedade e accionistas

titulares de participações qualificadas, ou com entidades com

quem eles se encontrem em qualquer relação, nos termos do

art.º 20 do CVM, é sempre submetida a parecer prévio do

Conselho Fiscal, independentemente do seu montante. 

O Banco mantém em aplicações informáticas centralizadas: 

� uma lista actualizada das entidades abrangidas pelo conceito

de “parte relacionada”;

� informação sobre a exposição por Cliente (que serve de base ao

cálculo dos activos ponderados para efeitos de rácios de

capital);

� a posição integrada dos Clientes.

Encontram-se, igualmente, definidas as operações e relações

relevantes no âmbito das transacções com partes relacionadas.

A Direcção de Contabilidade, Planeamento e Estatística (DCPE)

recolhe e prepara uma informação com o detalhe das exposições

detidas pelo Banco BPI nas contrapartes identificadas no ponto

anterior.

Intervêm globalmente no processo acima identificado a DCPE, o

Secretário da Sociedade e a Direcção de Relações com

Investidores.

90. Indicação das transacções que foram sujeitas a controlo
no ano de referência
Durante o ano de 2014 o Conselho Fiscal foi, nos termos do

n.º 3 do artigo 109 do RGICSF, chamado a emitir cinco

pareceres prévios relativos a operações ou revisão do limite de

exposição, em condições normais de mercado, de accionistas

titulares de participação qualificada.

O Conselho Fiscal emitiu trinta e quatro pareceres prévios, nos

termos previstos no n.º 8 do artigo 85 do Regime Geral das

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, sobre

operações ou revisões de limites de crédito a entidades em que

os membros do órgão de administração ou fiscalização do Banco

eram gestores ou em que detinham participações qualificadas.

Não foram realizados, em 2014, nenhuns negócios ou operações

entre o Banco BPI, de um lado, e membros do seu Conselho de

Administração, membros do seu Conselho Fiscal, titulares de

participações qualificadas ou sociedades pertencentes ao Grupo,

de outro lado, que tenham sido economicamente significativos e,

cumulativamente, tenham sido realizados em condições distintas

da prática do mercado (aplicáveis a operações similares) ou fora

do âmbito da actividade corrente do banco.

91. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do
Conselho Fiscal – negócios com titulares de participação
A celebração de negócios entre a sociedade e accionistas

titulares de participações qualificadas, ou com entidades com

quem eles se encontrem em qualquer relação, nos termos do

art.º 20 do CVM, é sempre submetida a parecer prévio do

Conselho Fiscal, independentemente do seu montante, sendo

sempre exigível que se efectuem em condições normais de

mercado. 

O parecer do Conselho Fiscal é emitido com base na informação

detalhada apresentada para apreciação das operações pelas

Comissões de Risco de Crédito e pela Comissão Executiva e é

ainda suportado pela informação remetida ao Conselho de

Administração após apreciação por estes órgãos.

II. ELEMENTOS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS 
92. Documentos de prestação de contas onde está disponível
informação sobre os negócios com partes relacionadas
De acordo com o IAS 24, são consideradas entidades

relacionadas, aquelas em que o Banco BPI exerce, directa ou

indirectamente, uma influência significativa sobre a sua gestão e

a sua política financeira – Empresas associadas e de controlo

conjunto e Fundos de Pensões – e as entidades que exercem

uma influência significativa sobre a gestão do Banco –

Accionistas e Membros do Conselho de Administração do Banco

BPI.

Os montantes globais de activos, passivos, resultados e

responsabilidades extrapatrimoniais relativos a operações

realizadas com partes relacionadas são apresentados na nota às

demonstrações financeiras 4.52 – Partes relacionadas do

presente Relatório e Contas (página 298).



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  387

1. IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE GOVERNO DAS
SOCIEDADES ADOTADO
Para efeitos do presente relatório e da análise de cumprimento –

recomendação a recomendação – que se segue, o BPI teve por

referência o Código de Governo das Sociedades divulgado pela

CMVM em Julho de 2013, reservando para o exercício de 2015

a reflexão e a consequente decisão sobre a eventual adopção de

Código de Governo diferente do divulgado pela CMVM.

2. ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE GOVERNO
DAS SOCIEDADES ADOTADO
Declaração nos termos do artigo 245-a, n.º 1, alínea O) do CVM

sobre o acolhimento do código de governo das sociedades a que

o BPI voluntariamente se sujeita, divergência relativamente a

recomendações nele contidas e razões de tal divergência.

O BPI cumpre um conjunto significativo de recomendações

constantes do Código de Governo das Sociedades da CMVM,

(“Recomendações da CMVM”) – cuja avaliação consta do

presente relatório.

No quadro seguinte enumeram-se as recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades emitido pela CMVM em 2013,

indicando-se quais de entre elas foram adoptadas pelo BPI e a que o não foi. Mencionam-se, igualmente, os pontos do relatório onde é

feita referência aos temas em análise.

Parte II. Avaliação do governo societário

Adopção Referências no relatório 
de governo1

Ponto (n.º pág.)

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE 

I.1. As sociedades devem incentivar os seus accionistas a participar e a votar nas assembleias

gerais, designadamente não fixando um número excessivamente elevado de acções

necessárias para ter direito a um voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício

do direito de voto por correspondência e por via electrónica. 

Sim Ponto 12 (p. 343)

I.2. As sociedades não devem adoptar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações pelos

seus accionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei. 

Sim Ponto 14 e Parte II,2

(explicação) 

(p. 244 e 387)

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o

desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores

mobiliários e o direito de voto de cada acção ordinária, salvo se devidamente fundamentados

em função dos interesses de longo prazo dos accionistas. 

Sim Ponto 13 e Parte II,2

(explicação)

(p. 243 e 387)

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que podem ser

detidos ou exercidos apor um único accionista, de forma individual ou em concertação com

outros accionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, será

sujeita a deliberação pela assembleia geral a alteração ou a manutenção dessa disposição

estatutária – sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que, nessa

deliberação, se contam todos os votos emitidos sem que aquela limitação funcione. 

Não Ponto 13 e Parte II,2

(razões da divergência)

(p. 243 e 387)

I.5. Não devem ser adoptadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a assunção de

encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do

órgão de administração e que se afigurem susceptíveis de prejudicar a livre transmissibilidade

das acções e a livre apreciação pelos accionistas do desempenho dos titulares do órgão de

administração.

Sim Pontos 4, 83, 84

(p. 337 e 383)

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

II.1. Supervisão e Administração 

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão da sociedade,

o conselho de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo

as competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

Sim Ponto 21

(p. 346)

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea

com os seus objectivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que

respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a estrutura

empresarial do grupo; iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu

montante, risco ou às suas características especiais. 

Sim Ponto 21

(p. 346)

�

1) Excepto quando mencionado de outra forma.
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1) Excepto quando mencionado de outra forma.
2) Não aplicável por respeitar a um órgão inexistente no modelo de governo adoptado pelo BPI.

Adopção Referências no relatório 
de governo1

Ponto (n.º pág.)

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que

lhes estão cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da

sociedade, pelo que, através de previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser

consagrada a obrigatoriedade de este órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais

políticas da sociedade, a definição da estrutura empresarial do grupo e as decisões que devam

ser consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar

o cumprimento do plano estratégico e a execução das principais políticas da sociedade.

Não aplicável2 Não aplicável

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração deve criar

as comissões que se mostrem necessárias para: 

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores

executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões

existentes;

Sim Pontos 15, 21, 24, 25,

27, 29, 66, 67, 68

(p. 344, 346, 350, 351,

353 e 369)

b) Reflectir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adoptado, verificar a sua eficácia

e propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.

Sim Pontos 15, 21, 27, 29

(p. 344, 346, 351, e

353)

II.1.5. O Conselho de Administração deve fixar objectivos em matéria de assunção de riscos e criar

sistemas para o seu controlo, com vista a garantir que os riscos efectivamente incorridos são

consistentes com aqueles objectivos. 

Sim Ponto 50

(p. 364)

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não executivos que

garanta efectiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da actividade dos

restantes membros do órgão de administração.

Sim Ponto 17

(p. 344)

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de

independentes, tendo em conta o modelo de governação adoptado, a dimensão da sociedade

e a sua estrutura accionista e o respectivo free float. 

Sim Ponto 18

(p. 345)

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros membros

dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as

informações por aqueles requeridas. 

Sim Ponto 28

(p. 351)

II.1.9. O presidente da Comissão Executiva deve remeter, conforme aplicável, ao Presidente do

Conselho de Administração, e Presidente do Conselho Fiscal as convocatórias e as atas das

respectivas reuniões. 

Sim Ponto 28

(p. 351)

II.1.10. Caso o presidente do Conselho de Administração exerça funções executivas, este órgão deverá

indicar, de entre os seus membros, um administrador independente que assegure a

coordenação dos trabalhos dos demais membros não executivos e as condições para que

estes possam decidir de forma independente e informada ou encontrar outro mecanismo

equivalente que assegure aquela coordenação. 

Não aplicável,

por não se

verificar a

condição

II.2. FISCALIZAÇÃO

II.2.1. O presidente do Conselho Fiscal deve ser independente, de acordo com o critério legal

aplicável, e possuir as competências adequadas ao exercício das respectivas funções. 

Sim Ponto 43, 33
(p. 360)

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro

destinatário dos respectivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respectiva

remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições

adequadas à prestação dos serviços. 

Sim Pontos 37, 49, 45

(p. 361, 363)

II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão

competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços

sempre que se verifique justa causa para o efeito. 

Sim Ponto 37, 49
(p. 361)

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de

gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários. 

Sim Ponto 38

(p. 361)
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Adopção Referências no relatório 
de governo1

Ponto (n.º pág.)

II.2.5. O Conselho Fiscal deve pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afectos aos

serviços de auditoria interna e aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas

à sociedade (serviços de compliance), e deve ser destinatário dos relatórios realizados por

estes serviços pelo menos quando estejam em causa matérias relacionadas com a prestação

de contas a identificação ou a resolução de conflitos de interesses e a detecção de potenciais

ilegalidades. 

Sim Ponto 38

(p. 361)

II.3. Fixação de Remunerações 

II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes

relativamente aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um

membro com conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração. 

Sim Pontos 67 e 68

(p. 369)

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas

funções qualquer pessoa singular ou colectiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três

anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão de administração, ao próprio

órgão de administração da sociedade ou que tenha relação actual com a sociedade ou com

consultora da sociedade. Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa

singular ou colectiva que com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou

prestação de serviços. 

Sim Pontos 67 e 68

(p. 369)

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a

que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28 / 2009, de 19 de Junho, deverá conter, adicionalmente:

a) identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos

membros dos órgãos sociais; 

Sim Ponto 69

(p. 369)

b) informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante

máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e

identificação das circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos; 

Sim Ponto 69 e Parte II,

explicação

(p. 369 e 387)

c) [d) no texto original do Código] informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de

pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções de administradores. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de

atribuição de acções, e / ou de opções de aquisição de acções ou com base nas variações do

preço das acções, a membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos

necessários para uma avaliação correta do plano. 

Sim Ponto 86

(p. 384)

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema

de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta

deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do sistema. 

