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4 Relatório de Governo da Sociedade

0. Declaração
de Cumprimento

0.1 Código de Governo Societário 

O texto do Código de Governo das Sociedades aprovado pela CMVM está 
disponível em www.cmvm.pt.

As regras e a estrutura de governo do Banco Espírito Santo, S.A. (o «BES») 
baseiam-se num conjunto de princípios sólidos com vista a garantir uma 
governação responsável orientada para a criação de valor.

É a seguinte a declaração de princípios do Grupo BES:

Valor
Criação de valor com base numa governação responsável, de modo a 
merecer a confiança e a lealdade dos Acionistas, Clientes, Colaboradores e 
Fornecedores.

Saber
Desenvolvimento da atividade ancorada na transmissão e acumulação de 
conhecimento ao longo de mais de um século de História.

Rigor 

Definição de políticas exigentes na gestão dos vários riscos inerentes à 
atividade bancária. 

Transparência
Assunção de compromisso com a transparência:

 • na divulgação da informação a todos os stakeholders;

 • na definição de objetivos estratégicos claros e num conjunto de valores que  
  sejam eficazmente disseminados pela Sociedade;

 • no estabelecimento de uma linha clara de atribuição de responsabilidades  
  no interior da hierarquia;

 • na garantia de os membros do órgão de administração terem as  
  necessárias qualificações para o desempenho das suas funções, disporem  
  de uma compreensão clara acerca da Sociedade e do seu governo e não se  
  submeterem a influências indevidas de qualquer grupo de interesses.

O Relatório sobre a estrutura e as práticas de governo societário do BES 
respeitante ao exercício de 2012 inclui os elementos de informação requeridos 
e obedece ao modelo constante do anexo ao Regulamento n.º 1/2010, da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (a «CMVM»). O Relatório não 
inclui a secção III do referido anexo (pontos II.21. a II.29.), tendo em conta 
que o BES adotou o modelo de governo anglo-saxónico, em que o respetivo 
órgão de fiscalização é a Comissão de Auditoria e não o Conselho Fiscal ou 
Conselho de Supervisão.

Valor

Saber

Rigor

Transparência



Relatório e Contas 2012 Grupo BES 5

Recomendações	da	CMVM Adotada Não	Adotada Relatório	BES

I.1.1.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve dispor de recursos humanos e logísticos de apoio que sejam adequados às suas necessida-
des, considerada a situação económica da sociedade.

X I.1.

I.1.2. A remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve ser divulgada no relatório anual sobre o Governo da Sociedade. X I.3.

I.2.1.
A antecedência imposta para a receção, pela mesa, das declarações de depósito ou bloqueio das ações para a participação em Assembleia 
Geral não deve ser superior a cinco dias úteis.

X I.4.

I.2.2.
Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral, a sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante todo o período que medeia até que 
a sessão seja retomada, devendo bastar-se com a antecedência exigida na primeira sessão.

X I.5.

I.3.1.
As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária ao voto por correspondência e, quando adotado e admissível, ao voto por 
correspondência eletrónico.

X I.9.

I.3.2.
O prazo estatutário de antecedência para a receção da declaração de voto emitida por correspondência não deve ser superior a três dias 
úteis.

X I.11.

I.3.3.

As sociedades devem assegurar a proporcionalidade entre os direitos de voto e a participação acionista, preferencialmente através de 
previsão estatutária que faça corresponder um voto a cada ação. Não cumprem a proporcionalidade as sociedades que, designadamente: i) 
tenham ações que não confiram o direito de voto; ii) estabeleçam que não sejam contados direitos de voto acima de certo número, quando 
emitidos por um só acionista ou por acionistas com ele relacionados.

X I.6. e I.7.

I.4. As sociedades não devem fixar um quórum deliberativo superior ao previsto por lei. X I.8.

I.5.

Extratos de ata das reuniões da assembleia geral, ou documentos de conteúdo equivalente, devem ser disponibilizados aos acionistas no sítio 
na Internet da sociedade, no prazo de cinco dias após a realização da assembleia geral, ainda que não constituam informação privilegiada.
A informação divulgada deve abranger as deliberações tomadas, o capital representado e os resultados das votações. Estas informações 
devem ser conservadas no sítio na Internet da sociedade durante pelo menos três anos.

X I.13. e I.14.

I.6.1.

As medidas que sejam adotadas com vista a impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição devem respeitar os interesses da sociedade 
e dos seus acionistas. Os estatutos das sociedades que, respeitando esse princípio, prevejam a limitação do número de votos que podem 
ser detidos ou exercidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com outros acionistas, 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.

X I.19.

I.6.2.
Não devem ser adotadas medidas defensivas que tenham por efeito provocar automaticamente uma erosão grave no património da socie-
dade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de administração, prejudicando dessa forma a livre trans-
missibilidade das ações e a livre apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.

X I.20.

II.1.1.1.
O órgão de administração deve avaliar no seu relatório anual sobre o Governo da Sociedade o modelo adotado, identificando eventuais cons-
trangimentos ao seu funcionamento e propondo medidas de atuação que, no seu juízo, sejam idóneas para os superar.

X 0.3.

II.1.1.2.

As sociedades devem criar sistemas internos de controlo e gestão de riscos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência 
do seu governo societário, que permitam identificar e gerir o risco. Esses sistemas devem integrar, pelo menos, as seguintes componentes: 
i) fixação dos objetivos estratégicos da sociedade em matéria de assunção de riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à concreta 
atividade exercida e dos eventos suscetíveis de originar riscos; iii) análise e mensuração do impacto e da probabilidade de ocorrência de 
cada um dos riscos potenciais; iv) gestão do risco com vista ao alinhamento dos riscos efetivamente incorridos com a opção estratégica da 
sociedade quanto à assunção de riscos; v) mecanismos de controlo da execução das medidas de gestão de risco adotadas e da sua eficácia; 
vi) adoção de mecanismos internos de informação e comunicação sobre as diversas componentes do sistema e de alertas de riscos; vii) 
avaliação periódica do sistema implementado e adoção das modificações que se mostrem necessárias.

X II.5.

II.1.1.3.
O órgão de administração deve assegurar a criação e funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos, cabendo ao 
órgão de fiscalização a responsabilidade pela avaliação do funcionamento destes sistemas e propor o respetivo ajustamento às necessidades 
da sociedade.

X II.6.

II.1.1.4.
As sociedades devem, no relatório anual sobre o Governo da Sociedade: i) identificar os principais riscos económicos, financeiros e jurídicos a 
que a sociedade se expõe no exercício da atividade; ii) descrever a atuação e eficácia do sistema de gestão de riscos.

X II.5. e II.9.

II.1.1.5.
Os órgãos de administração e fiscalização devem ter regulamentos de funcionamento os quais devem ser divulgados no sítio na Internet 
da sociedade.

