
 

 

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. 

Sociedade Aberta 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal 

Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal  

Capital social: €1.720.700.000,00 Euros 

Número único de matrícula e de pessoa colectiva: 511 202 008 

 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE MAIO DE 2015 
PONTO 2 DA ORDEM DO DIA 

 
 

 
“Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A. referentes ao Exercício de 2014” 

 

Considerando que, no exercício de 2014, o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

obteve, no âmbito da sua actividade, um resultado negativo de 363.016.569,08 euros. 

 

O Conselho de Administração propõe, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º1 

e do n.º2 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, que o referido 

resultado negativo de 363.016.569,08 euros seja levado a Resultados Transitados. 

 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2015 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE MAIO DE 2015 
PONTO 4 DA ORDEM DO DIA 

 
 

”Deliberar sobre a “Política de Selecção e Avaliação da Adequação dos 

Membros do Órgão de Administração e Fiscalização, e dos Titulares de 

Funções Essenciais do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.” e 

sobre o “Regulamento sobre Prevenção, Comunicação e Sanação de 

Conflitos de Interesses, incluindo Transacções com Partes Relacionadas do 

Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.”. 

 

De modo a dar cumprimento ao disposto no artigo 30.º-A/2 e 33.º-A/3 do Regime 

Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”) e a 

assegurar que o BANIF – Banco Internacional do Funchal SA adopta os mais 

elevados padrões nacionais e internacionais de governo das instituições de crédito, 

o Conselho de Administração propõe a aprovação de uma “Política de selecção e 

avaliação da adequação dos membros do órgão de administração e fiscalização e 

dos titulares de funções essenciais” e do “Regulamento sobre Prevenção, 

Comunicação e Sanação de Conflitos de Interesses, incluindo Transacções com 

Partes Relacionadas do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.”, conforme 

documentos a seguir identificados como Anexo 1 e Anexo 2 respectivamente. 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2015 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Política de selecção e avaliação da adequação dos membros do órgão de 
administração e fiscalização, e dos titulares de funções essenciais do 
BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”) 

 

Introdução 

A presente Política de selecção e avaliação da adequação dos membros do órgão de 
administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais do Banif (a 
“Política de Selecção e Avaliação”) destina-se a dar cumprimento ao disposto no 
artigo 30.º-A/2 e 33.º-A/3 do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras (“RGICSF”) e a assegurar que o Banif adopta os mais 
elevados padrões nacionais e internacionais de governo das instituições de crédito.   

O Banif (também referido ao longo do presente documento como “Banco”) adoptou 
o chamado modelo anglo-saxónico para a estruturação interna de governo, tal 
como descrito no artigo 278.º/1, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais 
(“CSC”). No caso do Banif, este modelo compreende um Conselho de 
Administração, uma Comissão de Auditoria, que integra o órgão de administração, 
à qual está atribuída a fiscalização do Banco e um revisor oficial de contas. Para 
efeitos da presente Política, a referência a “órgão de administração e fiscalização” 
compreende o órgão de administração do Banif, colectivamente considerado, e 
incluindo portanto a Comissão de Auditoria, e a referência a “membros do órgão de 
administração e fiscalização” compreende todos os membros do Conselho de 
Administração do Banco, independentemente de integrarem a Comissão Executiva 
ou a Comissão de Auditoria, e do seu estatuto de executivos ou não executivos, ou 
de independentes ou não independentes. 

 

Fundamentação 

As instituições de crédito devem dispor de “dispositivos de governo sólidos, que 
incluam uma estrutura organizativa clara, com linhas de responsabilidade bem 
definidas, transparentes, e coerentes, processos eficazes para identificar, gerir, 
controlar e comunicar os riscos a que estão ou podem vir a estar expostas, 
mecanismos adequados de controlo interno, incluindo procedimentos 
administrativos e contabilísticos sólidos, e políticas e práticas de remuneração 
consentâneas com uma gestão sólida e eficaz do risco e que promovam esse tipo 
de gestão” (artigo 74.º/1, Directiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2013: “CRD IV” e artigo 14.º, n.º 1 RGICSF). 

Neste contexto, é aos órgãos de administração e de fiscalização das instituições de 
crédito que cabe em primeira linha definir e fiscalizar a aplicação dos sistemas de 
governo que garantam uma gestão efectiva e prudente, assim como a separação de 
funções e a prevenção de conflitos de interesse (artigo 88.º/1 CRD IV e artigo 
115.º-A RGICSF).  



 

O órgão de administração desempenha estas funções vectoriais em matéria de 
governo da instituição, porquanto (e ao mesmo tempo que) assume a 
responsabilidade global pela instituição, cabendo-lhe definir, aprovar e 
implementar, por um lado, e fiscalizar, por outro, os objectivos estratégicos da 
instituição, a execução da prudente estratégia de risco e a evolução da apetência 
ao risco assumida pelo Banco. 

A importância da aptidão individual e colectiva dos membros do órgão de 
administração e fiscalização fica assim patente quando são consideradas, ainda que 
de forma sumária, as competências deste órgão, e o papel central que desempenha 
na gestão sã e prudente das instituições de crédito. 

A responsabilidade global pela instituição compreende a definição dos principais 
objectivos estratégicos, no que ao negócio bancário se refere, em geral, e à 
garantia da solidez financeira da instituição, em particular, mas também as 
principais decisões no que toca à contratação dos colaboradores mais relevantes ou 
à estruturação de uma política remuneratória.  

Em matéria de risco, o órgão de administração, na sua função executiva, é 
responsável por definir e implementar uma estratégia de risco adequada à 
estratégia global da instituição, à sua dimensão e complexidade. Esta estratégia 
global de risco compreende, entre outros aspectos, a fixação da apetência pelo 
risco da instituição, a implementação de canais de informação adequados e a 
gestão e controlo dos riscos assumidos. Além disso, ao órgão de administração 
incumbe a definição das normas e procedimentos internos que promovam uma 
cultura institucional de risco indutora dos valores da integridade ética, do escrutínio 
interno e da transparência e robustez organizativa. 

Na sua função de fiscalização, por último, e em resumo, o órgão de administração 
deve conseguir monitorizar os riscos e desafios que se colocam à actividade da 
instituição de crédito, analisando proactivamente, de forma critica, as decisões a 
tomar ou tomadas. 

Além do órgão de administração, a gestão sã e prudente das instituições de crédito 
depende também em grande medida do adequado desempenho de algumas 
funções com especial relevância, como o compliance, a auditoria interna ou o 
controlo e gestão de risco. A essencialidade destas funções, sobretudo no contexto 
do Sistema de Controlo Interno do Banco, justifica que os respectivos responsáveis 
sejam sujeitos ao processo de selecção e avaliação especialmente rigoroso dos 
membros do órgão de administração e fiscalização. Assim sendo, e em 
cumprimento do disposto no artigo 33.º-A/3 do RGICSF, a presente Política 
abrange também os titulares de funções essenciais. 
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1. Âmbito e competência para aplicação 

1.1.  A presente Política aplica-se aos seguintes dirigentes do Banif: 

1.1.1. Membros do Conselho de Administração; 

1.1.2. Titulares de funções essenciais da instituição de crédito, identificados 
como tal pela CGS, nos quais estão necessariamente incluídos os 
responsáveis pelas funções de Compliance, Gestão de Risco e Auditoria 
Interna. 

1.2.  Para efeitos da presente Política, por dirigentes entende-se todas as 
pessoas referidas nos números anteriores. 

1.3.  A Comissão do Governo Societário acompanha a aplicação da presente 
Política e assegura a sua plena eficácia. 

 

2. Aptidão colectiva do órgão de administração e fiscalização 

Competência Técnica 

2.1.  O órgão de administração e fiscalização do Banif deverá ser composto por 
membros que, colectivamente, garantam em permanência, uma gestão sã e 
prudente do Banco. 

2.2.  A composição colectiva do órgão de administração e fiscalização deve 
assegurar que a tomada de decisão deste órgão não seja dominada por um 
qualquer indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos, em detrimento dos 
interesses do Banco e que observa os interesses de longo prazo dos 
clientes, dos accionistas, dos investidores e demais stakeholders. 

2.3.  Em especial, colectivamente, o órgão de administração e fiscalização deve 
ser composto por membros que assegurem, no âmbito das suas respectivas 
funções e, de forma contínua: 

2.3.1. A definição e aprovação das políticas de risco, dos objectivos 
estratégicos, a monitorização e fiscalização da execução da estratégia 
de risco e da evolução da apetência ao risco assumidos pelo Banco;  

2.3.2.  A manutenção dos valores e da cultura corporativa do Banco, a 
implementação de um modelo de Governo adequado, cuja actualidade 
é assegurada por revisões periódicas; 

2.3.3.  A integridade dos sistemas contabilísticos e de informação financeira, 
incluindo o controlo financeiro e operacional; 

2.3.4. A compreensão e tomada de decisões sobre o negócio global e as 
operações através das quais o Banco desenvolve a sua actividade, em 
toda a sua complexidade, assim como a respectiva fiscalização; 

 



 

 

2.3.5. A compreensão, implementação e monitorização dos processos de 
avaliação e controlo da adequação dos fundos próprios, da gestão 
do capital e da liquidez e respectivos planos, os deveres e políticas 
de Compliance , e o sistema de controlo interno do Banco; 

2.3.6. O conhecimento, análise crítica, monitorização e adaptação da 
estrutura do grupo onde o Banco se insere, de forma a permitir uma 
gestão de risco e uma supervisão integrada, assim como um fluxo 
preciso e atempado de informações. 

2.4.  Para os efeitos que acabam de se descrever, o órgão de administração e 
fiscalização deve ser composto por membros que reúnam, colectivamente, 
conhecimentos, competências e experiência suficientes, que garantam o 
cumprimento das respectivas funções legais e estatutárias em todas as 
áreas relevantes de actuação, designadamente: 

2.4.1. Definição e implementação de planos e orçamentos de negócio e de 
planos estratégicos de médio e longo prazo; 

2.4.2. Operações bancárias e financeiras; 

2.4.3. Finanças e contabilidade financeira; 

2.4.4. Tratamento e Políticas contabilísticas nacionais e internacionais; 

2.4.5. Controlo Interno e sistemas de informação; 

2.4.6. Gestão de liquidez e capital; 

2.4.7. Auditoria, Compliance e Gestão de riscos; 

2.4.8. Gestão de recursos humanos e políticas de remuneração; 

2.4.9. Comunicação e divulgação interna e externa de informação; 

2.4.10. Enquadramento jurídico e regulatório nacional e internacional; 

2.4.11. Sistemas de governo. 

 

Disponibilidade 

2.5.  O órgão de administração e fiscalização do Banif deve ser composto por 
um número suficiente de membros e por membros com disponibilidade 
suficiente para garantir a dedicação necessária ao desempenho das suas 
tarefas de administração e fiscalização, atendendo ao perfil estratégico e de 
risco do Banco, à sua dimensão e complexidade da actividade. 