Sim Ponto 76

(p. 378)

III. REMUNERAÇÕES 

III.1. A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração deve basear-se no

desempenho efectivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.2. A remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração e a remuneração

dos membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor

dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à

componente fixa da remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as

componentes. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um período não inferior a

três anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente da continuação do

desempenho positivo da sociedade ao longo desse período. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.5. Os membros do Conselho de Administração não devem celebrar contratos, quer com a

sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade

da remuneração que lhes for fixada pela sociedade. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

1) Excepto quando mencionado de outra forma.
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Adopção Referências no relatório 
de governo1

Ponto (n.º pág.)

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as acções da

sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao

limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, com excepção daquelas que

necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício dessas

mesmas acções.

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de

exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos. 

Sim Ponto 69

(p. 369)

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem

da sua inaptidão para o exercício normal das respectivas funções mas, ainda assim, seja

reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos

instrumentos jurídicos adequados e necessários para que qualquer indemnização ou

compensação, além da legalmente devida, não seja exigível. 

Sim Ponto 83

(p. 383)

IV. AUDITORIA 

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e

sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos

de controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade. 

Sim Parte II, Ponto 3.5

(p. 389)

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não

devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em

relação de grupo ou que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria.

Havendo razões para a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de

fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade – eles não

devem assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade. 

Sim Ponto 37

(p. 361)

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três mandatos,

conforme sejam respectivamente de quatro ou três anos. A sua manutenção além deste

período deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização que

pondere expressamente as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos

da sua substituição. 

Sim Ponto 44

(p. 362)

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

V.1. Os negócios da sociedade com accionistas titulares de participação qualificada, ou com

entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art.º 20 do Código dos

Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais de mercado. 

Sim Ponto 89

(p. 386)

V.2. O órgão de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários para a

definição do nível relevante de significância dos negócios com accionistas titulares de

participação qualificada – ou com entidades que com eles estejam em qualquer uma das

relações previstas no n.º 1 do art.º 20 do Código dos Valores Mobiliários, ficando a realização

de negócios de relevância significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.

Sim Pontos 90, 91, 92

(p. 386)

VI. INFORMAÇÃO 

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês,

acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade

actual em termos económicos, financeiros e de governo. 

Sim Ponto 59 a 65

(p. 368)

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de

contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo

útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi

dado.

Sim Ponto 56

(p. 367)

1) Excepto quando mencionado de outra forma.
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Adicionalmente o BPI considera, relativamente às Recomendações da CMVM n.º I.2, I.3 e II.3.3., materialmente cumprido o sentido

das recomendação em apreço, nos temos das explicações que abaixo se produzem:

Recom. Explicação

I.2 Recomendação adoptada.

Efectivamente, de acordo com o número dois do artigo 30 dos estatutos do Banco BPI, a alteração dos números quatro e cinco do artigo

12 desses estatutos (disposições que estabelecem e regulam a limitação do número de votos susceptível de ser emitido por um accionista

e entidades consigo relacionadas), do número um do artigo trigésimo primeiro (disposição que estabelece uma maioria qualificada especial

para a dissolução da sociedade), bem como deste número dois do artigo 30, carece da aprovação de setenta e cinco por cento dos votos

expressos, maioria esta mais elevada do que a prevista pelo número 3 do artigo 386 do Código das Sociedades Comerciais (dois terços dos

votos emitidos).

Recorda-se, a este propósito, e em primeiro lugar, que a referida regra do Código das Sociedades Comerciais é imperativa apenas enquanto

patamar mínimo. Ou seja, as sociedades são livres de estabelecer nos seus estatutos maiorias qualificadas mais elevadas.

Em segundo lugar, entende o Banco BPI que existe justificação para que a alteração das regras estatutárias em apreço esteja sujeita a uma

maioria qualificada mais exigente do que a maioria qualificada prevista na lei. Essa justificação decorre da conjugação dos dois seguintes

aspectos:

� as regras estatutárias em questão (recorde-se, regras em sede de limitação do exercício de voto e de dissolução da sociedade)

prendem-se e consubstanciam opções relativas a aspectos muito relevantes para a vida da sociedade; no primeiro caso, com uma

solução que, conforme se explica a propósito da Recomendação I.3, tem em vista promover uma participação equilibrada dos accionistas

na vida da sociedade; no segundo caso, está em causa uma decisão sobre a própria subsistência da sociedade;
� tratando-se de regras estatutárias que consubstanciam opções muito relevantes para a vida da sociedade, a sua modificação só deve ter

lugar quando exista uma vontade inequívoca e largamente maioritária nesse sentido; entende-se que, para esse efeito, é adequado

estabelecer a referida maioria de setenta e cinco por cento dos votos expressos.

Recorda-se, por último, que a maioria qualificada de setenta e cinco por cento em apreço, se bem que sendo mais elevada do que a

maioria qualificada prevista por lei, é, tal como esta última, definida em função dos votos emitidos e não dos votos correspondentes ao

capital social. 

Entende-se, assim, que a solução anteriormente descrita é adequada face aos princípios de bom governo das sociedades. Efectivamente,

tendo em conta:

� a limitação a um número muito limitado de matérias (duas matérias) do âmbito de aplicação da maioria qualificada mais elevada do que

aquela que se encontra prevista na lei;

� as razões subjacentes a essa exigência, assentes no interesse social e que alterações de opções muito relevantes para a vida da

sociedade só ocorram quando exista uma vontade inequívoca e largamente maioritária nesse sentido; e 

� a concreta maioria qualificada especial exigida, que, apesar de superior à legal, se contém dentro de limites considerados razoáveis e é,

como se referiu, definida em função dos votos emitidos e não dos votos correspondentes ao capital social.

Considera-se que a solução em causa não consubstancia um mecanismo que dificulte de forma injustificada e / ou desrazoável a tomada

de deliberações pelos accionistas, pelo que se considera materialmente cumprido o sentido da recomendação em apreço.

I.3 Recomendação adoptada.

O n.º 4 do artigo 12 dos estatutos do Banco BPI estipula que não se contem os votos emitidos por um só accionista e entidades consigo

relacionadas nos termos definidos por essa disposição que excedam 20% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 

A alteração desta disposição estatutária carece da aprovação de setenta e cinco por cento dos votos expressos em Assembleia Geral (AG).

O princípio da limitação do número de votos a emitir por um só accionista foi proposto pelo então Conselho Geral com o objectivo de promover

um quadro indutor de uma participação equilibrada dos principais Accionistas na vida da Sociedade, na perspectiva do interesse de longo

prazo dos Accionistas. Na sua formulação inicial, que foi aprovada pelos Accionistas em AG realizada em 21 de Abril de 1999 por uma maioria

de 90.01% dos votos expressos, estabelecia um limite de 12.5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. Na AG de 20 de

Abril de 2006, aquele limite foi elevado para 17.5%, mediante deliberação aprovada por uma maioria de 77.4% dos votos expressos e,

finalmente, na AG de 22 de Abril de 2009 foi elevado para os actuais 20%, por deliberação aprovada por unanimidade.
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Recom. Explicação

Sendo do inequívoco interesse de longo prazo dos accionistas que possa existir o mencionado quadro indutor de uma participação equilibrada

dos mesmos na vida da Sociedade e representando a solução em apreço um meio adequado para esse fim, considera-se satisfeita a condição

constante da parte final desta recomendação que exceptua daquilo que recomenda no sentido da inexistência de desfasamentos entre o direito

aos dividendos e o direito de voto precisamente os mecanismos “devidamente fundamentados em função dos interesses de longo prazo dos

accionistas”.1

II.3.3 Recomendação adoptada.

Relativamente à Recomendação II.3.3. b) sublinha-se que a política de remunerações aprovada na Assembleia Geral do Banco BPI não

contém o valor máximo potencial individual da remuneração a pagar aos membros dos órgãos sociais. 

No entanto:

1. Essa política de remunerações:

a) define o montante máximo global da remuneração dos membros do Conselho de Administração; e

b) no que respeita à remuneração variável, define os critérios a utilizar pela Comissão de Remunerações para determinar o montante

global a atribuir em cada ano aos membros da Comissão Executiva e o valor a atribuir a cada membro desse órgão;

E

2. Todos os anos é dada nota no relatório de governo dos montantes individuais pagos aos membros dos órgãos sociais no ano a que o

relatório respeita. Esta informação não só permite aos accionistas saberem exactamente qual a remuneração de cada um dos elementos

dos órgãos sociais e, se for o caso, pronunciarem-se a esse respeito, como lhes permite também, conjugando esta informação com os

limites globais constantes da política de remuneração, estimar minimamente qual possa ser essa remuneração no ano subsequente.

Entende-se, assim, estarem cumpridos os objectivos da recomendação, a saber:

a. Previsibilidade mínima, dentro de parâmetros de razoabilidade, quanto à remuneração máxima potencial de cada um dos membros

dos órgãos sociais;

b. Existência de informação sobre a remuneração efectiva de cada um dos membros dos órgãos sociais e possibilidade de sobre ela os

accionistas, caso o entendam, se pronunciarem;

c. Transparência quanto à política de remuneração individual de cada um dos membros dos órgãos sociais. 

Recom. Explicação

I.4 Recomendação não adoptada.

Os estatutos do Banco BPI não consagram as medidas definidas na Recomendação em apreço no sentido de a manutenção dos limites

mencionados a propósito da Recomendação I.3 serem objecto de reapreciação periódica em Assembleia Geral, o que se explica por:

� por um lado, ser sempre possível aos Accionistas que pretendam alterar ou suprimir a referida regra estatutária, propor, a qualquer momento,

e respeitados que sejam os requisitos para o efeito previstos na lei, submeter à Assembleia Geral uma proposta no sentido dessa alteração ou

supressão;
� por outro lado, e como já em parte se explicou a propósito da Recomendação I.4., porque se entende que tratando-se de uma regra que

consubstancia uma opção muito relevante para a vida da sociedade, a sua modificação só deve ter lugar quando exista uma vontade que (i)

seja inequívoca e largamente maioritária nesse sentido e (ii) resulte de uma participação equilibrada dos vários accionistas, desideratos estes

que não se consideram alcançáveis se se admitir que essa modificação possa ser aprovada por deliberação tomada por maioria simples e

sem o funcionamento do limite de voto.

Deste modo, o BPI considera que adopta as Recomendações da CMVM, com excepção da Recomendação n.º I.4 a qual não é adoptada

pelas razões de seguida identificadas:

1) O Conselho de Administração regista a este propósito que em 17 de Fevereiro de 2015 o seu accionista CaixaBank, S.A. divulgou o anúncio preliminar de uma oferta pública de
aquisição das acções do Banco BPI, que coloca como condição de eficácia da oferta a eliminação da limitação à contagem de votos em apreço. Os membros do Conselho de
Administração que ocupam cargos de direcção no grupo do CaixaBank, S.A. têm defendido, desde 2011, a revisão da referida limitação.
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3. OUTRAS INFORMAÇÕES 
3.1. Regulamentação do Banco de Portugal sobre Políticas
de Remuneração
Até à entrada em vigor em 24 de Novembro de 2014 do

Decreto-Lei 157 / 2014, de 24 de Outubro, a disciplina sobre

políticas de remuneração encontrava-se contida na lei 28 / 2009

de 16 de Junho, no Decreto-Lei 104 / 2007 de 3 de Abril e no

Aviso 10 / 2011 do Banco de Portugal. 