X II.7.

II.1.2.1.
O conselho de administração deve incluir um número de membros não executivos que garanta efetiva capacidade de supervisão, fiscalização 
e avaliação da atividade dos membros executivos.

X II.14.

II.1.2.2.
De entre os administradores não executivos deve contar-se um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a di-
mensão da sociedade e a sua estrutura acionista, que não pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores.

X II.14.

II.1.2.3.

A avaliação da independência dos seus membros não executivos feita pelo órgão de administração deve ter em conta as regras legais e 
regulamentares em vigor sobre os requisitos de independência e o regime de incompatibilidades aplicáveis aos membros dos outros órgãos 
sociais, assegurando a coerência sistemática e temporal na aplicação dos critérios de independência a toda a sociedade. Não deve ser 
considerado independente administrador que, noutro órgão social, não pudesse assumir essa qualidade por força das normas aplicáveis.

X II.15.

II.1.3.1.
Consoante o modelo aplicável, o presidente do conselho fiscal, da comissão de auditoria ou da comissão para as matérias financeiras deve 
ser independente e possuir as competências adequadas ao exercício das respetivas funções.

X II.3., II.14. e II.18.

II.1.3.2.
O processo de seleção de candidatos a administradores não executivos deve ser concebido de forma a impedir a interferência dos adminis-
tradores executivos.

X II.16.

II.1.4.1.

A sociedade deve adotar uma política de comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no seu seio, com os seguintes elementos: 
i) indicação dos meios através dos quais as comunicações de práticas irregulares podem ser feitas internamente, incluindo as pessoas com 
legitimidade para receber comunicações; ii) indicação do tratamento a ser dado às comunicações, incluindo tratamento confidencial, caso 
assim seja pretendido pelo declarante.

X II.35.

II.1.4.2. As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no relatório sobre o Governo da Sociedade. X II.35.

0.2 Recomendações da CMVM
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II.1.5.1.
A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses daqueles 
com os interesses de longo prazo da sociedade, basear-se em avaliação de desempenho e desincentivar a assunção excessiva de riscos.

X II.32.

II.1.5.2.

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, deve, além do conteúdo ali referido, conter suficiente informação: i) sobre quais os grupos de sociedades cuja política e práticas 
remuneratórias foram tomadas como elemento comparativo para a fixação da remuneração; ii) sobre os pagamentos relativos à destituição 
ou cessação por acordo de funções de administradores.

X Anexo 2

II.1.5.3.

A declaração sobre a política de remunerações a que se refere o art. 2.º da Lei n.º 28/2009 deve abranger igualmente as remunerações dos 
dirigentes na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e cuja remuneração contenha uma componente variável 
importante. A declaração deve ser detalhada e a política apresentada deve ter em conta, nomeadamente, o desempenho de longo prazo da 
sociedade, o cumprimento das normas aplicáveis à atividade da empresa e a contenção na tomada de riscos.

X Anexo 3

II.1.5.4.

Deve ser submetida à assembleia geral a proposta relativa à aprovação de planos de atribuição de ações, e/ ou de opções de aquisição de 
ações ou com base nas variações do preço das ações, a membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção 
do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação cor-
reta do plano. A proposta deve ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda não tenha sido elaborado, das condições 
a que o mesmo deverá obedecer. Da mesma forma devem ser aprovadas em assembleia geral as principais caraterísticas do sistema de 
benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção do n.º 3 
do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

X
I.17. e I.18. / II.32 

e II.33

II.1.5.6. Pelo menos um representante da comissão de remunerações deve estar presente nas assembleias gerais de acionistas. X I.15.

II.1.5.7.
Deve ser divulgado, no relatório anual sobre o Governo da Sociedade, o montante da remuneração recebida, de forma agregada e individual, 
em outras empresas do grupo e os direitos de pensão adquiridos no exercício em causa.

X II.31.

II.2.1.
Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura de administração e fiscalização, 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.

X II.3.

II.2.2.
O conselho de administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea com os seus objetivos, 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.

X II.3.

II.2.3.

Caso o presidente do conselho de administração exerça funções executivas, o Conselho de Administração deve encontrar mecanismos 
eficientes de coordenação dos trabalhos dos membros não executivos, que designadamente assegurem que estes possam decidir de forma 
independente e informada, e deve proceder-se à devida explicitação desses mecanismos aos acionistas no âmbito do relatório sobre o 
Governo da Sociedade.

NA II.8.

II.2.4.
O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre a atividade desenvolvida pelos administradores não executivos referindo, nome-
adamente, eventuais constrangimentos deparados.

X II.17.

II.2.5.
A sociedade deve explicitar a sua política de rotação dos pelouros no Conselho de Administração, designadamente do responsável pelo 
pelouro financeiro, e informar sobre ela no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

X II.3.

II.3.1.
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.

X II.3.

II.3.2.
O presidente da comissão executiva deve remeter, respetivamente, ao presidente do conselho de administração e, conforme aplicável, ao 
presidente do conselho fiscal ou da comissão de auditoria, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

X II.3 e II13.

II.3.3.
O presidente do conselho de administração executivo deve remeter ao presidente do conselho geral e de supervisão e ao presidente da 
comissão para as matérias financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

NA NA

II.4.1.

O conselho geral e de supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve desempenhar um papel 
de aconselhamento, acompanhamento e avaliação contínua da gestão da sociedade por parte do conselho de administração executivo. Entre 
as matérias sobre as quais o conselho geral e de supervisão deve pronunciar-se incluem-se: i) a definição da estratégia e das políticas gerais 
da sociedade; ii) a estrutura empresarial do grupo; e iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou 
às suas características especiais.

NA NA

II.4.2.
Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias financeiras, a comis-
são de auditoria e o conselho fiscal devem ser objeto de divulgação no sítio da Internet da sociedade, em conjunto com os documentos de 
prestação de contas.

X II.4. e III.15.

II.4.3.
Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias financeiras, a comissão 
de auditoria e o conselho fiscal devem incluir a descrição sobre a atividade de fiscalização desenvolvida referindo, nomeadamente, eventuais 
constrangimentos deparados.

X II.4.

II.4.4.

O conselho geral e de supervisão, a comissão de auditoria e o conselho fiscal, consoante o modelo aplicável, devem representar a sociedade, 
para todos os efeitos, junto do auditor externo, competindo-lhe, designadamente, propor o prestador destes serviços, a respetiva remune-
ração, zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços, bem assim como ser o 
interlocutor da empresa e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios.

X II.3.

II.4.5.
O conselho geral de supervisão, a comissão de auditoria e o conselho fiscal, consoante o modelo aplicável, devem anualmente avaliar o 
auditor externo e propor à assembleia geral a sua destituição sempre que se verifique justa causa para o efeito.

X II.3.

II.4.6.