 

 



 

Diversidade  

2.6.  Na selecção e na avaliação dos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização, é activamente promovida a diversidade de personalidades, 
qualificações e competências técnicas e sectoriais necessárias para o 
exercício das funções dos dirigentes do Banif. 

2.7.  Embora encare positivamente a diversidade de valências profissionais, a 
diversidade geográfica e a diversidade geracional, no âmbito da presente 
Política o Banif concede prioridade à diversidade de género, em termos de 
promover um maior envolvimento de um género sub-representado nos 
dirigentes do Banco, nos termos da Política de Diversidade, detalhada no 
Ponto 8, infra. 

2.8.  A diversidade de género nas funções dirigentes é encarada no Banif como 
uma combinação de diferentes qualidades, características e conhecimentos 
de cada um dos membros dos Órgãos de Gestão no que respeita à tomada 
de decisão, representa a sociedade, a diversidade dos seus clientes. 

 

3. Aptidão individual dos membros do órgão de administração e 
fiscalização  

3.1.  Sem prejuízo da competência final da Assembleia Geral do Banif para a 
eleição dos membros do órgão de administração e fiscalização, é ao 
Conselho de Administração que compete a responsabilidade pela avaliação 
inicial dos novos membros, assim como a avaliação sucessiva, individual e 
coletiva, nos termos do artigo 30.º-A/1 do RGICSF.  

3.2.  Para além do preenchimento de um conjunto de requisitos, os membros do 
órgão de administração e fiscalização não podem encontrar-se em nenhuma 
das situações de incompatibilidades prevista no RGICSF. 

 

Idoneidade 

3.3.  Considera-se que um membro do órgão de administração e fiscalização 
goza de idoneidade se não existirem elementos quanto à sua conduta 
pessoal ou profissional que sugiram dúvidas sobre a capacidade de garantir 
uma gestão sã e prudente do Banco. 

3.4.  Na avaliação da idoneidade deve ter-se em conta o modo como o 
candidato gere habitualmente os negócios, profissionais ou pessoais, ou 
exerce a profissão, em especial nos aspectos que revelem a sua capacidade 
para decidir de forma ponderada e criteriosa, ou a sua tendência para 
cumprir pontualmente as suas obrigações ou para ter comportamentos 
compatíveis com a preservação da confiança do mercado, tomando em 
consideração todas as circunstâncias que permitam avaliar o 
comportamento profissional para as funções em causa. 

 



 

 

3.5.  Na análise inicial e sucessiva da idoneidade de um candidato ou membro 
do órgão de administração e fiscalização são tidos em conta todos os dados 
pertinentes disponíveis para a avaliação, independentemente do 
enquadramento legal que os referidos dados mereçam à luz de cada uma 
das jurisdições envolvidas e independentemente do local da prática de 
factos ou da ocorrência dos seus efeitos. 

3.6.  Na avaliação da idoneidade a que se referem os números anteriores, são 
atendidos, entre outros, os seguintes elementos: 

3.6.1. Registos criminais, contra-ordenacionais ou administrativos 
relevantes; 

3.6.2. Circunstâncias específicas, atenuantes, agravantes ou que de outra 
forma condicionem o juízo sobre o facto ou evento imputado ao 
avaliado; 

3.6.3. Qualquer tipo de incidentes, ainda que de menor gravidade, mas que 
pelo contexto ou repetição possam suscitar fundadas dúvidas sobre a 
aptidão do avaliado. 

 

3.7.  Na avaliação da idoneidade a que se referem os números anteriores são 
também atendidos: 

3.7.1.  As circunstâncias e situações enunciadas nos n.os 3, 5 e 6 do artigo 
30.º-D/3 do RGICSF, segundo a redacção que estiver em vigor na data 
da avaliação, assim como de quaisquer outras normas análogas que 
entretanto venham substituir, alterar ou complementar as normas 
jurídicas aí constantes; 

3.7.2.  Os factores enunciados nos pontos 13.5 a 13.7 das Orientações da 
EBA de 22 de Novembro de 2012, sobre a avaliação da aptidão dos 
membros do órgão de administração e fiscalização e de quem 
desempenha funções essenciais (“Orientações EBA”). 

 

Experiência e Qualificação Profissional 

3.8.  Os membros do órgão de administração e fiscalização do Banif devem 
possuir a experiência e qualificação profissional necessárias ao exercício das 
suas funções, tendo em conta a responsabilidade subjacente ao exercício 
das competências que lhes são atribuídas, a complexidade da actividade do 
Banco, a respectiva dimensão, e a necessidade de assegurar uma gestão sã 
e prudente, no contexto da salvaguarda do sistema financeiro e dos 
interesses dos respectivos clientes, depositantes, investidores e demais 
clientes. 

 



 

 

3.9.  Considera-se ter a experiência e competências necessária o membro do 
órgão de administração ou fiscalização que pelos cargos anteriormente 
desempenhados – atendendo em especial à duração, responsabilidades 
assumidas (formal e materialmente) e nível de desempenho – se revele 
apto a compreender o funcionamento e actividade da Banco, os desafios 
que o Banif enfrenta, a complexidade das operações de que o Banif é parte, 
os riscos a que o Banif está exposto, assim como a analisar criticamente as 
decisões tomadas.  

3.10. Na avaliação da experiência de um candidato ou de um membro do 
órgão de administração e fiscalização serão tidos em consideração, entre 
outros aspectos, os constantes do Ponto 14 das Orientações EBA. 

 

Independência 

3.11. Os membros do órgão de administração e fiscalização devem exercer 
as suas funções com isenção, sem estarem sujeitos a qualquer tipo de 
influência indevida de outras pessoas ou entidades, adoptando em todas as 
circunstâncias a gestão prudente e sã do Banco e os seus interesses como 
critério determinante para a tomada de decisões. 

3.12. Na avaliação da independência dos membros do órgão de 
administração e fiscalização do Banco são tidas em consideração, entre 
outros aspectos, as situações seguintes: 

a) Cargos que o interessado exerça ou tenha exercido no Banif ou noutra instituição 
de crédito; 

b) Relações de parentesco ou análogas, bem como relações profissionais ou de 
natureza económica que o interessado mantenha com outros membros do órgão de  
administração ou fiscalização do Banif ou de qualquer pessoa colectiva que com 
este se encontre numa relação de domínio ou de grupo; 

c) Relações de parentesco ou análogas, bem como relações profissionais ou de 
natureza económica que o interessado mantenha com pessoa que detenha 
participação qualificada no Banif ou de qualquer pessoa colectiva que com este se 
encontre numa relação de domínio ou de grupo. 

3.13. No preenchimento do Questionário a que faz referência o Ponto 4.6 
desta Política, o candidato a membro do órgão de administração e 
fiscalização deverá enunciar todos os factos que, com razoável 
probabilidade, possam constituir ou dar causa a um conflito entre os seus 
interesses e os interesses do Banif. 

 

 

 



 

Disponibilidade 

3.14. Os membros do órgão de administração e fiscalização devem 
consagrar ao desempenho das suas funções a disponibilidade adequada ao 
cabal exercício das competências que lhes foram atribuídas, à dimensão do 
Banco e à complexidade da respectiva actividade. 

3.15. Nos casos em que o membro do órgão de administração ou 
fiscalização acumule ou pretenda acumular o cargo no Banco com outros 
cargos de administração e fiscalização noutras entidades, deve apresentar 
com periodicidade anual uma estimativa das horas semanais que pretende 
consagrar ao exercício das funções no Banco, assim como ao exercício das 
demais funções que desempenhe, e ainda enunciar fundamentadamente as 
razões pelas quais considera que mesmo assim manterá a disponibilidade 
adequada, nos termos do Ponto 3.10. 

3.16.  Os deveres enumerados no Ponto 3.11 existem mesmo nos casos 
previstos no n.º 4 e no n.º 6 do artigo 33.º RGICSF. 

 

4. Processo de selecção e avaliação 

Avaliação inicial da aptidão individual e selecção 

4.1.  A avaliação inicial da aptidão individual dos membros do órgão de 
administração e fiscalização deve preceder a sua selecção e apresentação à 
Assembleia Geral para eleição, ou a sua cooptação pelo próprio órgão. 

4.2.  O órgão de administração desenvolve de forma proactiva os melhores 
esforços para identificar novos membros para o órgão de administração e 
fiscalização, assim como preparar de forma atempada o respectivo processo 
de sucessão, sem prejuízo da competência dos sócios e da Assembleia 
Geral nesta matéria. 

4.3.  A inclusão de candidatos em listas a submeter a votação em assembleia 
geral, assim como a apresentação de candidatos para designação pelo 
órgão de administração e fiscalização, será necessariamente precedida de 
um processo de avaliação inicial, que culmina com a elaboração e 
divulgação de um Relatório de Avaliação Inicial. 

4.4.  O Banif envidará os melhores esforços para que os estatutos, 
regulamentos, demais documentos reguladores da vida do Banco e as 
práticas adoptadas sejam alterados, de modo a que a inclusão de 
candidatos em listas a submeter a votação em assembleia geral por sócios, 
ou a apresentação de candidatos para designação pelo órgão de 
administração e fiscalização seja obrigatoriamente precedida do Processo 
de Selecção e Avaliação a que se refere o presente Ponto. 

4.5.  A realização da avaliação inicial da aptidão dos membros do órgão de 
administração e fiscalização e a elaboração e divulgação do respectivo 
Relatório de Avaliação Inicial competem à CGS. 