A disciplina contida neste último incide sobre três grandes áreas:

a) princípios e regras sobre a aprovação e avaliação da política

de remunerações;

b) princípios e regras sobre a estrutura e composição da política

de remunerações;

c) princípios e regras sobre a divulgação de informação relativa a

este tema, seja sobre a política, seja sobre as remunerações

pagas ao seu abrigo.

3.1.1 Princípios e regras sobre a aprovação e avaliação da
política de remunerações
Em relação à primeira das áreas referidas, considera o Banco

que dá cumprimento à generalidade das regras previstas sobre

as matérias aí compreendidas, designadamente as contidas nos

artigos 5.º, 7.º e 14 do Aviso n.º 10 / 2011. 

A este respeito, importa sublinhar:

� que a política de remunerações dos membros dos órgãos

sociais é objecto de aprovação, nas suas linhas gerais, pela

Assembleia Geral (ao abrigo do disposto pela Lei 28 / 2009,

de 19 de Junho) e, depois, concretizada pela Comissão de

Remunerações eleita por esse mesmo órgão através da

definição concreta da remuneração fixa e do valor das senhas

de presença a atribuir aos membros do Conselho de

Administração e no, caso dos que sejam membros da Comissão

Executiva, definindo, com base na respectiva avaliação do

desempenho, o valor das respectivas remunerações variáveis;

� que a política de remunerações dos Colaboradores é objecto de

aprovação pelo Conselho de Administração.

É também de sublinhar que o Banco dispõe, em cumprimento

de disposição estatutária nesse sentido, de uma Comissão do

Conselho de Administração responsável pelo tema das

remunerações (a CNAR – Comissão de Nomeações, Avaliação e

Remunerações), a qual respeita o que se encontra previsto no

artigo 7.º do Aviso 10 / 2011. Essa Comissão que tem natureza

consultiva e de apoio ao Conselho de Administração

desempenha, entre outras matérias, as funções previstas no n.º

4 do artigo 7.º do Aviso 10 / 2011. Desde 2 de Fevereiro de

2012, e para cumprimento do n.º 2 do mesmo artigo, essa

Comissão é integrada por uma maioria de membros 

do Conselho de Administração qualificados como independentes

à luz do critério plasmado no n.º 3 do mesmo artigo.

3.1.2 Princípios e regras sobre a estrutura e composição da
política de remunerações
O Banco cumpriu igualmente em 2014, de forma genérica, o

conjunto de princípios e regras sobre a estrutura e composição

da política de remuneração, em especial no que respeita aos

membros dos órgãos de administração e fiscalização, previstos

nos capítulos III e IV do Aviso 10 / 2011. 

Sobre o carácter e sentido dos referidos princípios e regras, e

sem prejuízo do que adiante se refere, entende-se ser importante

ter presente a nota de proporcionalidade e de adequação que

decorre do n.º 1 do artigo 3.º do Aviso 10 / 2011 do Banco de

Portugal. Essa disposição refere que: “A política de remuneração

deve ser adequada e proporcional à dimensão, organização

interna, natureza, âmbito e complexidade da actividade da

instituição, à natureza e magnitude dos riscos assumidos ou a

assumir e ao grau de centralização e delegação de poderes

estabelecido na instituição”. Decorre do texto citado que estão

em causa princípios e regras que se prescreve sejam respeitados

pelas instituições de uma forma e em moldes proporcionados e

adequados às suas características e tendo sempre em vista os

valores e objectivos que lhes estão subjacentes.

Como já foi descrito em pontos anteriores deste Relatório, a política

de remuneração seguida pelo Banco encontra-se desenhada tendo

em conta e em vista assegurar (i) um alinhamento de interesses

entre a gestão, os accionistas e os demais stakeholders do Banco e

(ii) a compatibilidade com a manutenção dos seus fundos próprios

em níveis adequados e respeitadores dos rácios aplicáveis e (iii) a

assunção e gestão sã e eficaz dos riscos. Para esse efeito, a política

em apreço inclui a previsão de que a remuneração dos membros

executivos do Conselho de Administração e dos Colaboradores seja

composta por uma parte fixa e outra variável, regras adequadas em

sede dos elementos relevantes na determinação da remuneração a

atribuir (em especial da remuneração variável) e limites a essa

remuneração, designadamente em função dos resultados do Banco.

Relativamente aos administradores executivos, encontram-se ainda

previstas regras de condicionamento e diferimento de 50% da

remuneração variável por 3 anos.

A política de remunerações a que se alude no parágrafo anterior

corresponde à que foi aprovada na Assembleia Geral de 23 Abril

de 2014 para o período correspondente ao mandato dos órgãos

sociais então iniciado (2014 / 2016) e encontra-se descrita na

parte D deste relatório.

Em 24 de Novembro 2014 entrou em vigor o Decreto-lei n.º 157 /

2014, de 24 de Outubro, o qual procedeu à transposição da

Directiva n.º 36 / 2013 / EU (comumente designada CRD IV)



modificou o Regime Geral das Instituições de Crédito e

Sociedades Financeiras (RGICSF) nomeadamente no que se

refere à matéria da política de remuneração.

Entre as modificações introduzidas no RGICSF inclui-se a

introdução no mesmo de um conjunto de disposições em matéria

de política de remuneração dos membros dos órgãos de

administração e fiscalização.

Apesar de uma parte significativa das referidas disposições em

matéria de política de remuneração introduzidas no RGICSF se

encontrar alinhada com o regime que se encontrava já em vigor

(o regime previsto no Decreto-lei n.º 104 / 2007 de 3 de Abril e

na Lei n.º 28 / 2009 de 19 de Junho) algumas delas contêm

aspectos inovadores.

Sublinham-se de seguida as principais novidades introduzidas: 

a) Previsão de que a totalidade da componente variável da

remuneração deve passar a estar sujeita a mecanismos de

redução («malus») e reversão («clawback»), devendo a

instituição de crédito definir critérios específicos para a sua

aplicação, assegurando que são, em especial, consideradas as

situações em que o Colaborador: 

i) Participou ou foi responsável por uma actuação que resultou

em perdas significativas para a instituição de crédito;

ii) Deixou de cumprir critérios de adequação e idoneidade.

b) A componente variável da remuneração não poderá exceder o

valor da componente fixa da remuneração para cada

Colaborador, podendo as instituições de crédito aprovar um

nível máximo mais elevado para a componente variável da

remuneração total, desde que a componente variável da

remuneração não fique a exceder o dobro da componente fixa

da remuneração de cada Colaborador. 

O Banco através de proposta a apresentar para o efeito pela

Comissão de Remunerações tem prevista a apresentação à

Assembleia Geral anual de Accionistas a realizar em 29 Abril de

2015 dos ajustamentos que se mostrem necessários introduzir

na Política de Remuneração anteriormente aprovada, por forma a

dar cumprimento integral às exigências previstas nos normativos

legais aplicáveis. 

3.1.3 Princípios e regras sobre a divulgação de informação
relativa a este tema, seja sobre a política, seja sobre as
remunerações pagas ao seu abrigo (vg. artigos 16 e 17 do Aviso
10 / 2011 do Banco de Portugal)
Esta é matéria a que o Banco dá cumprimento através do

presente Relatório de Governo, das notas às demonstrações

financeiras e das várias informações deles constantes acerca da

política de remuneração seguida.

3.2. Políticas relativas à remuneração dos demais Quadros
da Alta Direcção do Grupo
Política de remunerações dos Dirigentes
Em cumprimento do previsto na Recomendação da CMVM, a

Assembleia Geral de 27 de Abril de 2011 aprovou, e a

Assembleia Geral de 31 de Maio de 2012 deliberou manter em

vigor a política de remuneração do conjunto de Colaboradores

nesse documento designados por Dirigentes, conjunto esse

correspondente: aos Colaboradores qualificados como

“Dirigentes” para efeitos do disposto no artigo 248-B do Código

dos Valores Mobiliários e aos Colaboradores da primeira e da

segunda linha das direcções que desempenham funções de

controlo.

Os Dirigentes não são, por essa circunstância, objecto de uma

política de remuneração diferente da que é aplicável aos demais

Colaboradores do Banco BPI.

Consequentemente, a política de remuneração dos Dirigentes é a

que é aplicada à generalidade dos Colaboradores do Banco BPI e

assenta na existência de uma remuneração formada por duas

componentes: uma componente fixa e uma componente variável.

A definição do valor global da componente variável a atribuir aos

Colaboradores do Banco BPI e, portanto, aos seus Dirigentes,

tem em conta vários factores, dos quais se destaca, para aqueles

que desempenham funções em Portugal, o dos resultados

consolidados antes de impostos da actividade doméstica do

Banco BPI.

Como regra, a componente variável acima mencionada é

decomposta numa parte em dinheiro e numa parte em acções e

opções de aquisição de acções do Banco BPI, atribuídas no

quadro do Programa RVA, descrito no Relatório sobre o Governo

do Grupo BPI. O peso desta parte em acções e opções de

aquisição de acções no total da componente variável varia em

função da responsabilidade do Dirigente, entre um mínimo de

10% e um máximo de 35%.

Em circunstâncias excepcionais, como sucedeu com a

remuneração variável referente a 2006 e paga em 2007 em que

não houve aplicação do RVA, tendo, em consequência, os valores

de remuneração variável sido pagos na sua totalidade em

numerário, por razões ligadas à pendência de uma oferta pública

de aquisição sobre as acções do Banco BPI, ou com a

remuneração variável referente aos anos de 2007 a 2012 e paga

nos anos de 2008 a 2012, atendendo às circunstâncias

excepcionais que os mercados financeiros atravessaram, a

componente RVA da remuneração variável incorporou uma opção

adicional, prevendo a possibilidade do seu pagamento em

numerário.

A definição da remuneração a atribuir, em cada ano, a cada um

dos Dirigentes resulta:
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� quanto à parte fixa, do previsto no contrato de trabalho

existente com cada um dos Dirigentes;

� quanto à componente variável, da decisão da Comissão

Executiva do Conselho de Administração, exceptuados os

Dirigentes que sejam membros do Conselho de Administração

do Banco Português de Investimento, em que a decisão final é

tomada pelo Conselho de Administração, em ambos os casos

tendo presente o seu nível de responsabilidade e o resultado

do respectivo processo de avaliação.

As linhas da política de remunerações descritas nos pontos

anteriores têm em vista, entre outros objectivos, o de contribuir

para o alinhamento dos interesses dos Colaboradores, e,

portanto, dos Dirigentes, com os interesses da sociedade e para

o desincentivo da assunção excessiva de riscos; tal contribuição

resulta, entre outros aspectos:

� da relação estabelecida, nos termos expostos, entre o valor da

remuneração variável e os resultados consolidados antes de

impostos da actividade doméstica do Banco;

� da circunstância de uma parte dessa remuneração poder ser

composta por acções / opções de aquisição do Banco BPI

atribuídas no quadro do RVA;

� da circunstância de a possibilidade de livre disposição das

acções atribuídas no quadro do RVA ser diferida ao longo de

3 anos.