Os serviços de auditoria interna e os que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de compliance) devem reportar 
funcionalmente à Comissão de Auditoria, ao Conselho Geral e de Supervisão ou, no caso das sociedades que adotem o modelo latino, a 
um administrador independente ou ao Conselho Fiscal, independentemente da relação hierárquica que esses serviços mantenham com a 
administração executiva da sociedade.

X II.5 e II.6.

II.5.1.

Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o conselho de administração e o conselho geral e de supervisão, consoante o modelo ado-
tado, devem criar as comissões que se mostrem necessárias para: i) assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho 
dos administradores executivos e para a avaliação do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes; 
ii) refletir sobre o sistema de governo adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em 
vista a sua melhoria; iii) identificar atempadamente potenciais candidatos com o elevado perfil necessário ao desempenho de funções de 
administrador.

X 0.3., II.2. e II.36.
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II.5.2.
Os membros da comissão de remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de administra-
ção e incluir pelo menos um membro com conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração.

X II.38. e II.39.

II.5.3.

Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas funções qualquer pessoa singular ou coletiva 
que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do Conselho de Administração, ao próprio 
Conselho de Administração da sociedade ou que tenha relação atual com consultora da empresa. Esta recomendação é aplicável igualmente 
a qualquer pessoa singular ou coletiva que com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

X II.39.

II.5.4. Todas as comissões devem elaborar atas das reuniões que realizem. X II.7.

III.1.1.
As sociedades devem assegurar a existência de um permanente contacto com o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos acionistas 
e prevenindo as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores. Para tal deve a sociedade manter um gabinete de apoio ao 
investidor.

X III.16.

III.1.2.

A seguinte informação disponível no sítio da Internet da sociedade deve ser divulgada em inglês:

a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais elementos mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais;
b) Estatutos;
c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações com o mercado;
d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respetivas funções e meios de acesso;
e) Documentos de prestação de contas;
f) Calendário semestral de eventos societários
g) Propostas apresentadas para discussão e votação em assembleia geral;
h) Convocatórias para a realização de assembleia geral.

X III.16.

III.1.3.
As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente de quatro ou três 
anos. A sua manutenção além deste período deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização que pondere expres-
samente as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.

III.18.

III.1.4.
O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações, a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.

X III.17.

III.1.5.

A sociedade não deve contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com eles se encontrem em relação de participação 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.

X III.17.

IV.1.
Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, 
nos termos do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais de mercado.

X III.11.

IV.1.2.

Os negócios de relevância significativa com acionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser submetidos a parecer prévio do órgão de fiscalização. 
Este órgão deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários para a definição do nível relevante de significância destes negócios e 
os demais termos da sua intervenção.

X III.13
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0.3 Avaliação Global  

A Assembleia Geral de Acionistas, reúne pelo menos uma vez por ano, e 
tem como principais competências proceder à eleição dos órgãos sociais, 
à designação da Comissão de Vencimentos e do Revisor Oficial de Contas/ 
Auditor Externo («AE/ROC») e, também, à apreciação e deliberação sobre os 
Relatórios Anuais de Gestão e de Governo da Sociedade e as contas de cada 
exercício, bem como à distribuição de resultados.
A gestão do Banco Espírito Santo é assegurada por um Conselho de 
Administração, eleito em Assembleia Geral para mandatos de quatro anos 
– sendo permitida a reeleição dos respetivos membros. À data de 31 de 
dezembro de 2012, o Conselho de Administração é composto por 26 membros, 
dos quais 7 são qualificados como administradores independentes (ver o 
ponto II.14). O Conselho de Administração delega a gestão corrente numa 
Comissão Executiva, composta por 10 membros, a qual reúne semanalmente 
e sempre que convocada pelo seu Presidente. A Comissão de Governo da 
Sociedade, composta por 3 administradores não executivos independentes, 
tem competências consultivas no que respeita ao desempenho dos membros 
do Conselho de Administração e à identificação e avaliação de potenciais 
candidatos que tenham o perfil necessário ao exercício das funções de 
administrador, competindo-lhe, ainda, proceder à avaliação do modelo de 
governo societário (ver ponto II.16). 

CMVM

Banco de Portugal

Instituto de Seguros
de Portugal

Comissão
de Governo da

Sociedade

Comissão 
de Vencimentos

Conselho de
Administração

Revisor Oficial de
Contas Auditor

 Externo

Comissão
Consultiva de

Remunerações

Compliance

Comité
de Risco

Auditoria
Interna

Fiscalização Externa

Fiscalização Interna

Gestão

Auditoria: KPMG e Associados SROC, S.A..
Supervisão: Banco de Portugal; CMVM, ISP.

Assembleia Geral

Comissão
Executiva

Comissão
de Auditoria

Estrutura de Governo Societário do BES

A função de órgão de fiscalização interna do BES é atribuída à Comissão de 
Auditoria do Conselho de Administração, composta por três administradores 
não executivos e independentes.
A fiscalização externa do BES é exercida pelo AE/ROC, a KPMG & Associados 
SROC, S.A., bem como pelas autoridades de supervisão a que está sujeito no 
exercício da sua atividade: Banco de Portugal, CMVM, e Instituto de Seguros 
de Portugal.

O Conselho de Administração, na sua avaliação ao modelo de governo 
societário efetuada em 2012, considera-o adequado, e não encontra 
constrangimentos relevantes nesse modelo decidido pelos acionistas do 
BES em 2006, quando optaram pelo modelo de governo anglo-saxónico, 
composto por Conselho de Administração, compreendendo a Comissão de 
Auditoria e o AE/ROC. 

0.4 Recomendações que o BES não segue e razões 
da divergência/ Recomendações não aplicáveis

Identificam-se no quadro seguinte as recomendações do Código de Governo 
das Sociedades que o BES não segue, conjuntamente com as razões da 
divergência existente, bem como a indicação das recomendações que não 
são aplicáveis na sua globalidade.
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Recomendações	da	CMVM Razões	da	divergência
Relatório	

BES

I.4.
As sociedades não devem fixar um quórum constitutivo ou deliberativo superior ao pre-
visto por lei.

O BES exige a participação de pelo menos 50% do capital social para a Assembleia Geral 
reunir em primeira data de convocação.

As matérias para as quais a lei exige maioria qualificada carecem de ser aprovadas 
por uma maioria de dois terços dos votos emitidos, quer a Assembleia Geral reúna em 
primeira ou em segunda convocação.

O BES entende que estas regras asseguram a necessária representatividade das delibe-
rações dos seus acionistas.

I.8.

II.2.5.
A sociedade deve explicitar a sua política de rotação dos pelouros no Conselho de Admi-
nistração, designadamente do responsável pelo pelouro financeiro, e informar sobre ela 
no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

O BES não tem qualquer política de rotação de pelouros no Conselho de Administração, 
por entender essa medida como contrária aos interesses do Banco e desestabilizadora 
da concentração nos seus objetivos.