 

 

4.6.  Uma vez identificado um possível candidato a membro do órgão de 
administração e fiscalização, a CGS promove a recolha da informação 
relevante à avaliação inicial da sua aptidão, que no mínimo compreenderá 
os elementos referidos no Questionário que consta como Anexo 1. O 
preenchimento do Questionário pode ser realizado pelo próprio candidato, 
pela CGS com base em informações recolhidas, ou por uma entidade 
externa, contratada para o efeito pela CGS. 

4.7.  A CGS – assim como o órgão de administração -, podem contratar 
entidades externas que os auxiliem na definição do perfil dos candidatos, na 
selecção dos métodos para a respectiva identificação e na avaliação inicial e 
selecção. O órgão de administração disponibilizará à CGS os recursos 
humanos, técnicos e financeiros que razoavelmente possam ser necessários 
para que o processo de selecção e avaliação do Banco se desenvolva 
segundo os mais elevados padrões de qualidade, rigor, comparabilidade, 
transparência e conformidade com os standards nacionais e internacionais. 

4.8.  O Relatório de Avaliação Inicial da aptidão, elaborado e apresentado pela 
CGS nos termos dos números anteriores, deve conter necessariamente, 
pelo menos, a análise autónoma e fundamentada dos seguintes elementos: 

4.8.1. Experiência  

4.8.2. Conhecimentos e competências 

4.8.3. Idoneidade 

4.8.4. Independência 

4.8.5. Disponibilidade 

4.8.6. Adequação do candidato – atendendo aos elementos descritos em 
4.8.1 a 4.8.5 – para as funções que irá desempenhar no órgão de 
administração e fiscalização 

4.8.7. Três áreas preferenciais para aquisição, manutenção e 
aprofundamento de conhecimentos e competências, atendendo à 
necessidade individual do colaborador em questão, às necessidades da 
Banco, e às tendências de inovação na área bancária e financeira.  

4.9.  A informação considerada relevante para a avaliação inicial da aptidão do 
candidato será necessariamente acompanhada de documentos 
comprovativos.  

4.10. Após a conclusão do Relatório de Avaliação Inicial, a CGS comunica 
os respectivos resultados ao accionista ou accionistas que tenham 
identificado e sugerido o candidato, assim como ao órgão de administração 
e fiscalização. 

 

 



 

 

4.11. Caso o Relatório de Avaliação Inicial conclua pela falta de adequação 
do candidato, os respectivos proponentes podem optar por retirar a 
candidatura ou sujeitá-la à apreciação do Banco de Portugal, nos termos do 
artigo 30.º-B/3 RGICSF. Neste último caso, o candidato apenas pode ser 
proposto pelos accionistas ou pelo órgão de administração e fiscalização 
após a avaliação da respectiva adequação pelo Banco de Portugal, e a 
autorização por esta entidade para o exercício de funções, nos termos dos 
artigos 30.º-B/4 e 30.º-A/6 RGICSF. 

4.12. Caso o candidato seja incluído numa lista submetida à Assembleia 
Geral para aprovação, a CGS apresenta o Relatório de Avaliação Inicial ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco, a quem compete 
disponibilizá-la aos accionistas, no âmbito das informações preparatórias da 
assembleia, assim como informar os accionistas dos requisitos de 
adequação das pessoas a eleger, constantes da presente Política de 
Selecção e Avaliação. 

 

Avaliação sucessiva da aptidão individual e colectiva 

4.13. A avaliação sucessiva da aptidão individual dos membros do órgão de 
administração e fiscalização é da competência da CGS e terá lugar:  

4.13.1. Anualmente; e 

4.13.2. Sempre que novos factos ou eventos determinem a 
necessidade de uma reavaliação da aptidão. Esta necessidade pode 
advir de novos factos que tenham chegado ao conhecimento da CGS, 
do órgão de administração ou do órgão de fiscalização.  

4.14. Os membros do órgão de administração e fiscalização têm o dever de 
comunicar imediatamente ao Banco qualquer facto superveniente à sua 
designação que altere o conteúdo das declarações subjacentes ao 
Questionário referido no Ponto 4.6, ou que altere ou possa alterar – 
segundo uma apreciação razoável – a avaliação da sua aptidão individual, 
idoneidade, experiência, competência e conhecimentos, disponibilidade ou 
adequação às funções atribuídas. 

4.15. A avaliação sucessiva da aptidão colectiva do órgão de administração 
e fiscalização é também da competência da CGS e terá lugar anualmente.  

4.16. Como resultado da avaliação referida nos Pontos 4.13 e 4.15, a CGS 
elabora um Relatório Anual de Avaliação Sucessiva, tendo por objecto a 
aptidão colectiva do órgão de administração e fiscalização e individual dos 
seus membros, do qual deve constar, pelo menos, uma análise 
fundamentada dos seguintes pontos: 

 

 



 

Avaliação sucessiva individual 

4.16.1. Exposição resumida dos elementos constantes do Relatório de 
Avaliação Individual a que se refere o Ponto 4.8; 

4.16.2. Descrição das alterações entretanto ocorridas, em relação aos 
elementos constantes do Relatório de Avaliação Individual a que se 
refere o Ponto 4.8; 

4.16.3. Adequação do tempo dedicado em termos individuais ao 
desempenho das funções;  

4.16.4. Cumprimento dos objectivos anuais em matéria de aquisição, 
manutenção e aprofundamento de conhecimentos e competências; 

4.16.5. Objectivos em matéria de aquisição, manutenção e 
aprofundamento de conhecimentos e competências, fixados para o ano 
seguinte, nos termos do Ponto 7.6. 

 

Avaliação sucessiva colectiva 

4.16.6. Estrutura, dimensão, composição e desempenho do órgão de 
administração; 

4.16.7. Adequação do tempo dedicado em termos agregados ao 
desempenho das funções;  

4.16.8. Cumprimento dos objectivos relativos à diversidade, descritos 
em mais detalhe no Ponto 8; 

4.16.9. Adequação das competências, dos conhecimentos e da 
experiência, em termos agregados, tendo em conta a actividade do 
Banco; 

4.16.10. Cumprimento dos objectivos anuais em matéria de aquisição, 
manutenção e aprofundamento de conhecimentos e competências; 

4.16.11. As cinco áreas preferenciais para aquisição, manutenção e 
aprofundamento de conhecimentos e competências para o ano 
seguinte; 

4.16.12. Recomendação de eventuais alterações. 

 

5. Aptidão individual dos titulares de funções essenciais 

5.1. Aos titulares de funções essenciais aplicam-se, com as devidas adaptações, 
os requisitos de idoneidade, experiência e disponibilidade enunciados no 
Ponto 3.   

 



 

 

 

6. Processo de selecção e avaliação dos titulares de funções essenciais 

Avaliação inicial da aptidão individual e selecção 

6.1. A avaliação inicial da aptidão individual dos titulares de funções essenciais 
deve preceder a sua contratação e/ou nomeação. 

6.2. O órgão de administração desenvolve de forma proactiva os melhores 
esforços para identificar possíveis candidatos a titulares de funções 
essenciais, assim como para preparar de forma atempada o respectivo 
processo de sucessão. 

6.3. Uma vez identificado um possível candidato a titular de funções essenciais, 
a CGS promove a recolha da informação relevante à avaliação inicial da sua 
aptidão, que no mínimo compreenderá os elementos referidos no 
Questionário que consta como Anexo 1. O preenchimento do Questionário 
pode ser realizado pelo próprio candidato, pela CGS com base em 
informações recolhidas, ou por uma entidade externa, contratada para o 
efeito pela CGS. 

6.4. A informação considerada relevante para a avaliação inicial da aptidão do 
candidato será necessariamente, sempre que aplicável, acompanhada de 
documentos comprovativos. 

6.5. Ao Relatório de Avaliação Inicial da aptidão de titulares de funções 
essenciais, a elaborar e apresenta ao órgão de administração e fiscalização 
pela CGS, aplica-se o disposto no Ponto 4.3, com as devidas adaptações. 

6.6. Caso o órgão de administração e fiscalização pretenda contratar um 
candidato a titular de funções essenciais que não tenha sido considerado 
apto pela CGS, a decisão de contratação assim como a respectiva 
fundamentação devem constar de acta desse órgão. 

6.7. A fundamentação a que se refere o Ponto 6.6 deve analisar de forma 
autónoma – pelo menos -, os motivos considerados relevantes pela CGS no 
Relatório de Avaliação para o juízo de falta de aptidão.  

 

Avaliação sucessiva da aptidão dos titulares de funções essenciais  

6.8. A avaliação sucessiva da aptidão dos titulares de funções essenciais é da 
competência da CGS e processa-se nos termos previstos para a avaliação 
sucessiva da aptidão individual dos membros do órgão de administração e 
fiscalização, com as devidas adaptações. 

 

 



 

 

 

7. Plano de Formação Contínua dos membros do órgão de administração e 
fiscalização e dos colaboradores relevantes 

7.1. O Banco consagra os recursos e o tempo necessário a assegurar a 
aquisição, manutenção e aprofundamento de conhecimentos e 
competências necessária ao cabal desempenho das funções atribuídas ao 
órgão de administração e fiscalização e aos titulares de funções essenciais. 

 

Formação contínua do órgão de administração 

7.2. No Relatório a que se refere o Ponto 4.16, serão identificadas, pelo menos, 
as cinco áreas preferenciais para aquisição, manutenção e aprofundamento 
de conhecimentos e competências do órgão de administração, considerado 
colectivamente, atendendo às necessidades do Banco e às tendências de 
inovação na área bancária e financeira. 

7.3. As áreas preferenciais serão anualmente revistas. 

7.4. O cumprimento destes objectivos será objecto de avaliação no Relatório 
Anual de Avaliação Sucessiva do exercício seguinte.  

 

Formação contínua dos membros do órgão de administração 

7.5. Durante os processos de avaliação inicial e selecção dos membros do órgão 
de administração e dos titulares de funções essenciais, descritos em 4 e 6, 
serão identificadas em relação a cada membro do órgão de administração e 
a cada titular de funções essenciais três áreas preferenciais para aquisição, 
manutenção e aprofundamento de conhecimentos e competências, 
atendendo à necessidade individual do dirigente em questão, às 
necessidades do Banco, e às tendências de inovação na área bancária e 
financeira. 