3.3. Principais características do sistema de benefícios de
reforma de que beneficiam os Quadros do Banco BPI
São as seguintes as principais características do sistema de

benefícios de reforma de que beneficiam os Quadros do Banco

BPI: 

a) Conforme se explicita no ponto b) seguinte, os benefícios de

reforma de que beneficiam os Quadros encontram-se

definidos e consubstanciam-se no benefício decorrente do

plano de pensões previsto nos Acordos Colectivos de Trabalho

(ACT) do sector bancário celebrados com os Sindicatos do

Norte, do Centro e do Sul e Ilhas, por um lado, e com o

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e o

Sindicato Independente da Banca, por outro. 

b) Relativamente aos benefícios em apreço:

i. os Quadros não gozam, por essa circunstância e a esse

título, de benefícios de reforma, salvo quanto aos Quadros

que sejam Administradores do Banco Português de

Investimento, S.A. e que não integrem a Comissão Executiva

do Banco BPI, S.A. os quais, nessa qualidade e para além

do regime aplicável à generalidade dos Colaboradores,

usufruem, cumulativamente e enquanto se mantiverem no

exercício das referidas funções, de um plano de pensões

complementar de contribuição definida, cujo valor mensal

da contribuição corresponde a 12.5% do complemento de

remuneração de 2 500 euros que auferem pelo exercício

das funções de administração;

ii. sem prejuízo do referido em a), os Colaboradores do Banco

BPI e, portanto, os Quadros, beneficiam de um plano de

pensões de reforma previsto no ACT do sector bancário ou,

em alguns casos de Colaboradores com origem em

empresas abrangidas pelo regime geral de segurança social

e posteriormente inscritos na CAFEB, e na medida em que

seja mais favorável, decorrente das regras do regime geral

da segurança social, de um plano cujo financiamento é

assegurado por um Fundo de Pensões. Estes benefícios são

idênticos àqueles de que gozam a generalidade dos

Colaboradores do Banco BPI em igualdade de

circunstâncias. 

O plano de pensões dos Membros do Conselho de Administração

do Banco Português de Investimento acima referido prevê que

cada Administrador possa escolher qual a parcela da

contribuição a cargo do Banco a afectar ao financiamento de

uma pensão (benefício diferido) ou a um seguro de vida risco

(benefício imediato).

As condições de acesso aos benefícios previstos no plano de

pensões mencionado são aquelas que estão legalmente

estabelecidas para os planos poupança reforma (PPR): reforma

por limite de idade ou por invalidez; morte; doença grave ou

desemprego de longa duração.

3.4. Remuneração e outros benefícios atribuídos a
Colaboradores
A informação prestada na presente secção visa dar cumprimento

ao disposto no Aviso 10 / 2011 do Banco de Portugal no que diz

respeito ao universo de Colaboradores que preencham algum dos

critérios a seguir indicados e que correspondem aos definidos

nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 1.º do referido Aviso:

a) desempenhem funções com responsabilidade na assunção de

riscos por conta da instituição ou dos seus Clientes, com

impacto material no perfil de risco da instituição, o que inclui

os Colaboradores que possuem um acesso regular a

informação privilegiada e participam nas decisões sobre a

gestão e estratégia negocial da instituição;

c) exerçam as funções de controlo previstas no Aviso n.º 5 /

2008 do Banco de Portugal (compliance, auditoria e controlo

de riscos).

Em aplicação dos referidos critérios e exclusivamente para a

delimitação dos Colaboradores a que respeita a informação a

prestar ao abrigo do artigo 17 do Aviso 10 / 2011, considerou-se

que o universo de Colaboradores relevante corresponde ao da

Política de Remuneração dos Dirigentes mencionada no ponto

3.2, ou seja:

� os Colaboradores qualificados como “Dirigentes” para efeitos

do disposto no art.º 248-B do Código dos Valores Mobiliários;



� os Colaboradores que ocupam as primeira e segunda linhas das

direcções que desempenham funções de controlo.

Em 2014, o universo acima definido compreendeu 24

Colaboradores.

Em 2014, a remuneração do universo acima definido ascendeu,

em termos agregados, a 1 430 mil euros, repartidos entre 1 426

mil euros de remunerações fixas e 4.6 mil euros em prémio de

antiguidade. Nas remunerações fixas, estão incluídos 73 mil

euros relativos a diuturnidades.

Em 31 de Dezembro de 2014, o montante agregado dos direitos

de pensão (anual) adquiridos pelo conjunto dos Colaboradores

em análise ascendem a 1 357 mil euros.

A repartição das remunerações e direitos de pensão acima

indicados entre os dois grupos acima mencionados foi a

seguinte:

Existe remuneração diferida (não paga) atribuída a Colaboradores

pertencentes ao universo em apreço, no montante de 528 m.

euros.

Não existem remunerações diferidas devidas, pagas ou objecto

de redução em resultado de ajustamento introduzidos em função

do desempenho individual. 

Não ocorreu, em 2014, qualquer nova contratação de

Colaboradores que integrassem este universo. 

Não ocorreu, em 2014, qualquer pagamento por rescisão

antecipada de contrato de trabalho. 

3.5. Intervenção do Auditor Externo
O auditor externo verifica, no âmbito das suas competências, a

aplicação das políticas e sistemas de remunerações dos órgãos

sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de

controlo interno e reporta quaisquer deficiências ao órgão de

fiscalização da sociedade.
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Outras funçõesFunções de controlo

Valores em euros

Colaboradores (n.º) 12 12

Remunerações fixas 472 915 952 712

Prémio de antiguidade 2 642 1 964

Total remunerações 475 557 954 676

Direitos de pensão adquiridos 500 603 856 063
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3.6. Regulamento do Programa de Remuneração Variável em Acções (RVA)
O texto seguinte constitui uma versão actualizada do regime aprovado na Assembleia Geral de 22 de Abril de 2010 e aplicável à

componente da remuneração variável de cada membro da Comissão Executiva, representativa de 50% do seu valor global, composta por

acções e opções de aquisição de acções do Banco BPI.

SECÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
(Definições)
No presente Regulamento as expressões abaixo indicadas terão
o significado referido a seguir a cada uma delas:

� “Acções” – as acções ordinárias do BPI;
� “BPI” – a sociedade Banco BPI, S.A.;
� “Colaboradores” – os titulares dos órgãos de gestão das

Sociedades (tal como adiante definidas), à excepção dos
membros do Órgão Executivo (tal como adiante definido)
enquanto tais, e as categorias de pessoas vinculadas ao BPI,
ou a qualquer das Sociedades, por um contrato de trabalho e
que vierem a ser fixadas em cada ano pelo Órgão Executivo;

� “Contrato” – o contrato celebrado entre o BPI e um
Colaborador para a atribuição de Acções e Opções em
resultado da aceitação da proposta contratual prevista no
artigo 4.º do Regulamento;

� “Grupo BPI” – o grupo formado pelas Sociedades;
� “Opção” – direito atribuído a um Colaborador de adquirir por

compra uma acção do BPI;
� “Órgão Executivo” – o órgão executivo de gestão do BPI;
� “Preço de Exercício” – montante a pagar por um Colaborador

pela compra de uma Acção, em exercício de uma Opção;
� “Regulamento” – o presente regulamento;
� “Sociedades” – o BPI e as sociedades que dominar, directa

ou indirectamente, ou alguma ou algumas delas;
� “Vencimento” – data a partir da qual poderá ser exercida a

Opção.

Artigo 2.º
(Atribuição de Acções e de Opções aos Colaboradores)
1. O BPI poderá atribuir aos Colaboradores, a título de

remuneração variável, Acções e Opções, nos termos do
presente Regulamento. 

2. A atribuição far-se-á mediante a celebração do Contrato.

Artigo 3.º
(Critérios de atribuição das Acções e Opções)
1. Ao fixar o número máximo de Acções e Opções a atribuir em

cada ano pelo BPI, o Órgão Executivo definirá os critérios
que deverão presidir à sua distribuição pelos Colaboradores
de cada Sociedade, bem como as condições a que ficará
sujeita tal atribuição, para além das que constem deste
Regulamento.

2. Dos critérios a estabelecer para a atribuição das Acções e
das Opções fará sempre parte a avaliação do mérito de cada
Colaborador, levada a efeito discricionariamente, pelo órgão
de gestão da Sociedade em que preste serviço.

3. Caberá ao Órgão Executivo a avaliação, em termos
discricionários, do mérito dos titulares dos órgãos de gestão
das outras Sociedades do Grupo BPI, bem como dos
Colaboradores que exerçam funções no BPI.

Artigo 4.º
(Procedimento para a atribuição das Acções e Opções aos
Colaboradores)
1. A atribuição das Acções e Opções será feita pelo Órgão

Executivo, após consulta com o órgão de gestão de cada
uma das Sociedades do Grupo BPI.

2. A atribuição das Acções e das Opções revestirá a forma de
uma proposta contratual, dirigida por escrito pelo BPI ao
Colaborador, que se considerará aceite se o mesmo não
declarar expressamente, e por escrito, que não a pretende
aceitar.

3. Da proposta contratual deverão constar, entre outros
elementos que o Órgão Executivo entenda adequados, os
seguintes:
a) o número de Acções e o número de Opções atribuídas ao

Colaborador;
b) as condições a que fica sujeita a atribuição das Acções e

das Opções; 
c) o prazo dentro do qual as Acções passarão a estar na livre

disponibilidade do Colaborador;
d) o Vencimento das Opções, o período de exercício e o

preço do exercício;
e) a data que será considerada, para todos os efeitos, como

data de atribuição das Acções e das Opções objecto do
Contrato; 

f) a indisponibilidade das Acções atribuídas, cuja
transmissão tenha sido feita sob condição resolutiva, e a
estipulação do seu depósito, no qual o BPI será
interessado nos termos e para os efeitos do artigo 1193
do Código Civil, indisponibilidade e depósitos esses que
cessarão logo que se apure que a condição resolutiva já
não pode ocorrer;

g) a referência a que a proposta contratual compreende e
integra os termos do presente Regulamento.

4. Cada grupo de Acções, bem como de Opções, atribuído na
mesma data e, quanto às Opções, com o mesmo
vencimento, constituirá uma série.

Artigo 5.º
(Impostos, taxas e comissões)
1. O BPI suportará as despesas de transacção devidas pela

transmissão das Acções realizada nos termos do Contrato a
favor do Colaborador.

2. Cada Colaborador suportará todos os impostos e taxas por
ele devidos em resultado da atribuição e / ou transmissão, a
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seu favor, de Acções e Opções, autorizando o BPI, se este o
entender conveniente, a substituir-se-lhe no respectivo
pagamento e dando por este meio instruções irrevogáveis
aos Bancos do Grupo BPI para que, por débito das suas
contas de depósito, paguem ao BPI os montantes por este
desembolsados, contra a apresentação dos correspondentes
comprovantes.

Artigo 6.º
(Intervenção da Comissão de Remunerações)
1. Caberá à Comissão de Remunerações do BPI exercer, com

respeito aos membros do Órgão Executivo, as funções que o
presente Regulamento atribui ao Órgão Executivo com
respeito à generalidade dos Colaboradores.

2. Os Contratos entre o BPI e os membros do Órgão Executivo
serão celebrados, em representação do BPI, pelo presidente
e por um dos vogais da Comissão de Remunerações em
quem são delegados, através do presente Regulamento, os
necessários poderes.