II.3.

III.1.4.
O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das 
políticas e sistemas de remunerações, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de 
controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.

Esta recomendação é apenas parcialmente cumprida, uma vez que, a esta data, o audi-
tor externo apenas se pronuncia sobre “a adequação e a eficácia da parte do sistema de 
controlo interno subjacente ao processo de preparação e de divulgação de informação 
financeira (relato financeiro) ”, de acordo com o disposto no Aviso do Banco de Portugal 
n.º 5/2008, não se encontrando, ainda, implementado um sistema que permita ao audi-
tor externo verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações.

III.17.

IV.1.2.

Os negócios de relevância significativa com acionistas titulares de participação qualifi-
cada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 
20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser submetidos a parecer prévio do órgão 
de fiscalização. Este órgão deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários 
para a definição do nível relevante de significância destes negócios e os demais termos 
da sua intervenção.

Nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a 
concessão de crédito a detentores de participações qualificadas depende sempre da 
aprovação de cada operação concreta por maioria qualificada de pelo menos dois 
terços dos membros do órgão de administração e do parecer favorável do órgão de 
fiscalização do BES. Não existe uma extensão formal desta regra a outros negócios de 
relevância significativa.

III.13

II.2.3.

Caso o presidente do conselho de administração exerça funções executivas, o Conselho 
de Administração deve encontrar mecanismos eficientes de coordenação dos trabalhos 
dos membros não executivos, que designadamente assegurem que estes possam deci-
dir de forma independente e informada, e deve proceder-se à devida explicitação desses 
mecanismos aos acionistas no âmbito do relatório sobre o Governo da Sociedade.

Esta recomendação não é aplicável uma vez que o Presidente do Conselho de Adminis-
tração não exerce funções executivas.

NA

II.3.3.
O presidente do conselho de administração executivo deve remeter ao presidente do 
conselho geral e de supervisão e ao presidente da comissão para as matérias financei-
ras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

Esta recomendação não é aplicável uma vez que o BES adota o modelo de governo 
anglo-saxónico e não o modelo dualista. Não existe no BES nem o conselho de adminis-
tração executivo nem o conselho geral e de supervisão.

NA

II.4.1.

O conselho geral e de supervisão, além do exercício das competências de fiscalização 
que lhes estão cometidas, deve desempenhar um papel de aconselhamento, acompa-
nhamento e avaliação contínua da gestão da sociedade por parte do conselho de admi-
nistração executivo. Entre as matérias sobre as quais o conselho geral e de supervisão 
deve pronunciar-se incluem-se: i) a definição da estratégia e das políticas gerais da so-
ciedade; ii) a estrutura empresarial do grupo; e iii) decisões que devam ser consideradas 
estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas caraterísticas especiais.

Esta recomendação não é aplicável uma vez que o BES adota o modelo de governo 
anglo-saxónico e não o modelo dualista. Não existe no BES o conselho geral e de su-
pervisão.

NA
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I. Assembleia Geral

I.1 Membros da Mesa  

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário. Os membros da Mesa – que podem ser ou não 
acionistas – são eleitos por períodos de quatro anos, sendo permitida a sua 
reeleição. 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral dispõe de recursos humanos e 
logísticos de apoio adequados às suas necessidades, considerada a situação 
económica da sociedade.

 - Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de  
  Lisboa. 
 - Doutorado em Direito (Ciências Jurídico-Económicas).
 - Professor Catedrático (1980-2007).
 - Presidente da Direção do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da  
  Universidade de Lisboa (1980-2010).
 - Jurisconsulto e Advogado.
 - Advogado Especialista nas áreas de Direito Fiscal e Direito Europeu. 
 - Membro da Academia das Ciências de Lisboa (Secção de Economia).

 - Licenciado em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de Direito da  
  Universidade de Lisboa.
 - Exerce, desde 1960, a advocacia em acumulação com as funções de  
  administrador de empresas e de docente universitário(1).

 - Licenciado em Direito e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da  
  Universidade Católica Portuguesa (UCP).
 - Pós-Graduado em Fiscalidade (ISG).
 - Desde setembro de 1999 é Assistente da Faculdade de Direito da U.C.P..
 - Desde outubro de 2005 exerce as funções de Assessor Jurídico do Conselho  
  de Administração da ESCOM – Espírito Santo Commerce, S.A..

I.2 Mandatos dos Membros da Mesa   

Os atuais membros que compõem a Mesa da Assembleia Geral foram eleitos 
em 18 de dezembro de 2006 até ao final do mandato que terminou em 31 de 
dezembro de 2007, tendo sido reeleitos na Assembleia Geral de 30 de março 
de 2008, para o quadriénio 2008 – 2011 e na Assembleia Geral de 22 de março 
de 2012 para o quadriénio 2012 - 2015.

I.3 Remuneração do Presidente 
e dos Restantes Membros da Mesa 

Em 2012, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral auferiu uma retribuição 
total anual de 19 000,00 euros; o Vice-presidente uma retribuição total anual 
de 12 000,00 euros; e o Secretário uma retribuição total anual de 9 000,00 
euros.

I.4 Participação na Assembleia Geral   

De acordo com a legislação em vigor, só podem estar presentes e participar 
na Assembleia Geral ou em cada uma das suas sessões, em caso de 
suspensão, quem, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 
5.º dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia, for titular de 
ações que lhe confiram, segundo a lei e o contrato de sociedade, pelo menos 
um voto, e que o tenham declarado, por escrito, ao Presidente da Mesa e 
ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado esteja 
aberta, o mais tardar, até ao dia anterior à referida data.

I.5 Suspensão    

Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral serão aplicáveis as 
mesmas regras referidas no ponto I.4. Assim, só poderão estar presentes e 
participar na Assembleia Geral quem, na data de registo, correspondente 
às 0 horas (GMT) do 5.º dia de negociação anterior ao da realização da 
Assembleia, for titular de ações que lhe confiram, segundo a lei e o contrato 
de sociedade, pelo menos um voto, e que o tenham declarado, por escrito, 
ao Presidente da Mesa e ao intermediário financeiro onde a conta de registo 
individualizado esteja aberta, o mais tardar, até ao dia anterior à referida 
data.

I.6 Voto  

A cada cem ações corresponde um voto, mas os acionistas titulares de menos 
de cem ações podem agrupar-se, de forma a completarem o número exigido, 
ou um número superior, e fazer-se representar por um dos agrupados.

I.7 Regras Estatutárias sobre a Existência 
de Ações que não Confiram Direito de Voto  

Não existem regras estatutárias a prever a existência de ações que não 
confiram o direito de voto.