7.6. Durante os processos de avaliação sucessiva dos membros do órgão de 
administração e dos titulares de funções essenciais, descritos em 4 e 6: 

7.6.1. São identificados os cursos, seminários, programas de formação, e 
outros meios de aquisição, manutenção e aprofundamento de 
conhecimentos e competências frequentados no último ano pelo 
membro do órgão de administração e fiscalização/ titular de funções 
essenciais; 

7.6.1.1. Será especialmente relevante para este efeito o 
enquadramento dos meios identificados com as áreas preferenciais 
determinadas no processo de avaliação inicial e nas sucessivas 
revisões; 



 

7.6.2. São definidos – ainda que de forma tentativa - os meios de aquisição, 
manutenção e aprofundamento de conhecimentos e competências a 
frequentar durante o próximo ano pelo membro do órgão de 
administração e fiscalização/ titular de funções essenciais; 

7.6.3. São revistas as áreas preferenciais fixadas no processo de avaliação 
inicial e selecção, atendendo aos conhecimentos e competências 
entretanto adquiridas e às necessidades do Banco, e às tendências de 
inovação na área bancária e financeira. 

7.7. O Banco pode contratar uma ou mais entidades externas que o auxiliem na 
identificação, escolha e avaliação dos meios de aquisição, manutenção e 
aprofundamento de conhecimentos e competências para os seus 
administradores e titulares de funções essenciais.  

 

8. Política de diversidade 

Diversidade nas funções dirigentes 

8.1. No que se refere à composição dos órgãos e funções seguidamente 
descritos, o Banif promoverá uma relação de equilíbrio no que se refere ao 
género dos respectivos membros, nomeadamente privilegiando, através dos 
mecanismos internos tendentes à selecção e designação de quadros e 
gestores, a escolha de elementos do género sub-representado: 

8.1.1. Conselho de Administração; 

8.1.2. Comissão de Auditoria; 

8.1.3. Conjunto dos titulares de funções essenciais. 

8.2. Em 2022, a CGS reavalia o regime fixado no número anterior e submete à 
assembleia geral uma proposta de manutenção, alteração ou supressão do 
mesmo. 

 

Relatório de selecção e short lists 

8.3. No seu Relatório de Avaliação Inicial de dirigentes, a CGS identifica e 
recomenda os candidatos a cargos dirigentes e avalia a composição dos 
mesmos nomeadamente em termos de diversidade. 

8.4. As listas finais de candidatos para a designação de funções dirigentes 
devem sempre incluir candidatos de ambos os géneros. 

 

Meritocracia e não discriminação 

8.5. A política remuneratória dos trabalhadores do Banif encontra-se enformada 
por um princípio de reconhecimento do mérito e da responsabilidade 



 

associada a cada função, sendo vedada nomeadamente a discriminação 
remuneratória e de progressão de carreira com base no género. 

 

Parentalidade activa 

8.6. Além do respeito pela legislação laboral em matéria de protecção de 
parentalidade, o Banif promove uma política de organização do tempo de 
trabalho, promotora de uma equilibrada conciliação da vida privada e 
profissional e do pleno exercício da parentalidade. 

 

9. Prevenção, comunicação e sanação de conflitos de interesses 

9.1. O regulamento sobre prevenção, comunicação e sanação de conflitos de 
interesses, incluindo transacções com partes relacionadas, consta de 
documento autónomo, também aprovado pela Assembleia Geral do Banif e 
publicado no site do Banco. 

 

10. Revisão da Política de selecção e avaliação 

10.1. A CGS procederá com periodicidade bianual à revisão da presente 
Política de Selecção e Avaliação, submetendo ao órgão de administração e 
fiscalização recomendações para o respectivo aperfeiçoamento. 

10.2. Após receber o Relatório elaborado e apresentado pela CGS onde 
conste a revisão da presente Política de Selecção e Avaliação referida no 
número anterior, o órgão de administração e fiscalização aprovará as 
recomendações feitas pela CGS, ou apresentará fundamentação para a sua 
recusa, identificando soluções alternativas, caso tenham sido detectadas 
fragilidades, ou desactualização da Política, em relação à lei aplicável, ou às 
recomendações da EBA, do Banco de Portugal ou da CMVM. 

10.3. O órgão de administração deve submeter à Assembleia Geral do 
Banco, para aprovação final, com periodicidade bianual, as recomendações 
fundamentadas para o aperfeiçoamento da presente Política de Selecção e 
Avaliação. 

 

11. Aprovação, entrada em vigor e alterações 

11.1. A presente Política foi aprovada pela Assembleia Geral, entrando em 
vigor a partir de 29 de Maio de 2015, podendo ser alterada por deliberação 
deste órgão.  

 

12. Interpretação 



 

12.1. Qualquer referência a uma disposição legal, a uma orientação ou a 
qualquer outro texto recomendatório ou de natureza análoga deve ser 
interpretada como uma referência a essa disposição, orientação ou texto de 
natureza análoga segundo a redacção que estiver em vigor na data da 
respectiva avaliação, assim como às demais normas ou recomendações que 
venham entretanto a substitui-las, alterá-las ou complementá-las.   

 

13. Publicação 

13.1. A presente Política é publicada no site do BANIF. 

 

  



 

 

ANEXO 2 

 

Regulamento sobre Prevenção, Comunicação e Sanação de Conflitos de 
Interesses, incluindo transacções com partes relacionadas do BANIF – 
Banco Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”) 

 

14. Objectivo, âmbito e competência 

14.1. O presente documento contém as regras sobre a Prevenção, 
Comunicação e Sanação de Conflitos de Interesses, incluindo transacções 
com partes relacionadas do BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A. 
(“Regulamento sobre Conflitos de Interesses”), a que se refere o Ponto 9 da 
Política de selecção e avaliação da adequação dos membros do órgão de 
administração e fiscalização, e dos titulares de funções essenciais do Banif, 
elaborada ao abrigo do artigo 30.º-A/2 do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”). 

14.2. O presente documento não prejudica, limita ou condiciona a Política 
de Prevenção de Conflitos de Interesses relativa à actividade de 
intermediação financeira em vigor no Banif em cada momento.  

14.3. Este normativo visa salvaguardar o interesse da Sociedade em 
situações de potencial conflito de interesses face aos interesses de pessoas 
ou entidades com possibilidade de influenciar, directa ou indirectamente, a 
sua gestão ou de beneficiar de actos concretos dessa gestão e determinar 
que as demonstrações financeiras e os documentos de prestação de 
informação ao mercado evidenciem os impactos que a existência de 
transacções com partes relacionadas produzam sobre a posição financeira e 
os resultados da Sociedade. 

14.4. Neste enquadramento, o presente Regulamento estabelece as regras 
aplicáveis i) à identificação, tratamento e reporte interno de transacções 
com partes relacionadas e ii) à actuação exigível dos Dirigentes do Banif em 
situação de conflito de interesses. 

14.5. Para efeitos do presente normativo, por Dirigentes entende-se os 
órgãos de Administração e de Fiscalização, os titulares de Funções 
Essenciais e eventuais responsáveis que possuam um acesso regular a 
informação privilegiada e que participam nas decisões sobre a gestão e 
estratégia negocial da Sociedade 

14.6. A Comissão do Governo Societário acompanha a aplicação do 
presente Regulamento e assegura a sua plena eficácia. 

 

 



 

 

15. Princípios gerais 

15.1. Qualquer Negócio Relevante entre o Banif ou entidade por si 
dominada (“Entidade Dominada”) e uma Parte Relacionada é 
obrigatoriamente precedido de (i) comunicação prévia à Comissão de 
Governo Societário (“CGS”) e de (ii) parecer prévio da CGS. 

15.2. Os Negócios Relevantes entre o Banif ou entidade por si dominada 
(“Entidade Dominada”) e Partes Relacionadas devem ser realizados em 
condições normais de mercado. Designadamente, as operações de crédito 
ou de financiamento cobertas pelo presente Regulamento não devem 
estabelecer condições preferenciais às que seriam previstas para outros 
mutuários em condições semelhantes. 

 

16. Definições 

16.1. Entidade Dominada: Sociedades em relação de domínio ou de grupo 
com o Banif, nos termos do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários 
(“CVM”), bem como qualquer entidade – independentemente da forma 
jurídica que assuma – em relação à qual o Banif exerça directa ou 
indirectamente uma influência dominante, nomeadamente em virtude 

16.1.1. Da detenção da maioria dos direitos de voto ou da 
possibilidade do seu exercício por efeito de acordo parassocial: ou 

16.1.2. Da possibilidade de nomeação ou destituição da maioria dos 
titulares dos órgãos de administração. 

16.2. Negócio Relevante: Qualquer negócio jurídico, independentemente da 
forma jurídica assumida, ou ato material que tenha ou possa razoavelmente 
vir a ter como consequência, directa ou indirecta, isoladamente ou em 
conjunto com outros negócios ou actos materiais que formem uma unidade 
do ponto de vista temporal ou económico, incluindo designadamente:  

16.2.1. A constituição de uma obrigação, actual ou contingente na 
esfera do Banif ou de Entidade Dominada independentemente do seu 
valor;  

16.2.2. A extinção de um direito ou interesse juridicamente tutelado, 
anteriormente existente na esfera do Banif ou de Entidade Dominada 
independentemente do seu valor; 

16.2.3. A oneração do património do Banif ou de Entidade Dominada, 
independentemente da forma jurídica assumida e do seu valor;  

16.2.4. Em geral qualquer forma de afetação do património do Banif 
ou de Entidade Dominada, independentemente do seu valor. 

16.3. Exclui-se do número anterior: 



 

16.3.1. A realização de operações bancárias de recepção de depósitos 
ou outros fundos reembolsáveis com taxas fixadas de acordo com as 
condições normais de mercado; 

16.3.2. Quaisquer operações bancárias abrangidas pelo disposto no 
art.º 85.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras. 