3. A suspensão do exercício de Opções por decisão do Órgão
Executivo abrangerá automaticamente as Opções de que os
seus membros forem titulares, sem prejuízo de a Comissão
de Remunerações poder também determinar, por sua
iniciativa, tal suspensão, em conformidade com o disposto
no artigo 11-3 deste Regulamento.

4. O preço de exercício que vier a ser fixado pelo Órgão
Executivo para cada Série de Opções, será por ele
comunicado à Comissão de Remunerações e esta não poderá
adoptar preço inferior na deliberação que venha a tomar de
atribuir Opções dessa Série aos membros do Órgão Executivo.

5. Os critérios para o eventual ajustamento, quer do Preço de
Exercício quer do número de Opções, nos termos do artigo
14 deste Regulamento, serão fixados, no que respeita às
Opções atribuídas aos membros do Órgão Executivo, em
termos que não poderão ser mais favoráveis para esses
Colaboradores do que os termos estabelecidos pelo Órgão
Executivo para a generalidade dos Colaboradores.

Artigo 7.º
(Interpretação e integração do Regulamento; verificação de
condições)
1. Caberá exclusivamente ao Órgão Executivo proceder à

interpretação deste Regulamento, bem como preencher as
suas eventuais lacunas.

2. O Órgão Executivo poderá a todo o tempo, segundo o seu
livre critério, antecipar termos suspensivos, antecipar a data
de Vencimento de Opções, dispensar a verificação de
condições suspensivas, renunciar a condições resolutivas e
declarar que estas últimas já não poderão verificar-se,
sempre que, cumulativamente, a) tais termos e condições
afectem a transmissão das Acções e a atribuição das
Opções ou o seu exercício e b) tais procedimentos
antecipem, ou consolidem, a transmissão desses direitos
para os Colaboradores.

Artigo 8.º
(Convenção de arbitragem)
1. Todos os eventuais litígios decorrentes da atribuição das

Acções e das Opções aos Colaboradores, bem como da
aplicação deste Regulamento serão definitivamente
resolvidos por recurso a arbitragem.

2. Funcionará como árbitro único a pessoa que for o revisor
oficial de contas do BPI ao tempo do início do
procedimento arbitral e a sua decisão será definitiva, não
admitindo recurso.

SECÇÃO II
Transmissão das Acções
Artigo 9.º
(Transmissão das Acções – Regra geral – sujeição a condição
resolutiva)
1. Pelo simples facto da celebração do Contrato transmite-se

para o Colaborador, pura e simplesmente, a titularidade de
uma parte das Acções que lhe foram atribuídas, na
quantidade aí fixada.

2. As restantes Acções atribuídas transmitir-se-ão para o
Colaborador com a celebração do Contrato, mas tal
transmissão será resolvida, quanto à totalidade ou a parte
dessas Acções restantes, consoante do Contrato constar, se,
antes das datas no Contrato fixadas para esse efeito, se
verificar qualquer um dos factos seguintes:
a) cessação da relação de trabalho ou de administração do

Colaborador com o Grupo BPI por iniciativa do
Colaborador, sem que para isso tenha justa causa;

b) cessação, por iniciativa do Grupo BPI e com justa causa,
da relação de trabalho ou de administração do
Colaborador;

c) cessação, por acordo entre as partes, da relação de
trabalho ou de administração, sem que tenham sido
expressamente salvaguardados, por escrito, os direitos do
Colaborador ao abrigo do Contrato. 

3. Se, na data fixada no contrato como limite temporal para a
relevância das condições resolutivas previstas no número
anterior, estiver pendente contra o Colaborador processo
prévio de inquérito ou processo disciplinar com a intenção
de despedimento, aquele limite temporal será estendido até
à data (inclusive) em que for comunicada a esse
Colaborador, por parte da entidade patronal, a decisão
daqueles processos.

4. Para efeito deste Regulamento não haverá cessação da
relação de trabalho ou de administração, sempre que a
qualquer dos factos previstos nas alíneas do número anterior
se siga, no prazo máximo de 90 dias, o estabelecimento de
uma nova relação de qualquer desses dois tipos com uma
das Sociedades.

5. Em caso de a) morte do Colaborador, b) sua reforma, ou c)
cessação da relação de domínio do BPI sobre a Sociedade
em que o Colaborador exercer funções, entender-se-á que a
condição resolutiva da transmissão já não poderá verificar-se.
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6. As Acções transmitidas sob condição resolutiva serão
depositadas, na pendência da condição, na conta de valores
mobiliários do Colaborador junto do BPI, sendo o próprio
BPI interessado no depósito, nos termos e para os efeitos do
artigo 1193 do Código Civil.

7. Os dividendos das acções cuja transmissão esteja sujeita a
condição resolutiva serão, na data da sua distribuição,
depositados na conta à ordem do Colaborador junto do BPI,
sem que, sem prejuízo do disposto no número seguinte,
fique a impender sobre eles qualquer restrição de utilização
ou movimentação.

8. Verificada a condição resolutiva:
a) as Acções depositadas reverterão imediatamente para o

BPI que as poderá movimentar livremente;
b) o Colaborador deverá entregar ao BPI um montante

equivalente aos dividendos referidos no número 7
anterior; para esse efeito, o Colaborador instrui
irrevogavelmente os Bancos do Grupo BPI para que, por
débito das suas contas de depósito, seja pago ao BPI o
referido montante.

9. Se tiver lugar um ou mais aumentos de capital do BPI por
incorporação de reservas, a transmissão das Acções que o
Colaborador tiver direito a receber em resultado da
titularidade de Acções cuja transmissão esteja sujeita a
condição resolutiva ficará sujeita a idêntica condição.

Artigo 10
(Transmissão das Acções – situações de transmissão sob termo
e condição suspensivos)
1. Quando tal se justificar à luz dos interesses subjacentes ao

Programa de Incentivos objecto do presente Regulamento, o
Órgão Executivo poderá proceder à atribuição das Acções
sob termo e condição suspensivos.

2. À atribuição de Acções realizada nos termos do número
anterior são aplicáveis as seguintes regras:
a) pelo simples facto da celebração do Contrato transmite-se

para o Colaborador, pura e simplesmente, a titularidade
de uma parte das Acções que lhe foram atribuídas, na
quantidade aí fixada;

b) as restantes Acções atribuídas transmitir-se-ão para o
Colaborador nas datas e nas quantidades que forem
fixadas no Contrato, se antes de cada uma dessas datas
não se verificar qualquer um dos factos referidos no
número 2 do artigo anterior, sendo aplicável, com as
devidas adaptações, o previsto no número 3 do mesmo
artigo;

c) no caso de se verificar algum dos factos referidos no
número 2 do artigo anterior, o BPI devolverá ao
Colaborador o montante que por ele tenha sido entregue
nos termos da alínea b) do número seguinte;

d) no caso de se verificar algum dos factos previstos no
número 5 do artigo anterior, transmitir-se-á
imediatamente a totalidade das Acções atribuídas cuja
transmissão estiver suspensa. 

3. Durante a pendência do termo e condição suspensivos, são
aplicáveis as seguintes regras: 
a) Se tiver lugar um ou mais aumentos de capital do BPI por

incorporação de reservas, acrescerão às Acções atribuídas
as Acções que o Colaborador teria direito a receber se
fosse já titular, à data desse aumento, das Acções
atribuídas e ainda não transmitidas; 

b) tratando-se de aumento de capital com preferência para
accionistas o Colaborador terá direito às Acções que
poderia subscrever se fosse já titular das Acções
atribuídas e ainda não transmitidas desde que entregue
ao BPI, durante o período de subscrição, o montante em
dinheiro correspondente à importância que haveria de
pagar ao BPI a título de realização do capital; 

c) acrescerá também às Acções atribuídas um número de
Acções correspondente à divisão dos dividendos e das
reservas distribuídas, que caberiam às Acções atribuídas
e ainda não transmitidas, pelo preço por Acção realizado
em Bolsa no fecho das transacções no primeiro dia em
que as Acções forem transaccionadas sem direito a
dividendo ou às reservas distribuídas; 

d) o disposto nas alíneas anteriores poderá também ser
aplicável, com as devidas adaptações, quando o Órgão
Executivo considere ter ocorrido facto de natureza
semelhante aos nelas previstas que reduza
substancialmente o valor das Acções; 

e) as Acções atribuídas adicionalmente aos Colaboradores
por virtude dos ajustamentos previstos nas alíneas
anteriores ser-lhes-ão transmitidas juntamente com as
que houverem sido inicialmente atribuídas e na mesma
proporção; 

f) em caso de fusão ou cisão do BPI, a transmissão das
Acções que se encontre sujeita a termo e condição
suspensivos passará a ter por objecto acções da sociedade
resultante da fusão, ou das sociedades resultantes da
cisão, de harmonia com a relação de troca estabelecida
para efeito de qualquer dessas operações.

SECÇÃO III
Exercício das Opções
Artigo 11
(Vencimento, caducidade e exercício das Opções)
1. O Vencimento das Opções terá lugar no nonagésimo dia

seguinte à data da sua atribuição e as Opções caducam
decorridos que sejam cinco anos sobre a data da sua
atribuição.

2. As Opções poderão ser exercidas em qualquer momento do
período compreendido entre as datas do seu Vencimento e
da respectiva caducidade, salvo:
a) quanto ao período compreendido entre a data de início e

a data do termo do período de subscrição de acções em
aumentos de capital do BPI; 

b) no caso da existência de processo prévio de inquérito ou
processo disciplinar com a intenção de despedimento
contra o Colaborador, quanto ao período compreendido
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entre a data (inclusive) da instauração desse processo e a
data (inclusive) da comunicação ao mesmo Colaborador,
por parte da entidade patronal, da decisão tomada nesses
processos. 

3. Sempre que o julgue necessário para impedir riscos de
abuso de informação, o Órgão Executivo poderá suspender o
exercício das Opções por períodos que não excederão, de
cada vez, 30 dias.

4. O exercício das Opções por cada Colaborador assumirá a
forma de declaração escrita dirigida ao BPI, manifestando a
vontade de comprar as Acções correspondentes à totalidade
ou a parte das Opções que lhe foram atribuídas e que
estejam vencidas.

Artigo 12
(Preço do exercício)
1. O preço de exercício será fixado pelo Órgão Executivo e será

uniforme relativamente às Opções da mesma Série.
2. O pagamento do Preço de Exercício deverá ser efectuado no

3.º dia útil seguinte ao do exercício das Opções.

Artigo 13
(Caducidade das Opções)
1. A cessação da relação de trabalho ou de administração do

Colaborador, por iniciativa do Grupo BPI e com justa causa,
determinará automaticamente a caducidade de todas as
Opções atribuídas e não exercidas desse Colaborador.

2. Em caso de:
a) cessação da relação de trabalho ou de administração do

Colaborador com o Grupo BPI por iniciativa do
Colaborador, sem que para isso tenha justa causa; ou de

b) cessação, por acordo entre as partes, da relação de
trabalho ou de administração, sem que tenham sido
expressamente salvaguardados, por escrito, os direitos do
Colaborador ao abrigo do Contrato;
� as Opções atribuídas e não vencidas desse Colaborador

caducarão automaticamente;
� as Opções atribuídas e já vencidas desse Colaborador

caducarão se não forem exercidas até 30 dias a contar
da data de ocorrência da cessação da relação de
trabalho ou de administração em apreço. 