I.8 Regras Estatutárias sobre o Exercício do 
Direito de Voto  

As regras estatutárias sobre quórum são as seguintes:

Artigo	18.º Quórum

 1.  Em primeira data de convocação, a Assembleia Geral não poderá reunir 
   sem estarem presentes ou representados acionistas titulares de ações  
   representativas de cinquenta por cento do capital social, sejam quais  
   forem os assuntos da ordem de trabalhos.

 2.	 Em segunda convocação, a Assembleia pode deliberar seja qual for 
   o número de acionistas presentes ou representados e o capital por eles  
   representado.

Paulo de Pitta e Cunha (Presidente)

Fernão de Carvalho Fernandes Thomaz (Vice-Presidente) 

Nuno Miguel Matos Silva Pires Pombo (Secretário)

(1) O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral renunciou ao cargo em fevereiro de 2013.
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Artigo	19.º Maioria Deliberativa

 1.		 Sem prejuízo dos casos em que a lei ou os estatutos exijam uma maioria 
   qualificada, a Assembleia Geral delibera por maioria dos votos emitidos.

 2.	 As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, 
   transformação, dissolução ou outros assuntos para os quais a Lei exija  
   maioria qualificada, sem especificar, devem ser aprovadas por dois terços  
   dos votos emitidos, quer a Assembleia Geral reúna em primeira quer em  
   segunda convocação.

 3.	 As abstenções não são contadas para quaisquer deliberações.

Não existem sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial.

I.9 Regras Estatutárias sobre 
o Exercício de Voto por Correspondência  

Não existem restrições estatutárias ao exercício do direito de voto por 
correspondência. O número de votos exercidos por correspondência é incluído 
para a contagem do quórum constitutivo da Assembleia Geral, devendo valer, 
igualmente, para a segunda convocação da Assembleia Geral para o qual foi 
emitido. O voto por correspondência, que é revogável a todo o momento, não 
impede a presença ou representação do acionista na Assembleia Geral, mas 
a presença na Assembleia Geral do acionista que votou por correspondência, 
ou a do seu representante, é entendida como revogação do respetivo voto por 
correspondência. Os votos por correspondência valem como votos negativos 
relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à 
data da sua emissão.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verifica a autenticidade do voto e 
assegura, até ao momento da votação, a sua confidencialidade. 

I.10 Modelo para o Exercício de Voto por 
Correspondência  

As convocatórias para as Assembleias Gerais incluem a indicação de que 
o direito de voto pode ser exercido por correspondência. O modo como se 
processa o escrutínio dos votos por correspondência consta igualmente da 
convocatória, bem como do Regulamento da Assembleia Geral dos Acionistas 
do BES (que pode ser consultado em www.bes.pt/investidor).

Para facilitar a votação por correspondência, e para os acionistas que 
o pretendam, o BES disponibiliza uma minuta de boletim de voto por 
correspondência. Esta minuta pode ser solicitada junto do Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral ou no sítio da sociedade na internet (www.bes.
pt/investidor). Nas minutas disponibilizadas, a declaração de voto indica os 
pontos da ordem de trabalhos a que respeita, bem como, quando for o caso, 
a proposta concreta de deliberação a que se destina.

I.11 Prazo de Receção de Voto por Correspondência 

As declarações de voto por correspondência devem ser recebidas pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao terceiro dia anterior à data 
marcada para a Assembleia Geral. 

I.12 Voto Eletrónico 

Não é admitido o voto eletrónico.

I.13 Acesso aos Extratos das Atas 
das Assembleias Gerais 

O BES disponibiliza no seu sítio na Internet (www.bes.pt/investidor) nos cinco 
dias após a realização da Assembleia Geral o extrato da ata.  

I.14 Acervo Histórico com as Deliberações 
das Assembleias Gerais

O BES disponibiliza no seu sítio na Internet (www.bes.pt/investidor) um 
acervo histórico com as deliberações da Assembleia Geral, o capital social 
representado e os resultados das votações.

I.15 Representante da Comissão de 
Remunerações nas Assembleias Gerais  

A par de uma Comissão de Vencimentos, eleita pelos acionistas, o BES tem, 
também, desde janeiro de 2012, uma Comissão Consultiva de Remunerações, 
nomeada pelo Conselho de Administração.

Encontra-se presente em cada Assembleia Geral Anual de Acionistas pelo 
menos um representante de cada uma destas Comissões. Na Assembleia 
Geral de 22 de março de 2012 estiveram presentes a Dra. Rita Amaral Cabral, 
o Dr. Daniel Proença de Carvalho e o Dr. Jacques dos Santos, enquanto 
membros da Comissão de Vencimentos e a Dra. Isabel Maria Osório de Antas 
Mégre de Sousa Coutinho e o Dr. Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos, 
enquanto membros da Comissão Consultiva de Remunerações.

I.16 Intervenção da Assembleia Geral 
sobre a Política de Remuneração e Avaliação 
de Desempenho dos Membros do Órgão de 
Administração 

A Assembleia Geral aprova anualmente a política de remuneração dos 
órgãos sociais do BES, conforme descrito no ponto II.18.
De igual modo, a Assembleia Geral procede anualmente à apreciação geral 
da Administração, o que faz com base na avaliação de desempenho que 
efetua sobre a atividade social do último exercício decorrido.
Nos termos da política de remunerações dos órgãos sociais do BES, aprovada 
na Assembleia Geral de março de 2012, o montante efetivo da retribuição 
variável a atribuir aos membros da Comissão Executiva do BES dependerá 
sempre da avaliação a efetuar anualmente pela Comissão de Vencimentos 
sobre o seu desempenho. A política de remuneração e a avaliação do 
desempenho dos dirigentes do BES é efetuada, nos termos legais, pelo seu 
Conselho de Administração.

I.17 Intervenção da Assembleia Geral sobre o 
Plano de Atribuição de Ações aos Membros do 
Órgão de Administração 

Os planos de atribuição de ações e/ ou de opções a membros do órgão de 
administração, bem como aos demais dirigentes do BES, são necessariamente 
aprovados em Assembleia Geral, que aprova, de igual modo, o respetivo 
regulamento de aplicação.

Sobre os planos de alienação de ações e/ ou opções em vigor, por favor 
consultar o ponto II.32 e II.33.
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I.18 Intervenção da Assembleia Geral sobre o 
Sistema de Benefícios de Reforma dos Membros 
do Órgão de Administração  

O regulamento de reforma por velhice ou invalidez dos administradores do 
BES é aprovado pela Assembleia Geral.
Os administradores têm direito a pensão de reforma ou complemento de 
pensão de reforma, no caso de serem ou terem sido membros da Comissão 
Executiva.