16.4. Parte Relacionada: Além dos próprios Dirigentes, qualquer pessoa ou 
entidade, independentemente da forma jurídica que assuma, que tenha 
uma relação com um Dirigente de um dos seguintes tipos: 

16.4.1. Cônjuge do Dirigente ou pessoa que com ele viva em união de 
facto, descendentes e ascendentes em linha reta, colaterais até ao 
quarto grau, e outros familiares que com o Dirigente coabitem há mais 
de um ano; 

16.4.2. Entidades Dominadas pelos Dirigentes ou por alguma das 
pessoas enumeradas no Ponto anterior, segundo o sentido atribuído à 
expressão no Ponto 3.1; 

16.4.3. Entidades em que os Dirigentes assumam funções de 
administração ou fiscalização, ou em por outro modo participem nas 
principais decisões de gestão; 

16.4.4. Accionistas detentores de participação igual ou superior a 2% 
no Banif, calculada nos termos do artigo 20.º CVM e entidades por 
estes dominadas, segundo o sentido atribuído à expressão no Ponto 
3.1. 

16.4.5. Terceiros com quem o Banif ou as Entidades por si Dominadas 
tenham estabelecido relações comerciais relevantes, pela sua duração 
temporal ou pelos montantes envolvidos. 

 

17. Procedimento 

O Dirigente ou Dirigentes envolvidos devem realizar uma Comunicação Prévia de 
Negócio Relevante: 

17.1. Caso esteja a ser ponderado, preparado ou negociado um Negócio 
Relevante entre o Banif ou uma Entidade por si Dominada e uma Parte 
Relacionada.  

17.2. A Comunicação Prévia de Negócio Relevante é dirigida à CGS e 
compreende, pelo menos, as principais informações sobre as partes, 
objecto, prazo, garantias e outros elementos relevantes do Negócio 
projectado, que permitam avaliar cabalmente os interesses envolvidos e a 
forma como o mesmo irá afectar o património e o plano de negócios do 
Banif ou da Entidade por si Dominada e, bem assim e as medidas 
adoptadas para prevenir ou resolver potenciais conflitos de interesses. 



 

17.3. A Comunicação Prévia de Negócio Relevante pode ser formulada com 
urgência, caso em que a CGS envidará os melhores esforços para emitir 
parecer em 10 dias. 

17.4. A CGS pronuncia-se de forma célere e fundamentada sobre o Negócio 
Relevante projectado: (a) não suscitando objecções; (b) não suscitando 
objecções, mas impondo condições; (c) suscitando objecções. 

17.5. Nos casos previstos em (b) do Ponto anterior, o Dirigente ou 
Dirigentes envolvidos têm o dever de, após a conclusão do negócio, 
fazerem prova de que as condições impostas pela CGS foram observadas. 

17.6. Nos casos previstos em (c) do Ponto 4.4, o Negócio Relevante 
considera-se rejeitado, não sendo sequer submetido à aprovação dos 
órgãos competentes. 

17.7. Caso não haja pronúncia da CGS no prazo de 60 dias contados desde 
a data da Comunicação Prévia, o Negócio Relevante considera-se rejeitado. 

17.8. No caso previsto no número anterior, os Dirigentes que possam ter 
conflito de interesses no negócio estão impedidos de participar e de votar 
nas deliberações do órgão de administração ou da Comissão de Auditoria. 

17.9. No Relatório Anual de Governo do Banif constará uma lista dos 
Negócios Relevantes celebrados entre o Banif ou Entidades por si 
Dominadas e Partes Relacionadas, em relação aos quais tenham sido 
suscitadas objecções por parte da CGS, e bem assim os Negócios 
Relevantes em relação aos quais tenham sido impostas condições, nos 
termos em (b) do Ponto 4.4, devendo o órgão de administração identificar 
as razões e os elementos que permitam concluir que as referidas condições 
foram verificadas.  

17.10. A omissão dos deveres de comunicação prévia de Negócios 
Relevantes com Partes Relacionadas à CGS, assim como a conclusão de 
negócios em relação aos quais tenham sido suscitadas objecções fora dos 
casos previstos no Ponto 4.6 é considerada uma violação grave dos deveres 
legais e contratuais dos Dirigentes.   

 

18. Outros conflitos de interesses 

18.1. Os Dirigentes devem informar com a máxima brevidade a CGS e o 
respectivo órgão ou comissão sobre quaisquer factos que, com razoável 
probabilidade, possam constituir ou dar causa a um conflito entre os seus 
interesses e o interesse do Banif. 

18.2. Sem prejuízo do referido no número anterior, até 30 dias após o final 
de cada trimestre do exercício, os Dirigentes devem informar a CGS de 
potenciais situações de conflitos de interesses de que hajam tomado 
conhecimento, salvo se tais situações hajam sido objecto de reporte em 
momento anterior. 



 

18.3. Os Dirigentes em conflito não podem interferir no processo de 
decisão sobre o acto em questão, sem prejuízo do dever de prestação de 
informações e esclarecimentos que o órgão, a comissão ou os respectivos 
membros lhe solicitarem. 

18.4. Os Dirigentes têm deveres de cooperação no cumprimento do 
presente Regulamento, designadamente na prestação de informação sobre 
Negócios Relevantes. 

18.5. Para facilitar a aplicação do presente Regulamento, a Direcção de 
Compliance do Banif deve elaborar e manter actualizada uma lista de 
possíveis conflitos de interesses, baseada quer no perfil de risco analisado 
preventivamente quer em situações historicamente verificadas, e deve 
facultar essa lista à CGS. 

 

19. Aprovação, entrada em vigor e alterações 

19.1. O presente Regulamento foi aprovado pela Assembleia Geral, 
entrando em vigor a partir de 29 de Maio de 2015, podendo ser alterado 
por deliberação deste órgão.  

 

20. Publicação 

20.1. O presente Regulamento é publicado no site do Banif. 

 

 



 

 

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. 
Sociedade Aberta 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal 
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Número único de matrícula e de pessoa colectiva: 511 202 008 

 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS DE 29 DE MAIO DE 2015 
PONTO 5 DA ORDEM DO DIA 

 
 
 
“DELIBERAR SOBRE A “POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO” DO BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, 
S.A.” 
 
Considerando: 
 
a) Que nos termos do disposto nos artigos. 1.º e 2.°, n.º 1 da Lei n.º 28/2009, de 

19 de Junho, a comissão de remunerações deve submeter “anualmente, à 

aprovação da Assembleia Geral uma declaração sobre política de remuneração 

dos membros dos respectivos órgãos de administração e de fiscalização.”  
 

b) Que de acordo com o artigo 2.º, n.º 4 da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, “as 
instituições de crédito e as sociedades financeiras ficam sujeitas às normas 

relativas à política de remuneração estabelecidas no Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

298/92, de 31 de Dezembro.” 
 

c) Que o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, conforme 
sucessivamente alterado (“RGICSF”) prevê, no artigo 115.º-C, n.º 4, que “o 
órgão de administração ou o comité de remunerações, se existente, submete 

anualmente à aprovação da assembleia geral a política de remuneração 

respeitante aos colaboradores referidos na alínea a) do n.º 2” (membros dos 
órgãos de administração e de fiscalização); 

 
d) Que no mesmo sentido dispõe o artigo 5.º n.º 1 do Aviso do Banco de Portugal 

n.º 10/2011, de 29 de Dezembro, bem como o Código do Governo das 
Sociedades da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

 
e) Que nos termos do artigo 31.º, n.º 1 dos Estatutos do BANIF – Banco 

Internacional do Funchal, S.A. (“BANIF” ou a “Sociedade”), compete à Comissão 



 

de Remunerações fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais e 
estatutários, nos termos de mandato conferido pela Assembleia Geral; 

 
f) Que a Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio (conforme actualizada), que veio 

definir os procedimentos necessários à execução do disposto na Lei n.º 63-
A/2008, de 24 de Novembro, conforme sucessivamente alterada, introduziu 
limitações às remunerações dos membros de órgãos de administração e 
fiscalização de instituições de crédito beneficiárias de operações de 
recapitalização com recurso a investimento público, para vigorarem durante o 
período do investimento público, estando o Banif enquadrado na referida 
situação desde Janeiro de 2013; 

 
g) O disposto no artigo 115.º-D do RGICSF; 

 
h) Que, no quadro actual da distribuição de competências no âmbito do Conselho 

de Administração, a Comissão Interna Especializada de Governo Societário tem 
atribuídas as competências relativas a remunerações, incluindo as competências 
que o artigo 7.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 e o artigo 115.º-H 
do RGICSF prevêem para a comissão de remunerações a constituir no seio 
daquele órgão, 

 
a Comissão Interna Especializada de Governo Societário submete a aprovação da 
Assembleia Geral a seguinte política de remuneração dos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização: 
 
 
I. Princípios gerais 
 
A presente Política de Remuneração dos órgãos de administração e fiscalização do 
BANIF tem como principais objectivos permitir ao BANIF atrair, motivar e fidelizar 
profissionais de alto nível e que apresentem um elevado potencial, alinhar os 
interesses dos membros dos órgãos sociais com os interesses da Sociedade, dos 
accionistas e demais stakeholders, estimular e recompensar os contributos 
individuais relevantes e a boa performance colectiva, promover um gestão de riscos 
sã e prudente e não incentivar a assunção de riscos superiores ao nível de risco 
tolerado pela instituição de crédito. 
 
Em particular, procura-se que a presente Política de Remuneração contribua para 
alinhar os interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de 
longo prazo da Sociedade e desincentive uma assunção excessiva de riscos através 
das seguintes medidas, nos termos melhor descritos infra:  
a) previsão de limites à remuneração variável dos membros da Comissão 

Executiva; 
b) possibilidade de a remuneração variável consistir numa percentagem dos 

resultados da Sociedade, até 5 (cinco) por cento; 
c) possibilidade de diferimento da remuneração variável dos membros da 

Comissão Executiva; 



 

d) possibilidade de a percepção efectiva de remuneração variável pelos membros 
da Comissão Executiva estar dependente da consecução de objectivos, ou da 
não regressão/desempenho negativo da Sociedade, designadamente através de 
mecanismos de redução e reversão da remuneração variável; 

e) não atribuição de remuneração variável aos membros dos órgãos sociais que 
desempenham funções de fiscalização e controlo.  

 
A Política de Remuneração do Banif conjuga dos princípios estatutários, dos 
princípios constantes da Política de Remuneração aprovada para vigorar no Grupo 
Financeiro Banif a partir de 2012 e das disposições legais e regulamentares 
imperativas acima referidas, quer as aplicáveis às instituições de crédito em geral, 
quer as respeitantes às instituições de crédito recapitalizadas com recurso ao 
investimento público em especial. 
 