3. Em caso de:
a) morte do Colaborador;
b) sua reforma; ou
c) cessação da relação de domínio do BPI sobre a Sociedade

em que o Colaborador exercer funções, verificar-se-á o
Vencimento de todas as Opções atribuídas, devendo o seu
exercício ter lugar no prazo máximo de 2 anos a contar da
ocorrência em causa. 

4. Em caso de fusão ou cisão do BPI o objecto das Opções
será constituído pelo número de acções da sociedade
resultante da fusão, ou das sociedades resultantes da cisão,
de harmonia com a relação de troca estabelecida para efeito
de qualquer dessas operações.

Artigo 14
(Ajustamentos)
1. O Preço de Exercício será ajustado no caso de:

a) se verificar uma alteração do capital social do BPI,
excepto nos aumentos de capital por novas entradas em
dinheiro em que os accionistas tenham renunciado ao
direito de preferência;

b) se verificar uma distribuição de dividendos e / ou reservas
aos accionistas do BPI, salvo quando o Conselho de
Administração do BPI considere que a referida operação
não tem um efeito significativo no valor das Acções;

c) o Órgão Executivo considerar ter ocorrido um facto de
natureza semelhante aos anteriores que reduza
substancialmente o valor das acções do BPI. 

2. Nos casos previstos na alínea a) do número anterior,
proceder-se-á, conjuntamente com o ajustamento do Preço
de Exercício, ao ajustamento da quantidade de Opções
atribuídas que, de acordo com o critério previsto no número
seguinte, se torne necessário.

3. Os ajustamentos previstos nos números anteriores serão
feitos, nos termos determinados pelo Órgão Executivo ou
pelo Conselho de Administração do BPI, por forma a que a
posição do Colaborador se mantenha, em termos
substanciais, idêntica àquela que existia antes da
ocorrência dos factos que os determinaram.

SECÇÃO IV
(Disposições Finais)
Artigo 15
(Transmissão da posição contratual e das Opções)
1. A posição contratual do Colaborador no Contrato é a

intransmissível “intervivos”.
2. As Opções, ainda que vencidas, são intransmissíveis por

actos entre vivos, mas transmitir-se-ão por morte para os
herdeiros ou legatários do Colaborador que delas for titular.

3. Em derrogação do disposto no número anterior e em
circunstâncias excepcionais justificadas pelo interesse da
Sociedade, o BPI poderá comprar aos Colaboradores
Opções, tanto vencidas, como não vencidas. 

Artigo 16
(Inexistência de derrogação dos Códigos de Conduta)
A alienação das Acções atribuídas aos Colaboradores nos
termos do Contrato, bem como das Acções por eles adquiridas
por efeito do exercício das Opções, fica sujeita, para além das
restrições previstas neste Regulamento e no Contrato, às regras
do Código de Conduta que forem aplicáveis ao Colaborador ou
membro dos órgãos de administração ou fiscalização do BPI.

SECÇÃO ESPECIAL
(Regime aplicável à componente da remuneração variável de
cada membro da Comissão Executiva, representativa de 50%
do seu valor global, composta por acções e opções de
aquisição de acções do Banco BPI).



Relatório sobre o Governo do Grupo BPI  401

1. Condição de Acesso à Remuneração Diferida: a situação
líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas contas
consolidadas relativas ao exercício imediatamente anterior
àquele em que se situa a Data de Conclusão do Prazo de
Diferimento (Situação Líquida Final), ser de valor superior à
situação líquida do Banco BPI, apurada com base nas suas
contas consolidadas relativas ao Exercício de Referência
(Situação Líquida Inicial).

Para efeitos da Condição supra reproduzida entende-se por:
� data de Pagamento: a data em que são atribuídas Acções e /

ou Opções como componente da remuneração variável de um
Administrador Executivo;

� data de Conclusão do Prazo de Diferimento: a data em que
se completarem 3 anos após a Data de Pagamento;

� exercício de Pagamento: o exercício em que se situa a Data
de Pagamento;

� exercício de Referência: o exercício cujo desempenho é
remunerado pela componente variável paga na Data de
Pagamento, ou seja, o exercício anterior ao Exercício de
Pagamento.

Na aferição da verificação da Condição de Acesso à
Remuneração Diferida, a Comissão de Remunerações deverá
efectuar os ajustamentos necessários para tornar comparáveis as
Situações Líquidas Inicial e Final, tendo em conta o objectivo
subjacente ao estabelecimento desta condição: assegurar que a
remuneração diferida só é disponibilizada (mas é
disponibilizada) se se verificar uma evolução positiva da situação
líquida consolidada do Banco BPI, decorrente da actividade do
Grupo BPI e dos resultados por essa actividade gerados. 

Neste quadro, não só deverão ser feitos os ajustamentos
requeridos para corrigir alterações de política contabilística
ocorridas após o exercício da Situação Líquida de Inicial, como
se deverão efectuar os ajustamentos necessários para (i) corrigir
os efeitos de eventuais aumentos de capital por novas entradas e
(ii) assumir a observância nos exercícios a que respeitam a
Situação Líquida Inicial e a Situação Líquida Final, bem como
nos exercícios intermédios, da Política de Dividendos de Longo
Prazo do Banco BPI. 

A Condição de Acesso à Remuneração Diferida poderá ser revista
pela Comissão de Remunerações, ouvida a CNAR (não afectando
no entanto as atribuições já realizadas).

1. Atribuição de Acções
1.1 Quando esteja em causa a atribuição de Acções, as

mesmas devem ser atribuídas segundo a modalidade “sob
termo e condição suspensivos” prevista no artigo 10 do
Regulamento.

1.2 O termo suspensivo corresponde ao Prazo de Diferimento.
1.3 As condições suspensivas condicionam a transmissão da

totalidade das Acções sujeitas ao regime previsto nesta
secção especial e são as seguintes:

� As que já se encontram previstas no Regulamento, ou
seja, a não ocorrência, até à Data de Conclusão do Prazo
de Diferimento, de nenhuma das seguintes
circunstâncias:
1. Cessação da relação de administração com o Grupo

BPI por iniciativa do Administrador Executivo, sem
que para isso tenha justa causa;

2. Cessação, por iniciativa do Grupo BPI e com justa
causa, da relação de administração do Administrador
Executivo;

3. Cessação, por acordo entre as partes, da relação de
administração, sem que tenham sido expressamente
salvaguardados, por escrito, os direitos do
Administrador Executivo às acções atribuídas sob
condição.

� A Condição de Acesso à Remuneração Diferida.
1.4 O disposto no ponto 2.3 não prejudica a aplicação da

regra decorrente do n.º 2 do artigo 10 do Regulamento,
segundo a qual em caso de morte ou reforma do
Administrador Executivo se transmite imediatamente a
totalidade das acções cuja atribuição estiver suspensa.

2. Atribuição de Opções
2.1 A atribuição de Opções fica sujeita, como condição

suspensiva, à Condição de Acesso à Remuneração
Diferida.

2.2 O Vencimento das Opções terá lugar na Data de Conclusão
do Prazo de Diferimento.

2.3 As Opções caducam decorridos que sejam três anos
contados da Data de Conclusão do Prazo de Diferimento.

2.4 O disposto no ponto 3.2 anterior não prejudica a aplicação
da regra decorrente do n.º 3 do artigo 13 do Regulamento,
segundo a qual em caso de morte ou reforma do
Administrador Executivo se vencem imediatamente todas
as Opções atribuídas (devendo ser exercidas num prazo de
dois anos). 

3. Limitação à actuação sobre as Acções e Opções
As Acções e Opções atribuídas sob termo e condições
suspensivas não se transmitem, nos termos gerais, para o
Administrador Executivo, antes da verificação desse termo e
condições, pelo que, até à verificação daquele ou destas
(consoante a que mais tarde ocorrer), as mesmas não são
registadas em nome desse Administrador Executivo, nem lhe
assiste a possibilidade de delas dispor ou proceder à sua
oneração.

4. Aplicação dos demais termos do Regulamento
Salvo no que é objecto das derrogações previstas nos pontos
anteriores, as disposições do Regulamento mantêm-se
plenamente em vigor.
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Anexo

EXPERIÊNCIA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OUTROS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESEMPENHADOS EM SOCIEDADES PELOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DO BANCO BPI, S.A.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luís Manuel Alves de Sousa Amorim

Formação académica

1986: Licenciatura em Administração de Gestão de Empresas –
Universidade Católica Portuguesa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2000-…: Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e
Imobiliários, S.A.

Experiência profissional anterior

1993-2007: Administrador da Simon – Sociedade Imobiliária do Norte, S.A.
1991-2007: Gerente da Sanor – Sociedade Agrícola do Norte, Lda.
1989-1990: Director Departamento de Sistemas de Organização e Gestão –

Modelo Supermercados, S.A.
1986-1989: Técnico do Departamento de Controlo de Gestão – Sonae

Distribuição, S.A.

Data de nascimento 1 de Setembro de 1963

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Maria Alexandra Magalhães

Formação académica

1990: Licenciatura em Economia, Universidade do Porto
1996: “Master Quality Management” – Institut Méditerranéen de la Qualité /

École Supérieure de Commerce et Technologie – França
2003: Pós-Graduação em Recursos Humanos – Universidade Moderna do

Porto
2010: MBA, IE Madrid

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.

Outros cargos

Consultora na Dynargie.

Experiência profissional anterior

Funções diversas desempenhadas no grupo Sarcol

Data de nascimento 11 de Novembro de 1967

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 20 de Abril de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente)

Formação académica

Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus,
Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.
Administrador da Fundação de Serralves

Outros cargos

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
Sonae SGPS, S.A.
LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.

Equity Partner de “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins,
Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”
Associado Fundador da “Associação Portuguesa de Arbitragem”
Membro da Comissão de Arbitragem de Delegação Nacional Portuguesa da
CCI – Chambre de Commerce Internationale
Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social
Membro da LCIA (Londen Court of International Arbitration) e do Club 
Español del Arbitraje.

Experiência profissional anterior

2006-2007: Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais
(CLBRL)

2004-2006: Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE
(Conselho das Ordens dos Advogados Europeias)

2004-2005: Membro da “Court of Arbitration” da “ICC – International
Chamber of Commerce” (Paris)

1992-2005: Membro do Conselho de Arbitragem do Centro de Arbitragem
Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e
das Câmaras de Comércio e Indústria de Lisboa e Porto

1990-1992 e 2002-2004: Membro do Conselho Geral da Ordem dos
Advogados

1984-1989: Membro do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos
Advogados

1990-2011: Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu

Data de nascimento 6 de Junho de 1946

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Miguel Veiga (Presidente)

Formação académica

1959: Licenciatura em Direito

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2007-…: Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A.
1993-…: Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade

Outros cargos

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas
Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.
Interposto Comercial e Industrial do Norte
Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR)
Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A.
Atlantic SGFII, S.A.