As principais características do regulamento do direito dos administradores 
a pensão ou complemento de pensão de reforma por velhice ou invalidez são 
as seguintes:

 a) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma adquire-se  
   em caso de velhice, com o atingir de sessenta e cinco anos de idade ou  
   vinte e cinco anos de atividade profissional, ou em caso de invalidez;

 b) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma pode ser  
   antecipado para a data em que os administradores completem  
   cinquenta e cinco anos de idade, desde que tenham exercido funções  
   em órgão de administração do BES por um período mínimo de 9 anos,  
   consecutivos ou interpolados, contando-se, para efeitos da antiguidade, 
   naquelas funções, o exercício como membros da direção ou em órgãos 
   de administração do anterior “Banco Espírito Santo e Comercial de  
   Lisboa, S.A.”;

 c) O complemento de pensão de reforma poderá existir, de modo a  
   completar eventuais regimes de reforma concedidos por qualquer outro  
   regime de segurança social, por forma a que a pensão total possa  
   atingir cem por cento da última remuneração anual ilíquida.

Em qualquer caso, as pensões ou complementos de pensão a atribuir nunca 
serão superiores ao salário pensionável do administrador em causa, podendo 
ser inferiores. O salário pensionável corresponde à soma entre a remuneração 
fixa anual e a remuneração variável auferidas pelo administrador em causa 
no ano imediatamente anterior à sua reforma, deduzida de qualquer pensão 
anual paga por qualquer outro regime de segurança social, bem como das 
diuturnidades auferidas. A remuneração variável corresponderá, no mínimo, 
ao montante equivalente à média da remuneração variável auferida nos 
últimos doze anos pelo administrador em causa na data da reforma.
Os complementos de pensão de reforma e de sobrevivência a cargo da 
sociedade serão anualmente atualizados de acordo com a percentagem de 
aumento global da remuneração dos administradores em exercício, tal como 
for fixada pela Comissão de Vencimentos, atualização que, todavia, nunca 
poderá ser inferior à aplicação da taxa de variação do I.P.C. nem superior a 
duas vezes esta taxa.
A versão atual do regulamento do direito dos administradores a pensão ou 
complemento de pensão de reforma por velhice ou invalidez foi aprovada 
pela Assembleia Geral de 11 de novembro de 2011.

O regulamento de reforma por velhice ou invalidez dos administradores do 
BES será objeto de uma proposta de alteração na Assembleia Geral de 27 de 
março de 2013.

I.19 Existência de Norma Estatuária que 
Preveja a Manutenção ou Eliminação da Norma 
Estatuária que Preveja a Limitação do Número 
de Votos   

Não existe qualquer norma estatutária que preveja a limitação do número 
de votos suscetíveis de detenção ou de exercício por um único acionista de 
forma individual ou em concertação com outros acionistas.

I.20  Transição de Controlo ou Mudança de 
Composição do Órgão de Administração 

Não existem estas medidas.

I.21 Alteração de Acordos em Caso 
de Mudança de Controlo da Sociedade  

O BES é parte em acordos que podem ser alterados ou cessar em caso de 
alteração substancial da sua estrutura de participação, não considerando, 
contudo, quaisquer desses acordos como significativos.

I.22 Acordos que Prevejam Indemnizações 

Não existem tais acordos.
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II. Órgãos de Administração e 
Fiscalização 

II.1 Identificação e Composição dos Órgãos da 
Sociedade  

Mesa	da	Assembleia	Geral

Paulo de Pitta e Cunha (Presidente) 

Fernão de Carvalho Fernandes Thomaz (Vice-Presidente)(1) 

Nuno Miguel Matos Silva Pires Pombo (Secretário)

Conselho	de	Administração

Alberto Alves de Oliveira Pinto (Presidente)

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado (Vice-Presidente)

Bruno Bernard Marie Joseph de Laage de Meux (Vice-Presidente)

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 

António José Baptista do Souto 

Jorge Alberto Carvalho Martins 

Aníbal da Costa Reis de Oliveira  

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva 

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos

João Eduardo Moura da Silva Freixa 

Pedro Mosqueira do Amaral

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho

João de Faria Rodrigues

Marc Olivier Tristan Oppenheim

Vincent Claude Pacaud

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes

Horácio Lisboa Afonso

Pedro João Reis Matos Silva

Milton Almicar Silva Vargas

Xavier Musca

Comissão	de	Auditoria

Horácio Lisboa Afonso (Presidente)

João de Faria Rodrigues

Pedro João Reis Matos Silva

Revisor	Oficial	de	Contas	(ROC)

Revisor Oficial de Contas Efetivo, KPMG & Associados, SROC, S.A., 
representada por Sílvia Cristina de Sá Velho Corrêa da Silva Gomes

Revisor	Oficial	de	Contas	Suplente, Fernando Gustavo Duarte Antunes (ROC)

Secretário	da	Sociedade

Eugénio Fernando Quintais Lopes (Secretário)

Artur Miguel Marques da Rocha Gouveia (Secretário Suplente)

1 O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral renunciou ao cargo em fevereiro de 2013.

II.2 Outras Comissões com Competências em 
Matéria de Administração ou Fiscalização   

 Comissão Executiva 

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado (Presidente)
José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva
António José Baptista do Souto
Jorge Alberto Carvalho Martins
José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi
Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira
Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes
Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires
João Eduardo Moura da Silva Freixa 
Stanislas Gerard Marie Georges Ribes

 Comissão de Governo da Sociedade

A Comissão de Governo da Sociedade é uma comissão interna do Conselho 
de Administração, com funções consultivas, composta por 3 administradores 
independentes, que não integram a sua Comissão Executiva, e criada com 
o objetivo principal de reforçar a eficiência do Conselho de Administração, 
garantindo que as suas decisões se baseiam em todos os elementos 
relevantes e que não são condicionadas por eventuais conflitos de interesses. 
Os seus membros são os seguintes:

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho (Presidente)
Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos
Rita Maria Lagos do Amaral Cabral

A Comissão de Governo da Sociedade tem as seguintes atribuições: 

 a) Acompanhar o cumprimento dos princípios orientadores da política de  
   governo do Grupo BES;
 b) Pronunciar-se, por sua iniciativa ou solicitação do Conselho de  
   Administração, sobre as orientações relativas ao Governo das  
   Sociedades, nacionais e internacionais, com vista à sua eventual  
   integração e/ ou melhoria do modelo de governo do Grupo BES;
 c) Proceder à elaboração de um Relatório Anual que contenha a descrição  
   das atividades exercidas durante o ano, bem como uma avaliação  
   sobre o funcionamento da estrutura de Governo da Sociedade, emitindo  
   opinião sobre as respetivas normas e procedimentos internos, os  
   princípios e práticas de conduta, e sobre o desempenho do Conselho de  
   Administração em função dos objetivos estabelecidos;
 d) Avaliar, em cada momento, o cumprimento dos requisitos de  
   independência dos membros dos órgãos sociais da Sociedade, de acordo  
   com as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
 e) Analisar e emitir opinião, até à data da aprovação do Relatório de  
   Gestão e Contas da Sociedade, sobre o Relatório de Governo da  
   Sociedade;
 f)  Informar o Conselho de Administração de quaisquer situações ou  
   ocorrências de que tenham conhecimento e que, na sua opinião,  
   configurem incumprimento das normas e práticas de governo  
   estabelecidas.