 Nesta medida, será tido em particular consideração: 
 
− O disposto no artigo 31.º (Remunerações) dos Estatutos do BANIF, segundo o 

qual 
 

“1. As remunerações dos membros dos órgãos sociais e estatutários serão 

fixadas pela Assembleia Geral ou por uma Comissão de Remunerações, 

composta por três membros eleitos, pelo período de três anos, pela Assembleia 

Geral. 

2. Os membros da Comissão de Remunerações não poderão integrar qualquer 

órgão social. 

3. A remuneração a fixar para os membros do Conselho de Administração 

poderá ser certa ou consistir, parcialmente, numa percentagem global dos 

lucros líquidos do exercício, não excedente a 5 (cinco) por cento. 

4. O Conselho de Administração poderá propor anualmente à Assembleia Geral 

a distribuição de lucros a quadros e empregados da sociedade. 

5. Por deliberação da Assembleia Geral, poderá ser criado um sistema de 

opções sobre as acções representativas do capital social da sociedade, a 

adquirir ao valor que vier a ser determinado em Assembleia Geral, podendo 

estar ou não associada a uma opção de venda a preço, fixo ou variável, 

predeterminado.  

6. A Assembleia Geral pode, em qualquer altura, conceder aos membros dos 

órgãos sociais o direito a pensões de reforma e de sobrevivência ou a pensões 

complementares de reforma e de sobrevivência, estabelecendo o respectivo 

regime ou delegando na Comissão de Remunerações poderes para o efeito.”  
 
− O previsto no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012 e no artigo 115.º-D do 

RGICSF, pelo que até ao integral reembolso do investimento público a que diz 
respeito o Plano de Recapitalização, (i) não será paga qualquer remuneração 
variável aos membros do órgão de administração; (ii) será fixada para o 
conjunto dos membros dos órgãos de administração e fiscalização uma 
remuneração que não será superior a 50% da respectiva remuneração média 



 

dos 2 anos anteriores, contados com referência à data de operação de 
recapitalização, salvo se esse valor for inferior à remuneração em vigor em 
instituições de crédito cujo capital seja detido na totalidade, directa ou 
indirectamente pelo Estado, caso em que pode ser este o valor de remuneração 
a fixar. 
 
Sem prejuízo do acima referido, a Comissão de Remunerações continuará a 
realizar anualmente a determinação do valor da remuneração variável, caso 
exista, que caberia aos membros da Comissão Executiva do Conselho de 
Administração por aplicação das regras da Política de Remuneração. Qualquer 
eventual atribuição e pagamento respeitante a esses valores só poderá ocorrer 
após o reembolso integral do investimento público e ficará em qualquer caso 
inteiramente dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações que 
estiver em funções após aquele reembolso. 

 
 
 
II. Processo de definição e aprovação da política de remuneração 
 
Nos termos do disposto no artigo 31.º, n.º 1 dos Estatutos, compete à Comissão de 
Remunerações fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais e 
estatutários. 
 
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 115.º-C do RGICSF, o “órgão de 
administração ou o comité de remunerações, se existente, submete anualmente à 

aprovação da assembleia geral a política de remuneração respeitante aos 

colaboradores referidos na alínea a) do n.º 2” (membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização). 
 
No quadro atual da distribuição de competências no âmbito do Conselho de 
Administração, a Comissão Interna Especializada de Governo Societário tem 
atribuídas as competências relativas a remunerações, incluindo as competências 
que o artigo 7.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 e o artigo 115.º-H do 
RGICSF preveem para a comissão de remunerações a constituir no seio daquele 
órgão. 
 
A Comissão Interna Especializada de Governo Societário foi constituída por 
deliberação do Conselho de Administração tomada no dia 30 de Abril de 2013 para 
exercer funções até ao final do mandato em curso, tendo actualmente a seguinte 
composição: 
 
- Dr. Luís Filipe marques Amado (Presidente) 
- Dr. Miguel Silva Artiaga Barbosa (Vogal) 
- Dr. António Ernesto Neto da Silva (Vogal) 
 



 

A Comissão Interna Especializada de Governo Societário não recorreu a quaisquer 
peritos, consultores ou entidades externas com vista à preparação, elaboração e 
aprovação da Política de Remuneração, tendo tomado em consideração as práticas 
de remuneração no sector financeiro e em outros Bancos portugueses que operam 
nos mercados nacional e internacional. Nos termos acima expostos, foram ainda 
tidos em conta, entre outros aspectos, o enquadramento legal relativo a políticas 
remuneratórias, em particular no que respeita ao enquadramento derivado de o 
BANIF ter recorrido ao investimento público nos termos e para os efeitos da Lei n.º 
63-A/2008 de 24 de Novembro e da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio, as 
recomendações e orientações emitidas por entidades internacionais (incluindo a 
Comissão Europeia e a Autoridade Bancária Europeia) bem como os compromissos 
assumidos pela sociedade no âmbito do Plano de Recapitalização aprovado na 
reunião da Assembleia Geral de 16 de Janeiro de 2013. 
 
A presente Política bem como a sua implementação serão objecto de revisão anual  
pelo comité de remunerações previsto no artigo 115.º-H do RGICSF (ou pela 
comissão à qual sejam atribuídas as competências legalmente atribuídas ao comité 
de remunerações, que no presente momento corresponde à Comissão Interna 
Especializada de Governo Societário). 

 

 

II. Composição da Remuneração 
 
a) Conselho de Administração 

 
− Membros de Comissão Executiva 

 
Em regra, a remuneração dos membros da Comissão Executiva poderá integrar 
uma componente fixa e uma componente variável, nos termos do disposto no 
artigo 8.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011, tendo embora em 
consideração nomeadamente o disposto no artigo 115.º-D do RGICSF, incluindo no 
que respeita ao diferimento da componente variável da remuneração com vista à 
sua estruturação de modo consentâneo com uma gestão de riscos sólida, com o 
crescimento de longo prazo da instituição de crédito e tendente ao alinhamento dos 
interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de longo 
prazo da sociedade. 
 
A remuneração dos membros da Comissão Executiva procura alinhar a 
remuneração, em termos competitivos, com a dedicação, qualificação, qualidade, 
conhecimento do negócio, capacidade de trabalho, compromisso e a 
responsabilidade exigidas para o desempenho das suas funções e, por outro, 
conciliá-la com o desenvolvimento sustentável, objectivos, valores e interesses a 
longo prazo do BANIF, seus accionistas e seus clientes. 
 
Pelo exercício das respectivas funções, os membros da Comissão Executiva não 
recebem compensações adicionais às que aqui são comunicadas.  



 

 
 
 
i. Remuneração Fixa  
 

A componente fixa da remuneração deverá constituir a parte mais significativa da 
remuneração global, devendo representar entre 65% e 100% da remuneração dos 
membros dos órgãos de administração, permitindo assim uma adequada 
flexibilidade na fixação da componente variável, no estrito cumprimento do disposto 
no artigo 115.º-F do RGICSF. A componente fixa da remuneração nunca poderá 
ultrapassar €250.000,00. 
 
A componente fixa da remuneração deverá remunerar os membros da Comissão 
Executiva pelas responsabilidades inerentes às suas funções e pelas suas 
competências específicas, designadamente experiência profissional relevante. Esta 
remuneração base deverá ser fixada em conformidade com os níveis praticados no 
mercado para funções equivalentes e é objecto de revisão anual. Não existem 
mecanismos de ajustamento automático aos referidos níveis de mercado.  
 
A componente fixa da remuneração será paga 14 vezes por ano. 
 
Presentemente, a determinação da componente fixa da remuneração obedece ao 
disposto no artigo 12.º, n.º 2 da Portaria 150-A/2012, sendo a alocação do 
montante aí previsto entre cada um dos órgãos de administração e fiscalização e 
entre cada um dos seus membros feita pela Comissão de Remunerações tendo 
especialmente em conta a natureza das funções por cada um desempenhadas. 
 

ii. Remuneração Variável 

 
A componente variável da remuneração deverá constituir a parte menor da 
remuneração global e poderá alcançar, no máximo, 35% desta e um montante 
máximo de € 87.500,00; será atribuída tendo em consideração as funções 
exercidas por cada membro no seio dos órgãos de administração. A definição do 
valor total da componente variável da remuneração deve efectuar-se através da 
combinação da avaliação do desempenho do colaborador, que deve considerar 
critérios de natureza financeira e não financeira, e do desempenho da unidade de 
estrutura daquele com os resultados globais da instituição de crédito. 
 
Em caso de atribuição, a componente variável da remuneração será paga 1 vez por 
ano, sem prejuízo de eventual diferimento do pagamento de parte do valor da 
mesma. 
 
A componente variável da remuneração visa reconhecer e recompensar o 
contributo dos membros da Comissão Executiva, bem como a sua performance 
enquanto colectivo, para a consecução de objectivos qualitativos e quantitativos 
pré-determinados (e definidos anualmente pela Comissão de Remunerações), em 



 

linha com a estratégia global da Sociedade e do grupo de sociedades em que se 
insere, bem como com o desempenho sustentável e adaptado ao risco da 
instituição de crédito. Nos termos do artigo 115.º-E do RGICSF, “as instituições de 
crédito devem assegurar que aquela componente não limita a capacidade da 

instituição de crédito para reforçar a sua base de fundos próprios e que na sua 

concessão são tidos em consideração todos os tipos de riscos, atuais e futuros.” 
 
Nos termos legais, não poderá ser concedida remuneração variável garantida, 
excepto quando esteja em causa a designação de um novo membro, sendo que, em 
qualquer caso, tal remuneração variável garantida só poderá ser aplicável ao 
primeiro ano de exercício de funções e só será devida se se verificar a existência de 
uma base de capital sólida e forte no Banco. 
 
Caso a componente variável da remuneração seja aferida em função dos lucros 
líquidos da Sociedade, deverá ser tido em consideração o limite constante do artigo 
31.º, n.º 3 dos Estatutos, segundo o qual “a remuneração a fixar para os membros 

do Conselho de Administração poderá (…) consistir, parcialmente, numa 

percentagem global dos lucros líquidos do exercício, não excedente a 5 (cinco) por 

cento. Note-se que, nos termos do artigo 115.º-D do RGICSF, “quando as 
instituições de crédito beneficiem de uma intervenção excepcional do Estado, a 

respectiva política de remuneração está ainda sujeita aos seguintes requisitos 

durante o período de intervenção: (…) c) A componente variável da remuneração 

dos colaboradores da instituição de crédito deve ser limitada a uma percentagem 

dos lucros sempre que tal seja necessário para a manutenção de uma base de 

fundos próprios sólida e para a cessação tempestiva do apoio financeiro público 

extraordinário.” 
 