Data de nascimento 30 de Junho de 1936

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 27 de Abril de 2011

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016
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CONSELHO FISCAL

Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Rui Campos Guimarães

Formação académica

1971: Licenciatura em Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

1976: Master of Arts na Universidade de Lancaster, Reino Unido 
1981: Doctor of Philosophy em Investigação Operacional na Universidade

de Lancaster, Reino Unido
1998: Agregação em Gestão Industrial, Faculdade de Engenharia da

Universidade do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2005-…: Vogal do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, 
onde é Vice-Presidente Executivo desde 2011

2011-…: Vogal do Conselho de Administração da Associação EGP –
U.Porto, que apoia o funcionamento da Porto Business School

Experiência profissional anterior

1971-2011: Docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, onde desempenhou as funções de Professor Catedrático
desde 1999

1986-1989: Presidente da Direcção do INEGI – Instituto de Engenharia
Mecânica e Gestão Industrial

1995-2000: Presidente da Direcção do ISEE – Instituto Superior de Estudos
Empresariais, posteriormente convertido em EGP – Escola de
Gestão do Porto e Porto Business School

2003-2009: Director Geral da COTEC Portugal – Associação Empresarial
para a Inovação

Formação académica

1960: Licenciatura em Economia pela Universidade de Economia do Porto
1952: Curso de Contabilidade, Instituto Comercial Porto
1948: Curso Geral do Comércio, Colégio Universal, Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

2007-…: Presidente do Conselho Fiscal da COSEC – Companhia de
Seguros de Créditos, S.A.

2000-…: Administrador não-executivo da Finangeste – Empresa Financeira
de Gestão e Desenvolvimento, S.A.

Experiência profissional anterior

2007-2008 (31 Março): Presidente do Conselho Fiscal da BPI Vida –
Companhia de Seguros de Vida, S.A.

2000-2008 (31 Março): Administrador não-executivo da Fernando &
Irmãos, SGPS, S.A.

1993-1997: Membro Conselho de Gestão da Caixa Central de Crédito
Agrícola Mútuo

1986-1992: Presidente da Direcção do Fundo de Garantia do Crédito
Agrícola Mútuo

1976-1992: Administrador do Banco de Portugal
1961-1964: Professor Assistente na Faculdade de Economia do Porto
1957-1975: Funcionário, técnico, auditor e director no Banco Português do

Atlântico
1952-1953: Funcionário do Banco Espírito Santo

Jorge de Figueiredo Dias

Formação académica

1959: Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra
1970: Doutoramento em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra
1977: Professor Catedrático

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Bússola das Palavras, S.A.

Outros cargos

Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento

Experiência profissional anterior

1991-2005: Vice-Presidente da SIC (Société Internationale de Criminologie)
1990-2001: Presidente da FIPP (Fondation Internationale Pénale et

Pénitentiaire)
1996-2002: Vice-Presidente da SIDS (Société Internationale de Défense

Sociale)
1996-2000: Presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos
1991-1996: Membro da SIDS (Société Internationale de Défense Sociale)
1986-1991: Membro da SIC (Société Internationale de Criminologie)
1984-2004: Membro do Conselho Directivo da AIDP (Association

Internationale de Droit Pénal)
1982-1986: Membro do Conselho de Estado
1979-1983: Membro da Comissão Constitucional 
1978-1990: Membro da FIPP (Fondation Internationale Pénale et

Pénitentiaire)

Data de nascimento 11 de Agosto de 1949

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2014

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Data de nascimento 10 de Outubro de 1933

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Data de nascimento 30 de Setembro de 1937

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Formação académica

1985: Stanford Executive Program, Stanford University
1963: Licenciatura em Direito, Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Partex Oil & Gas (Holdings) 
Corporation (100% detida pela Fundação Calouste Gulbenkian)

Outros cargos

Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Experiência profissional anterior

1981-2004: Presidente Executivo do SPI / BPI
1977-1978: Vice-Governador do Banco de Portugal
1975-1976: Secretário de Estado do Tesouro
1968-1975: Membro da Direcção do Banco Português do Atlântico
1963-1967: Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de

Coimbra, nas cadeiras de Finanças Públicas e Economia
Política.

Artur Santos Silva (Presidente)

Data de nascimento 26 de Abril de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 22 de Março de 1985

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1969-74: Frequência do Curso de Gestão de Empresas no Instituto
Superior de Economia de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades
do Grupo BPI

Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos –
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões –
Companhia de Seguros, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund
Management Company, S.A.
Administrador da BPI Capital Finance Limited 
Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.

Outros cargos

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos
Presidente da Assembleia de Fundadores da Fundação Portugal África

Experiência profissional anterior

1983-1985: Director Adjunto da SPI – Sociedade Portuguesa de Investimento
1981-1983: Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano
1979-1980: Técnico no Secretariado para a Cooperação Económica

Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Relações
com a EFTA, OCDE e GATT)

1975-1979: Membro da Delegação de Portugal junto da OCDE (Paris)
responsável pelos assuntos económicos e financeiros

1973-1974: Responsável pela secção sobre mercados financeiros do
semanário Expresso

Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva)

Data de nascimento 22 de Maio de 1941

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Data de nascimento 30 de Dezembro de 1956

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 29 de Novembro de 1995

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1979: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia de
Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de
Investimento, S.A. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Moçambique – Sociedade
de Investimento, S.A.
Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A.

Experiência profissional anterior

2007-2013: Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI – Banco 
Comercial e de Investimentos, S.A.

1988-1989: Director-Geral Adjunto da Sucursal em França do Banco
Português do Atlântico

1986-1988: Técnico assessor do Departamento de Estrangeiro do Banco
de Portugal

1982-1985: Director do Departamento de Estrangeiro do Instituto Emissor
de Macau

1981: Economista no IAPMEI
Até 1981: Técnico economista no Gabinete de Estudos e Planeamento do

Ministério da Indústria e Energia

António Domingues (Vice-Presidente da Comissão Executiva)

Data de nascimento 22 de Maio de 1934

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 6 de Outubro de 1981

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1959: Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador único da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, S.A.

Outros cargos

Director da ATP – Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal 
Director da Associação Portuguesa de Exportadores Têxteis

Experiência profissional anterior

1998-2008: Presidente do Conselho de Administração da ARCOtêxteis, S.A.
1998-2008: Presidente do Conselho de Administração da ARCOfio – 

Fiação, S.A. 
1998-2006: Vice-Presidente do Conselho de Administração da ARCOtinto –

Tinturaria, S.A. 
1995-2006: Administrador da FÁBRICA DO ARCO – Recursos 

Energéticos, S.A.
1989-1990: Presidente do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e

Indústria, S.A. 
1985-1988: Vogal do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e 

Indústria, S.A.
1986-1991: Membro do Conselho Geral da Sociedade Portuguesa de

Capital de Risco, S.A.
1959-1963: Administrador da Sociedade Luso-Americana de 

Confecções, SARL

Alfredo Rezende de Almeida
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Data de nascimento 16 de Outubro de 1959

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2008

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
1982: Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra
1988: Mestrado em Ciência Jurídico Económicas pela Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades
Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A.
Administrador não executivo da NOS SGPS, S.A.
Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A.
Administrador não executivo da Mota Engil, S.A.
Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A.
Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A.

Outros cargos 
Membro curador da Fundação Belmiro de Azevedo
Sócio da “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados – 
Sociedade de Advogados”
Presidente da Comissão de Reforma do IRC
Consultor do Conselho de Administração da SonaeCom, SGPS, S.A.
Membro do Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto, SAD
Vogal do Conselho de Administração do Instituto de Arbitragem Comercial
Vogal do Conselho de Administração do Centro de Arbitragem Comercial

Experiência profissional anterior
2000-2002: Administrador do Futebol Clube do Porto, SAD.
1988-1994: Professor convidado do departamento de Direito da

Universidade Portucalense
1988-1994: Professor do Curso de Estudos Europeus da Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra
1988: Colaborador da Comissão da Reforma Fiscal de 1988
1988-1994: Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
1986-1991: Membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e

Fiscais
1985-…: Exercício de forma independente das funções de jurisconsulto nas

áreas do Direito Financeiro e Fiscal
1983-1996: Deputado à Assembleia da República
1983-1988: Assistente estagiário da Faculdade de Direito da Universidade

de Coimbra

António Lobo Xavier

Data de nascimento 29 de Abril de 1934

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 26 de Março de 1987

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1956: Diplomado em Engenharia, Instituto Superior de Engenharia do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Arsopi
Holding, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias 
Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A.
Administrador único da Arsopi España, S.L.
Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon – Tecnologia e
Sistemas de Controle, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Thermal, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. 
Administrador da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. 
Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A.
Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. 
Gerente da Petrocer – SGPS, Lda.
Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.

Experiência profissional anterior

1988-2000: Administrador-Delegado da Arsopi, S.A.
1985-1990: Vogal do Conselho Geral do BCI – Banco de Comércio e 

Indústria, S.A.
1969-1988: Gerente da Arsopi, Lda.
1957-1969: Gerente e Director Técnico e de Produção da Metalúrgica de

Cambra

Armando Costa Leite de Pinho 

Data de nascimento 24 de Setembro de 1954

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 24 de Outubro de 2014

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
1988: Licenciado em Ciência Económicas pela Universidade de Barcelona

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades
Vice-Presidente executivo do Conselho de Administração do Caixabank, S.A.
Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração do
Mediterranea Beach & Golf Community, S.A. 
Vogal não executivo do Conselho de Administração do Sareb, S.A.
Vogal não executivo do Conselho de Administração do Boursorama, SAS
Vogal não executivo do Conselho de Administração do Telefónica, S.A.
Presidente não executivo do Conselho de Administração do Cecabank, S.A.

Experiência profissional anterior
2014-…: Vice Presidente do Caixabank, S.A.
2011-2014: Director Geral de Meios do Caixabank, S.A.
1999-2011: Director Geral adjunto Executivo da Caja de Ahorros Y

Pensions de Barcelona “la Caixa”

Antonio Massanell Lavilla

Data de nascimento 28 de Agosto de 1973

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 29 de Janeiro de 2015

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
1999: Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação, Universidade

Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico
2004: Mestrado em Gestão de Seguradoras e Fundo de Pensões (parte

curricular) – Universidade de Barcelona – IFA 

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades
Não exerce quaisquer outros cargos de administração ou fiscalização em 
outras sociedades.

Experiência profissional anterior
2015-…: Head of Business Division for Iberia and Latin America da Allianz SE
2013-2014: Senior Business Consultant for Iberia and Latin America da

Allianz SE
2011-2012: Directora de Planeamento Estratégico, Risco e Actuariado da

Companhia de Seguros Allianz Portugal
2008-2010: Directora de Planeamento Estratégico, Controlo e Reporting da

Companhia de Seguros Allianz Portugal
2006-2007: Responsável de Reporting da Companhia de Seguros Allianz

Portugal

Carla Bambulo
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Data de nascimento 21 de Março de 1945

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 20 de Outubro de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1967: Licenciatura em Silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia
Pós-graduação em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador da HVF – SGPS, S.A. 
Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. 
Administrador da Corfi, S.A.
Administrador da Violas Ferreira Financial S.A.

Experiência profissional anterior

1978-…: Director de Produção da Cotesi
…-2005: Administrador de Empresas do Grupo Violas
1989-2005: Membro do Conselho de Administração da Unicer – Bebidas

de Portugal, SGPS, S.A.