No que respeita às suas competências de avaliação, a Comissão de Governo 
da Sociedade tem as seguintes atribuições: 

 a) Apoiar e aconselhar o Conselho de Administração no preenchimento de  
   vagas ocorridas no Conselho de Administração, nomeadamente  
   apreciando o perfil de cada candidato, em termos das suas qualificações,  
   conhecimentos e experiência;
 b) Examinar a política do Conselho de Administração de seleção e  
   nomeação de quadros superiores;
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Comités	de	acompanhamento	das	unidades	de	negócio:

a. Empresas / Wholesale / Banca de Investimentos

Acompanha a evolução destas áreas de negócio, assegurando a articulação 
entre a atividade de Corporate Banking do BES e a do Banco Espírito Santo de 
Investimento, bem como, a nível internacional, promovendo a coordenação 
da atividade de Corporate Banking do BES com a Sucursal em Espanha 
e o Banco Espírito Santo de Investimento do Brasil e outras unidades do 
Grupo BES no estrangeiro. Integram este Comité os seguintes membros 
da Comissão Executiva: Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, António José 
Baptista do Souto, Jorge Alberto Carvalho Martins, José Maria Espírito Santo 
Silva Ricciardi, Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes, Amílcar Carlos Ferreira 
de Morais Pires e Stanislas Gerard Marie Georges Ribes.

b. Retalho (Banca de Particulares e Negócios)

Acompanha a evolução da atividade com respeito a cada um dos principais 
segmentos de Clientes (Afluentes, Pequenas Empresas e Empresários em 
Nome Individual e outros Particulares) e promove o negócio cross-segment 
com outras áreas de negócio (designadamente, Médias e Grandes Empresas). 
Acompanha, ainda, a atividade de Assurfinance, promovendo a captação 
e fidelização ao BES de Clientes da Companhia de Seguros Tranquilidade. 
Integram este Comité os seguintes membros da Comissão Executiva: Ricardo 
Espírito Santo Silva Salgado, Jorge Alberto Carvalho Martins, Joaquim Aníbal 
Brito Freixial de Goes, João Eduardo Moura da Silva Freixa e Stanislas Gerard 
Marie Georges Ribes.

c. Private 

Acompanha a evolução da atividade de Private Banking, assegurando 
a articulação com outras áreas de negócio, potenciando a crescente 
articulação entre os Centros Private e os Centros de Empresas, bem como 
a atividade orientada para os portugueses residentes no exterior. Integram 
este Comité os seguintes membros da Comissão Executiva: Ricardo Espírito 
Santo Silva Salgado, José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, Jorge Alberto 
Carvalho Martins, Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires e Stanislas Gerard 
Marie Georges Ribes.

d. Internacional 

Promove a atividade do Grupo BES a nível internacional e o respetivo 
desenvolvimento, quer contribuindo para a expansão do negócio das 
empresas participadas e sucursais já existentes, quer avaliando e propondo 
à Comissão Executiva novas iniciativas em mercados ou tipos de negócio. 
Contribui para a articulação entre a atividade do BES em Portugal e as 
diversas unidades existentes no estrangeiro. Integram este Comité os 
seguintes membros da Comissão Executiva: Ricardo Espírito Santo Silva 
Salgado, José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, António José Baptista do 
Souto, José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi e Amílcar Carlos Ferreira de 
Morais Pires.

 c) Implementar, em conjunto com as estruturas internas da Sociedade,  
   um programa de entrada em funções para cada novo administrador,  
   que cubra o conhecimento da organização e das atividades da  
   Sociedade, bem como as suas responsabilidades enquanto  
   administrador;
 d) Examinar e propor anualmente áreas de atualização de qualificações e  
   conhecimentos dos administradores da Sociedade.
 

 Comissão Consultiva de Remunerações

Em janeiro de 2012, foi criada a Comissão Consultiva de Remunerações. 
Trata-se de uma comissão interna do Conselho de Administração, com 
funções consultivas, composta atualmente por três administradores 
independentes, que não integram a sua Comissão Executiva, e criada com o 
objetivo principal de dar cumprimento à regulação em matéria de política de 
remuneração de instituições financeiras, contida no Decreto-Lei n.º 88/2011, 
de 20 de julho, e no Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011. Os seus membros 
são os seguintes:

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho (Presidente)
Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos
Rita Maria Lagos do Amaral Cabral

A Comissão Consultiva de Remunerações tem as seguintes atribuições:
 
 a) Preparar propostas e recomendações sobre a determinação da  
   remuneração dos membros do Conselho de Administração e da  
   Comissão de Auditoria, bem como dos dirigentes da Sociedade;
 b) Prestar todo o apoio necessário, e efetuar recomendações, para efeitos  
   da aprovação da política geral de remunerações da Sociedade,  
   relativamente aos seus órgãos sociais e aos seus dirigentes;
 c) Preparar propostas e recomendações para assegurar que todas as  
   sucursais, filiais, incluindo as filiais no estrangeiro e os estabelecimentos  
   «off-shore», bem como todas as entidades que se integrem no perímetro  
   de supervisão em base consolidada da Sociedade (as «Empresas do  
   Grupo»), implementam políticas de remuneração consistentes entre si;
 d) Testar a capacidade de reação do sistema de remunerações  
   implementado face a eventos externos e internos, recorrendo a um  
   conjunto de possíveis cenários e promovendo o teste retroativo do  
   modelo utilizado para esse efeito;
 e) Assegurar e realizar uma revisão, com periodicidade mínima anual, das  
   políticas de remuneração da Sociedade e da respetiva implementação.

Adicionalmente, foram constituídos comités especializados que têm como 
missão o acompanhamento direto da evolução de áreas específicas do 
negócio.
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Comités	Transversais:

a. Gestão de Ativos e Passivos (ALCO)

Analisa a informação macroeconómica das principais regiões económicas 
internacionais e de Portugal, contribuindo para a perspetivação dos respetivos 
impactos a prazo sobre a atividade bancária. Analisa também a evolução 
do balanço consolidado do Grupo BES e de cada uma das suas principais 
unidades, quer em termos de saldos de crédito e recursos de clientes, quer de 
margens, facultando à Comissão Executiva os elementos necessários para a 
definição de objetivos estratégicos em matéria de crescimento da atividade 
creditícia e de captação de recursos de Clientes, estratégia de financiamento 
(gestão do mismatch do balanço) e de preços/ margens. Compete igualmente 
a este Comité acompanhar e analisar a oferta de bancos concorrentes, bem 
como, no quadro da estratégia estabelecida, aprovar a oferta de produtos de 
recursos e os respetivos preços a praticar. Integram este Comité os seguintes 
membros da Comissão Executiva: Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, 
José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, António José Baptista do Souto, 
Jorge Alberto Carvalho Martins, José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi, 
Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira, Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes, 
Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires, João Eduardo Moura da Silva Freixa e 
Stanislas Gerard Marie Georges Ribes.