Poderá ainda vir a ser decidido que a componente variável da remuneração, se 
existir, tenha lugar, no todo ou em parte, após o apuramento das contas de 
exercício correspondentes a todo o mandato do membro do órgão social em causa. 

 
A Comissão de Remunerações considera relevante que, como princípio, seja 
estabelecido um alinhamento entre a componente variável e o desempenho de 
longo prazo da Sociedade, nos termos legalmente previstos. Nesta medida, aplicar-
se-á um mecanismo de diferimento de pelo menos 40% da componente variável da 
remuneração (ou 60% quando a componente variável da remuneração seja de 
valor particularmente elevado), conforme previsto no artigo 115.º-E do RGICSF, 
por um período mínimo de 3 a 5 anos sobre a data estabelecida para o pagamento 
da parte não diferida da componente variável da remuneração, e que poderá tomar 
em consideração igualmente o peso relativo da componente variável da 
remuneração e a senioridade da função exercida. O direito ao pagamento da 
componente variável da remuneração sujeita a diferimento deve ser atribuído numa 
base proporcional ao longo do período de diferimento. 
 
O BANIF aplicará um sistema de limitação da remuneração variável que implique 
que a parcela diferida desta componente da remuneração, da Comissão Executiva 



 

colectivamente considerada e/ ou dos membros da Comissão Executiva 
individualmente considerados, não seja paga quando a performance da sociedade, 
aferida por critérios financeiros e não financeiros, ficar aquém dos objectivos 
delineados. Ademais, a Sociedade deverá, com respeito da lei aplicável, procurar 
colocar em prática um conjunto de mecanismos de redução e reversão da 
remuneração variável que afectem, quer a parcela diferida, quer a parcela não 
diferida desta componente da remuneração, da Comissão Executiva colectivamente 
considerada e/ ou dos membros da Comissão Executiva individualmente 
considerados, caso o desempenho da instituição de crédito regrida ou seja 
negativo, nos termos previstos no artigo 115.º-E do RGICSF. Estes mecanismos 
considerarão, em especial, as situações em que o membro em questão a) 
participou ou foi responsável por uma actuação que resultou em perdas 
significativas para a instituição de crédito; b) deixou de cumprir critérios de 
adequação e idoneidade. 
 
O processo de avaliação de desempenho dos membros da Comissão Executiva 
deverá ser assegurado pela competente Comissão designada pelo Conselho de 
Administração (presentemente essa função é assegurada pela Comissão Interna 
Especializada de Governo Societário e processar-se-á num quadro anual, baseando-
se no desempenho de longo prazo e prevendo ajustamentos tendo em conta os 
vários tipos de riscos, atuais e futuros, bem como o custo dos fundos próprios e da 
liquidez necessários ao BANIF, nos termos e com base nos critérios melhor 
descritos no Relatório sobre o Governo da Sociedade, para o qual se remete. 
 
Nos termos da lei e dos Estatutos, a componente variável da remuneração 
compreenderá uma parcela em equity (planos de atribuição de acções ou de opções 
de aquisição de acções) ou outros instrumentos financeiros equivalentes. Atenta a 
realidade do mercado de capitais português, e ponderado o modelo de organização 
do BANIF, bem como a respectiva situação actual, a política de remuneração dos 
órgãos de administração foi a de não contemplar o pagamento de parte da 
componente variável da remuneração em equity ou outros instrumentos 
financeiros. Contudo, tendo em conta o estabelecido nos artigos 115.º-D a) e 
115.º-E, n.º 3 do RGICSF, esta alteração deverá vir a ser introduzida nas 
remunerações dos membros da Comissão Executiva, em especial no período que se 
seguir ao fim do investimento público. 
 
Note-se que, nos termos da lei, “a componente variável da remuneração, incluindo 

a parte diferida dessa remuneração, só deve constituir um direito adquirido ou ser 

paga se for sustentável à luz da situação financeira da instituição de crédito e 

fundamentada à luz do desempenho da mesma, da unidade de estrutura em causa 

e do colaborador em questão.” 
 
Tal como referido supra, em face do previsto no artigo 115.º-D do RGICSF e no 
artigo 12.º da Portaria 150-A/2012, o BANIF não pagará qualquer remuneração 
variável durante o período em que se encontre sujeito a programa de capitalização 
com recurso a investimento público. Sem prejuízo do acima referido, a Comissão de 



 

Remunerações continuará a realizar anualmente a determinação do valor da 
remuneração variável, caso exista, que caberia aos membros da Comissão 
Executiva, só podendo contudo ocorrer eventual atribuição e pagamento desses 
valores após o reembolso integral do investimento público e ficando em qualquer 
caso sempre dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações que 
estiver em funções após aquele reembolso. 
 

iii. Benefícios 

 
Tendo designadamente em consideração a prática seguida nas demais instituições 
de crédito de dimensão equivalente, são igualmente atribuídos aos membros da 
Comissão Executiva benefícios respeitantes a sistemas de saúde próprios do sector 
bancário e à utilização de equipamentos de comunicações, informáticos e outros 
associados ao desempenho das respectivas funções. 
 
Não são atribuídos aos membros da Comissão Executiva outros benefícios 
pecuniários não previstos na presente política. 
 

iv. Outros 

 
Tendo presente que a remuneração dos membros do Conselho de Administração, 
em geral, e da Comissão Executiva, em particular, tem em vista a compensação 
das actividades que desenvolvem, tanto no BANIF directamente, bem como em 
sociedades com este relacionadas, ou órgãos sociais para as quais tenham sido 
nomeados por indicação ou em representação do BANIF, todas as remunerações 
auferidas, no exercício das respectivas funções, por membros de órgãos de 
administração e de fiscalização de sociedades do grupo BANIF são consideradas 
para o cômputo da remuneração total de cada um, a fim de se assegurar, a um 
nível global no grupo, modelos e níveis de remuneração harmonizados, equilibrados 
e coerentes. É obrigação e da responsabilidade de cada membro do Conselho de 
Administração a comunicação de quaisquer compensações adicionais que tenham 
auferido no âmbito do Grupo Banif.  

 
Os membros da Comissão Executiva não celebraram nem celebrarão contratos de 
cobertura de risco (hedging) ou de transferência de risco relativamente a qualquer 
componente diferida que possam minimizar os efeitos resultantes do risco inerente 
ao sistema de remuneração estabelecido. 
 

− Membros não executivos 
 
Tendo em consideração o disposto no artigo 9.º do Aviso do Banco de Portugal  
n.º 10/2011, os membros não executivos do Conselho de Administração do BANIF 
auferem uma remuneração fixa, paga 12 vezes por ano,, que visa compensar a 
dedicação, qualificação e a responsabilidade exigidas para o desempenho da 
função. A remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração 
não depende nem está relacionada, por qualquer forma, com os resultados da 



 

Sociedade, e o respectivo montante é presentemente determinado tendo em conta 
o estabelecido no artigo 12.º, n.º 2 da Portaria 150-A/2012. 
 
A remuneração do membro não executivo do Conselho de Administração nomeado 
pelo Estado Português foi definida pelo Despacho n.º 12035/2014, de 22 de 
Setembro. 

 
− Membros da Comissão de Auditoria 

 
Tendo em consideração o disposto no artigo 9.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 
10/2011, os membros da Comissão de Auditoria auferem uma remuneração fixa, 
paga 12 vezes por ano, não dependente ou relacionada, por qualquer forma, com 
os resultados da Sociedade, e cujo montante é presentemente determinado tendo 
em conta o estabelecido no artigo 12.º, n.º 2 da Portaria 150-A/2012. 
 
A remuneração do membro da Comissão de Auditoria nomeado pelo Estado 
Português foi definida pelo Despacho n.º 5838/2014, de 16 de Abril. 
 
 

 
III. Pensões de reforma e complementos 
 
Nos termos do artigo 31.º, n.º 6 dos Estatutos “a Assembleia Geral pode, em 

qualquer altura, conceder aos membros dos órgãos sociais o direito a pensões de 

reforma e de sobrevivência ou a pensões complementares de reforma e de 

sobrevivência, estabelecendo o respectivo regime ou delegando na Comissão de 

Remunerações poderes para o efeito”. 
 

Não foi, até à presente data, deliberado pelo órgão social competente a atribuição 
aos membros dos órgãos sociais de direito a pensões de reforma e de 
sobrevivência, ou a pensões complementares de reforma e de sobrevivência. 
 
Os membros executivos dos órgãos de administração beneficiam do regime de 
pensões aplicável à generalidade dos colaboradores do Banif em iguais 
circunstâncias. 
 
 
  
IV. Implementação da política de remunerações (artigo 115.º-C, n.º 6 do 

RGICSF) 
 

A Comissão Interna Especializada de Governo Societário do Conselho de 
Administração do BANIF considera, em cumprimento do artigo 115.º-C, n.º 6 do 
RGICSF e do artigo 7.º, n.º 7 do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011: 
 



 

a) que a política de remunerações aprovada para vigorar em 2014 foi aplicada 
adequadamente e em integral respeito pelos princípios, procedimentos e regras 
definidos; 
 

b) que a proposta de política de remunerações apresentada neste documento é 
adequada à respectiva dimensão e organização interna e à natureza, ao âmbito 
e à complexidade das suas actividades, e está alinhada com os interesses 
societários do BANIF, na medida em que, entre outros aspectos: 

 
a. promove e é coerente com uma gestão de riscos sã e prudente e não 

incentiva a assunção de riscos superiores ao nível de risco tolerado pelo 
BANIF; 

b. é compatível com a estratégia empresarial da instituição de crédito, os 
seus objectivos, valores e interesses de longo prazo; 

c. distingue de forma clara os critérios para a fixação da componente fixa 
da remuneração, e os critérios para a componente variável da 
remuneração. 