Edgar Alves Ferreira

Data de nascimento 10 de Agosto de 1953

Naturalidade Alemã

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 2004

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1982: Doutoramento (PhD) em Ciências Políticas
1974-79: Licenciatura Kaufmann em Administração Empresarial,

Universidade Ludwig-Maximilians (Munique)

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Membro do Conselho de Administração do DEPFA Bank plc, Dublin
Membro do Conselho de Administração do Hypo Alpe Adria Bank
Internacional, Klagenfurt
Membro do Conselho Fiscal Aragon Ag, Wiesbaden (desde Julho de 2012)

Experiência profissional anterior

2011 (Fev.)–2013 (Fev.): Membro do Conselho de Administração 
NOMOS-BANK, Moscovo 
Membro do Conselho de Administração do Banco Popular Español S.A., 
Madrid (até Março de 2010)
Membro do Conselho de Administração da Deutsche Lufthansa AG, Colónia
(até Maio de 2010)
Membro do Conselho de Administração da E.ON Ruhrgas AG, Essen (até
Maio de 2010)
Assistente na Universidade de Munique
Jornalista do “Frankfurter Allgemeine Zeitung and Handelsblatt”
2003-2009: Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG
2003-2009: Membro do Conselho de Administração da Allianz SE
1999-2002: Responsável pelos Clientes (Empresas e Particulares) e

Membro da Comissão Executiva do Grupo Deutsche Bank
1999-2003: Spokesman da Comissão Executiva do Deutsche 24 AG

Herbert Walter (renunciou a 15 de Janeiro 2015)

Data de nascimento 8 de Julho de 1965

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 22 de Abril de 2009

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
1991: The Wharton School, University of Pennsylvania MBA, Major in Finance
1988: C.U.N.E.F. Universidade Complutense de Madrid, Licenciado em

Ciências Económicas e Empresariais

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades
Director Executivo Adjunto do CaixaBank, S.A. 

Outros cargos
Escuela de Organización Industrial de España – Membro do Conselho Assessor

Experiência profissional anterior
2008-11: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” – Vice-Presidente

Executivo, Banca Internacional
2000-08: Goldman Sachs International – Administrador Executivo, Banca de

Investimento
1993-00: Salomon Brothers International – Administrador, Banca de

Investimento
1992-93: S.G. Warburg & Co. – Associate, Banca de Investimento
1989-90: Salomon Brothers International – Analista Financeiro, Banca de

Investimento

Ignacio Alvarez-Rendueles

Data de nascimento 12 de Setembro de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 20 de Abril de 2006

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

2006: Stanford Executive Programme, University of Stanford, USA
1982: PhD em Management Sciences, University of Warwick, UK
1978: MSc em Man. Sci. and OR, University of Warwick, UK
1975: Licenciatura em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administrador não executivo da BA GLASS BV 
Presidente não executivo do Conselho de Administração BA VIDRO S.A. 
Presidente não executivo do Conselho de Administração da BA VIDRIO S.A. 
Presidente não executivo do Conselho de Supervisão da BA GLASS POLAND
Administrador não executivo da Sonae Indústria, S.A. 
Presidente não executivo do Conselho de Administração da Fim do Dia
SGPS S.A.

Experiência profissional anterior

2009-2012: Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins 
Dystrybucja, S.A.

2005-2012: Membro do Advisory Board da 3i Spain
2003-05: Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS
1988-98: Administrador de diversas empresas do Grupo Sonae
1987-88: Administrador da EDP, Electricidade de Portugal
1982-87: Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade

do Porto

Carlos Moreira da Silva 
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Data de nascimento 10 de Julho de 1942

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 27 de Março de 1996

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
Diplomado em “Alta Dirección”, IESE
Doutoramento (PhD) em Economia
Acadêmico Numerário da “Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras” e Académico da Real Academia de Doctores
Detentor do ISMP em “Business Administration”, Harvard University

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades
Presidente do Patronato da Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, “la Caixa”
Presidente do Conselho de Administração do CaixaBank, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Criteria CaixaHolding, S.A.
Vice-Presidente Primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A. 
Vice-Presidente da Telefónica, S.A. 
Vice-Presidente Primeiro da Repsol, S.A.
Administrador da Suez Environnement Company
Administrador não-executivo do The Bank of East Asia, Ltd.

Outros cargos
Presidente da Confederación Española de Cajas de Ahorros – CECA 
Vice-Presidente Primeiro do European Savings Banks Group – ESBG
Vice-Presidente do World Savings Banks Institute – WSBI
Presidente da Confederación Española de Directivos y Ejecutivos – CEDE
Presidente do Capítulo Español del Club de Roma
Presidente do Círculo Financiero
Membro do Consejo Empresarial para la Competitividad – CEC

Experiência profissional anterior
1999-2007: Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la

Caixa”
1991: Director-Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de

Barcelona “la Caixa”
1984: Director-Geral Adjunto da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

“la Caixa”
1982: Subdirector-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” 
1978: Director-Geral do Banco Unión, S.A.
1974: Administrador e Director-Geral da Banca Jover
1973: Director de Recursos Humanos do Banca Riva Y Garcia
1969: Director-Geral do Banco Asunción, Paraguay
1964: Director de Investimento do Banco Atlântico

Isidro Fainé Casas

Data de nascimento 29 de Novembro de 1955

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 21 de Abril de 1999

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1978: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Administrador não executivo do Banco de Fomento Angola, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Outros cargos

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música
Membro do Conselho de Curadores do Lisbon MBA

Experiência profissional anterior

1986-1996: Consultor da Casa Civil do Presidente da República para os
Assuntos Europeus

1983-1985: Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças e do Plano;
membro permanente da delegação ministerial portuguesa nas
negociações para a adesão de Portugal às Comunidades
Europeias

1982-1983: Membro do gabinete de consultores Jalles & Vasconcelos
Porto; correspondente do Expresso, da RTP e da Deutsche
Welle em Bruxelas

1980-1982: Chefe da delegação da ANOP em Bruxelas
1979-1980: Editor do suplemento de economia do Diário de Notícias
1975-1980: Jornalista profissional do Diário de Notícias

José Pena do Amaral

Data de nascimento 15 de Outubro de 1965

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2014

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica
1989: Administração e Gestão de Empresas, Universidade Católica Portuguesa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Administrador do Banco Português de Investimento, S.A.
Administrador da BPI Suisse

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Não exerce outros cargos sociais em sociedades

Experiência profissional anterior

2007-…: Administrador e membro da Comissão Executiva do Banco 
Português de Investimento, S.A.

2000-2007: Director Central do Banco Português de Investimento, S.A.

João Pedro Oliveira e Costa
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Data de nascimento 25 de Fevereiro de 1957

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 26 de Abril de 2001

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1982: MBA, Nova School of Business and Economics
1980: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da

Universidade do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades
do Grupo BPI

Administrador e Presidente da Comissão Executiva do
Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade
de Capital de Risco, S.A. 
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Membro do Supervisory Board da Euronext, N.V.
Administrador da Fundação de Serralves 
Presidente do Conselho Fiscal da Cerealis, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal do INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica
e Gestão Industrial 

Experiência profissional anterior

2010-2014: Membro, e a partir de 2012 Presidente do Conselho de 
Representantes da Faculdade de Economia da Universidade
do Porto 

2000-2001: Administrador da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto
1980-1989: Docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto
1981-1983: Adjunto do director do Centro de Investigação Operacional da

Armada

Manuel Ferreira da Silva

Data de nascimento 2 de Junho de 1957

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 3 de Fevereiro de 2005

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

Licenciatura em Direcção e Administração de Empresas 
Mestrado em Administração de Empresas (ESADE)

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Director Geral de Criteria CaixaHolding, S.A.
Administrador da Abertis Infraestruturas S.A. 
Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.
Vice Presidente 2.º em Ahorro Corporación

Experiência profissional anterior

2007-2013: Director General de CaixaBank (Riesgos)
2005-2007: Director Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de 

Barcelona “la Caixa”
2001-2007: Director-Geral da Caixa Holding, S.A.
1995-2000: Administrador Delegado do Banco Herrero
1996-2000: Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico 

Marcelino Armenter Vidal 

Data de nascimento 2 de Julho de 1952

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 27 de Setembro de 2000

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1974: Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da
Universidade Técnica de Lisboa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administradora não-executiva da Cosec – Companhia de Seguros de Crédito, S.A.

Outros cargos

Administradora não-executiva da CUP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.

Experiência profissional anterior

1984-1985: Membro do Conselho de Administração do Fonds de 
Réétablissement du Conseil de L'Europe

1978-1985: Directora dos Serviços Financeiros da Direcção-Geral do
Tesouro do Ministério das Finanças

1977: Directora Administrativa e Financeira da Assembleia da República
1976-1977: Ministério das Finanças – Direcção-Geral do Tesouro
1974-1976: Docente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da

Empresa
1974-1976: Responsável pelo Departamento de Finanças Locais do

Ministério de Administração Interna

Maria Celeste Hagatong

Data de nascimento 16 de Novembro de 1972

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 22 de Abril de 2009

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia do Porto

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, 
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de Grisogono, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Socip – Sociedade de Investimentos
e Participações, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V.
Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. 
Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de
Investimentos e Participações, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Kento Holding Limited
Vogal do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Victoria Holding Limited
Vogal do Conselho de Administração da Victoria, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração da Dorsay, SGPS, Unipessoal, S.A. 
Gerente da Niara Holding, SGPS, Unipessoal, Lda. 
Vogal do Conselho de Administração da GOTS – Gestão, Organização,
Desenvolvimento e Serviços, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Ciminvest – Sociedade de
Investimentos e Participações, S.A.
Membro da Comissão de Auditoria e Finanças da NOS, SGPS, S.A.

Experiência profissional anterior

Director Administrativo e Financeiro e vogal do Conselho de Administração
de diversas empresas do Grupo Américo Amorim

Mário Leite da Silva
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Data de nascimento 3 de Março de 1966

Naturalidade Portuguesa

Data da 1.ª designação 3 de Março de 2004

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

2001: Stanford Executive Program
1989: Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica

Portuguesa

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em sociedades do
Grupo BPI

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI – Banco Comercial 
e de Investimentos, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador da Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A
Administrador não executivo da SIBS SGPS, S.A.
Administrador não executivo da SIBS, Forward Payment Solutions, S.A.

Experiência profissional anterior

1984-1988: Direcção Informática da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Celulose

Pedro Barreto

Data de nascimento 4 de Março de 1944

Naturalidade Norueguesa

Data da 1.ª designação 26 de Março de 1987

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1969: Escola Superior de Comércio, Oslo

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. 
Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL 
Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A.

Tomaz Jervell

Data de nascimento 19 de Novembro de 1947

Naturalidade Espanhola

Data da 1.ª designação 23 de Abril de 2014

Termo do mandato actual 31 de Dezembro de 2016

Formação académica

1971: Licenciatura em Economia, Universidade de Barcelona Actuario, 
Universidade de Barcelona

Cargos de administração e fiscalização desempenhados em outras sociedades

Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Allianz
Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. (Spain)
Presidente da Allianz Popular, S.L.
Presidente da Allianz México S.A. Compañia de Seguros 
Presidente do Conselho Consultivo da Allianz do Brasil Participações, Ltda. 
Administrador da Allianz Seguros, S.A. Brasil 
Administrador do Banco Popular Español, S.A. 
Membro do Comité Executivo Internacional da Allianz, SE
Deputy Member do Conselho de Administração da Allianz Colômbia S.A. 
Principal Member do Conselho de Administração da Allianz Seguros, S.A. 
Principal Member do Conselho de Administração Allianz Seguros de Vida, S.A. 
Principal Member do Conselho de Administração Allianz Inversiones, S.A. 
Principal Member do Conselho de Administração Fiduciaria Colseguros S.A.

Vicente Tardio Barutel
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