 
A avaliação realizada sobre a adequação da remuneração auferida pelos membros 
dos órgãos de administração e fiscalização tem em consideração a circunstância de 
que a mesma está restringida por limites imperativamente fixados em função do 
disposto nos já citados normativos legais relativos às instituições de crédito 
beneficiárias de operações de recapitalização com recurso a investimento público. 

 
 
 

V. Outros aspectos 
 

Não foram pagas nem são devidas quaisquer compensações ou indemnizações a 
membros do órgão de administração por cessação das suas funções durante o 
exercício. 
 
Adicionalmente, o BANIF têm em vigor mecanismos jurídicos adequados que 
permitem que não seja paga qualquer compensação ou indemnização, incluindo 
pagamentos relacionados com a duração de um período de pré-aviso ou cláusula de 
não concorrência, nos casos em que a destituição de membros do órgão de 
administração, ou a resolução do seu contrato por acordo, resulte de um 
inadequado desempenho das suas funções. Com efeito, no único caso existente à 
presente data em que se encontram previstas contratualmente compensações para 
qualquer forma de destituição de administrador, consta de tal instrumento 
contratual uma estipulação expressa no sentido de que tal compensação “não é 
aplicável aos casos de destituição do Segundo Outorgante (administrador) ou de 

resolução do seu contrato por acordo, que se fundamentem num inadequado 

desempenho das suas funções, nos termos previstos no artigo 20.º do Aviso 

10/2011 do Banco de Portugal.”  
 



 

 
A remuneração fixa concreta dos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização é definida no início de cada ano pela Comissão de Remunerações, tendo 
em conta o enquadramento legal e a política de remunerações aprovada. A 
remuneração variável dos membros da Comissão Executiva é determinada 
anualmente, tendo por base a avaliação do desempenho daqueles, o 
enquadramento legal e a política de remunerações aprovada. 
 
 
Lisboa, 7 de Maio de 2015 
 

 
A COMISSÃO INTERNA ESPECIALIZADA DE GOVERNO SOCIETÁRIO 
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE MAIO DE 2015 

PONTOS 6 a 10 DA ORDEM DO DIA 

 

 

Considerando que: 

 

1. O actual contexto de mercado apresenta-se muito favorável a operações de 
fusões e aquisições em Portugal, com especial incidência no sector bancário, 
nomeadamente em virtude da crescente liquidez disponível e da expansão dos 
múltiplos de mercado. Acresce que operações em curso potenciam a 

visibilidade e o interesse no mercado português; 
2. Recentemente, têm vindo a ser recebidas manifestações de interesse por parte 

de investidores, que se propõem assumir uma posição estratégica na estrutura 
accionista do Banif; 

3. É do conhecimento público a intenção, assumida pelo Banif, de identificação de 
um accionista estratégico de referência, a quem possa vir a ser proposta a 

substituição na participação detida pelo Estado Português; 
4. Nos termos da lei, a participação do Estado Português no Banif é 

obrigatoriamente temporária e circunscrita ao indispensável para cumprimento 

dos objectivos subjacentes à recapitalização do Banco. 
 



 

5. O sucesso de qualquer processo negocial a promover com potenciais 

investidores depende em grande parte do envolvimento da actual equipa de 

gestão; 
6. Admitindo-se uma eventual alteração relevante da estrutura accionista do 

Banif, importa manter todas as condições para que um eventual novo 

accionista controlador possa determinar, livremente e sem restrições de 

qualquer ordem, a composição dos órgãos sociais e estatutários do Banif e das 
suas principais filiais; 

7. A eleição imediata de órgãos sociais para o triénio 2015-2017 prejudicará o 

objectivo referido no ponto anterior; 

Os accionistas Auto Industrial – Investimentos e Participações, SGPS, S.A., IP Holding – 
SGPS, S.A. e Rentipar Financeira, SGPS, S.A. propõem, para deliberação pela 

Assembleia Geral, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 387.º do Código das 
Sociedades Comerciais, a suspensão da reunião no que se refere aos pontos 6 a 10 da 
ordem do dia, de modo a manter em funções os actuais órgãos sociais do Banif. É ainda proposto o dia 26 de Agosto de 2015 para data de recomeço dos trabalhos da 
reunião, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 387.º do Código das 
Sociedades Comerciais. 

Lisboa, 7 de Maio de 2015 

 

OS ACCIONISTAS 

 

Rentipar Financeira, SGPS, S.A. 

 

Auto Industrial – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. 
 

IP Holding – SGPS, S.A. 
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE MAIO DE 2015 
PONTO 11 DA ORDEM DO DIA 

 

 

“Deliberar sobre uma proposta do Conselho de Administração para aquisição 

e alienação de obrigações próprias” 

 

Tendo em consideração que: 

− O Contrato de Sociedade do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. 

(‘Banif’) prevê, no n.º 1 do seu Artigo Décimo, a realização de todas as 

operações permitidas por lei sobre obrigações próprias, designadamente a sua 

aquisição e alienação; 

− Em virtude da actividade bancária e financeira exercida pelo Banif e respectivas 

filiais, se entende no melhor interesse da sociedade a atribuição, ao Conselho 

de Administração, da autorização necessária e suficiente para adquirir ou 

alienar obrigações próprias; 

− O exercício da pretendida autorização deverá ter lugar no contexto do processo 

de recapitalização com recurso a investimento público em que o Banif se 

encontra e com respeito por todos os compromissos assumidos por este no 

âmbito do referido processo; 

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral Anual de Accionistas que seja 

deliberada a autorização para aquisição e alienação de obrigações próprias da 

sociedade, por si própria ou através de sociedades suas dependentes, de acordo com 

critérios de oportunidade e mediante determinação do Conselho de Administração, em 

conformidade com as seguintes condições: 

 

 

 



 

AQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÕES: 

 

a) Âmbito da autorização: Todas as obrigações emitidas pelo Banif e/ou por 

sociedades que com este se encontrem em relação de domínio ou de Grupo, desde que 

(i) de tais aquisições não resulte uma alteração significativa do nível e/ou da estrutura 

de fundos próprios do Banif e (ii) que tais aquisições sejam feitas com respeito por 

todos os compromissos assumidos pelo Banif no âmbito do processo de recapitalização 

e do regime legal aplicável ao mesmo, nomeada mas não exclusivamente, as 

condições emergentes da Lei n.º 63-A/2008 de 24 Novembro (na sua redacção actual), 

da Portaria n.º150-A/2012, de 17 Maio, (na sua redacção actual), o Despacho do Sr. 

Ministro de Estado e das Finanças n.º 1527-B/2013 de 24 de Janeiro de 2013 

(rectificado pela Declaração de rectificação n.º 393/2013, de 26 de Março de 2013) e 

quaisquer condições emergentes do Direito Comunitário em conexão com o Auxílio de 

Estado concedido pela República Portuguesa, sempre, em cada caso, dependendo do 

consentimento de S.E. a Ministra de Estado e das Finanças nos termos das alíneas a) e 

b) do n.º 1 do Anexo ao Despacho n.º 1527-B/2013 de 24 de Janeiro de 2013; 

b) Quantidade de obrigações a adquirir: A partir de uma unidade, até ao limite 

máximo legalmente admissível; 

c) Prazo de aquisição: Desde a data da presente deliberação até à data da 

próxima Assembleia Geral Anual de Accionistas; 

d) Forma de realização das operações: Em qualquer modalidade negocial, quer 

fora de bolsa quer no âmbito de mercados regulamentados nacionais ou internacionais, 

com ou sem recurso a intermediários financeiros, por transacção directa ou através de 

instrumentos derivados; 

e) Contrapartida mínima e máxima da aquisição: O preço de aquisição será 

estabelecido nos termos seguintes: 

i. Para emissões cotadas na Euronext Lisbon, terá como limite máximo 110% e 

como limite mínimo 90%, em ambos os casos da média ponderada das cotações da 

emissão respectiva, verificadas nos 10 dias anteriores à data da aquisição; 

ii. Para emissões não cotadas na Euronext Lisbon, os limites máximo e mínimo 

serão os mencionados na alínea anterior, com referência ao valor publicado por 

entidade reputada no mercado de obrigações ou, alternativamente, ao valor indicado 

por intermediário financeiro a designar pelo órgão de fiscalização; 

 

 



 

ALIENAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

 

a) Âmbito da Autorização: Todas as obrigações emitidas pelo Banif e/ou por 

sociedades que com este se encontrem em relação de domínio ou de Grupo, desde que 

tais alienações sejam feitas com respeito por todos os compromissos assumidos pelo 

Banif no âmbito do processo de recapitalização e do regime legal aplicável ao mesmo, 

nomeada mas não exclusivamente, as condições emergentes da Lei n.º 63-A/2008 de 

24 Novembro (na sua redacção actual), da Portaria n.º150-A/2012, de 17 Maio, (na 

sua redacção actual), o Despacho do Sr. Ministro de Estado e das Finanças n.º 1527-

B/2013 de 24 de Janeiro de 2013 (rectificado pela Declaração de rectificação n.º 

393/2013, de 26 de Março de 2013) e quaisquer condições emergentes do Direito 

Comunitário em conexão com o Auxílio de Estado concedido pela República 

Portuguesa; 

b) Quantidade de obrigações a alienar: A partir de uma unidade, até ao 

número total de obrigações detidas; 

c) Prazo de alienação: Desde a data da presente deliberação até à data da 

próxima Assembleia Geral Anual de Accionistas; 

d) Forma de realização das operações: Em qualquer modalidade negocial, quer 

fora de bolsa quer no âmbito de mercados regulamentados nacionais ou internacionais, 

com ou sem recurso a intermediários financeiros, por transacção directa ou através de 

instrumentos derivados; 

e) Contrapartida mínima da alienação: O preço da alienação será estabelecido 

nos termos seguintes: 

i. Para emissões cotadas na Euronext Lisbon, terá como limite mínimo de 95% da 

média ponderada das cotações da emissão respectiva, referentes aos 10 dias 

anteriores à data da alienação; 

ii. Para emissões não cotadas na Euronext Lisbon, o limite mínimo será o 

mencionado na alínea anterior, com referência ao valor publicado por entidade 

reputada no mercado de obrigações ou, alternativamente, ao valor indicado por 

intermediário financeiro a designar pelo órgão de fiscalização. 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2015 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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