b. Informática, Operações, Qualidade e Custos (CIOQC)

Estabelece as prioridades dos investimentos informáticos e operativos, 
bem como a sua implementação. Acompanha o desenvolvimento de 
projetos especiais nas áreas operativa, de sistemas, qualidade e custos. Em 
particular, cumpre-lhe monitorizar a evolução global do Banco em matéria 
de indicadores de qualidade, quer em termos de atendimento e serviço 
prestado aos Clientes, quer do apoio prestado pelas áreas centrais às áreas 
comerciais. Integram este Comité os seguintes membros da Comissão 
Executiva: Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, José Manuel Pinheiro Espírito 
Santo Silva, António José Baptista do Souto, Jorge Alberto Carvalho Martins, 
José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi, Joaquim Aníbal Brito Freixial de 
Goes, Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires, João Eduardo Moura da Silva 
Freixa e Stanislas Gerard Marie Georges Ribes.

c. Risco 

É responsável por todas as matérias relacionadas com o risco global do 
Grupo BES, cabendo lhe, em especial, acompanhar a evolução do risco em 
cada um dos principais segmentos de Clientes e categorias de produto. É 
também responsável pelo acompanhamento de projetos especiais na área do 
risco. Integram este Comité os seguintes membros da Comissão Executiva: 
Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, António José Baptista do Souto, Jorge 
Alberto Carvalho Martins, José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi, Joaquim 
Aníbal Brito Freixial de Goes, Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires, João 
Eduardo Moura da Silva Freixa e Stanislas Gerard Marie Georges Ribes.

d. Conselho Financeiro e de Crédito 

Decide acerca das operações de crédito que não se enquadram nos limites 
de concessão de crédito estabelecidos para cada Administrador. Integram 
este Comité os seguintes membros da Comissão Executiva: Ricardo Espírito 
Santo Silva Salgado, António José Baptista do Souto, Jorge Alberto Carvalho 
Martins, Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires e João Eduardo Moura da 
Silva Freixa.

e. Liquidez 

O Comité de Liquidez tem como responsabilidade a definição e 
acompanhamento da execução das políticas adotadas pelo Banco em 
matéria de gestão do risco de liquidez, apoiando a Comissão Executiva em 
todos os assuntos relacionados com este tema. Neste âmbito, compete-
lhe em especial definir a proposta de estratégia de liquidez a aprovar pela 
Comissão Executiva, traduzir o apetite de liquidez aprovado pela Comissão 
Executiva em objetivos e limites acionáveis, monitorizar permanentemente a 
posição e o risco de liquidez do Banco e estabelecer a metodologia de funds 
transfer pricing e de prémios de liquidez. Integram este Comité os seguintes 
membros da Comissão Executiva: Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, 
Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires e Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes.

f. Sustentabilidade

Tem como missão definir, apoiar na implementação, monitorizar e reportar 
à Comissão Executiva o Plano de Sustentabilidade do Grupo BES. Integram 
este Comité os seguintes membros da Comissão Executiva: António José 
Baptista do Souto, Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira e Joaquim Aníbal 
Brito Freixial de Goes.
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II.3 Organograma da Sociedade, Distribuição de Pelouros e Lista de Matérias Indelegáveis   
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b)	Comissão	Executiva

À data de 31 de dezembro de 2012, a distribuição de pelouros entre os 
membros da Comissão Executiva é a seguinte:

Atuais pelouros:
Presidente da Comissão Executiva, do Conselho Financeiro e de Crédito 
e do Comité de Gestão de Ativos e Passivos (ALCO). Tem os pelouros de 
Planeamento e Contabilidade, Compliance, Comunicação, Relações com 
Investidores, Secretariado-Geral do Conselho de Administração e da 
Comissão Executiva, Controlo de Gestão. Assegura, ainda, a interligação da 
atividade do BES com as sociedades ESAF - Espírito Santo Ativos Financeiros, 
Banco BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., ES Tech Ventures, 
SGPS, S.A. e ESEGUR – Empresa de Segurança, S.A.. 

Comités a que pertence:
Retalho; Empresas; Internacional; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Risco; 
Informática, Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Private; Conselho 
Financeiro e de Crédito.

Atuais pelouros:
Coordena o Private Banking do Grupo BES, a Sucursal Financeira Exterior 
(Madeira), os Residentes no Estrangeiro, e o Centro de Estudos da História 
do BES. Assegura a interligação da atividade do BES com a Sucursal da 
Venezuela e do Luxemburgo (função partilhada com Amílcar Morais Pires).  

Comités a que pertence:
Private; Internacional; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Informática, 
Operações, Qualidade e Custos (CIOQC).

Atuais pelouros:
Empresas (Norte e Sul), Corporate Banking, Unidade Internacional Premium, 
Marketing de Empresas e Institucionais, Municípios e Institucionais, Recursos 
Humanos, Acompanhamento de Empresas, Leasing & Factoring. Assegura a 
interligação da atividade do BES com as empresas Multipessoal – Sociedade 
de Prestação e Gestão de Serviços, S.A. e Ijar Leasing Algerie Spa.    

Comités a que pertence:
Empresas; Internacional; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Risco; 
Informática, Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Conselho Financeiro e 
de Crédito; Sustentabilidade.

Atuais pelouros:
Presidência do Conselho de Crédito do Porto. Coordena o departamento 
comercial Norte, a área de gestão Imobiliária que inclui os departamentos 
de rentabilização de imóveis e de gestão de imóveis e projetos imobiliários, o 
departamento de promotores externos e o gabinete de avaliações e projetos 
imobiliários. Assegura a interligação da atividade do BES com a Locarent – 
Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas.   

Comités a que pertence:
Retalho; Private; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Risco; Informática, 
Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Empresas; Conselho Financeiro e 
de Crédito.

Atuais pelouros:
Departamento de Risco Global (função partilhada com Joaquim Goes). 
Assegura a interligação da atividade do BES com o Banco Espírito Santo de 
Investimento, do qual é Presidente da Comissão Executiva.  

Comités a que pertence:
Empresas; Internacional; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Risco; 
Informática, Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); 

Atuais pelouros:
Departamento de assuntos jurídicos, auditoria e inspeção, gestão e 
coordenação de segurança e gabinete corporativo.  

Comités a que pertence:
Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Sustentabilidade

Atuais pelouros:
Departamento de marketing estratégico, marketing de particulares, marketing de 
negócios, marketing de comunicação e estudos do consumidor, risco global (função 
partilhada com José Maria Ricciardi), informação de gestão, qualidade de serviço, 
direct e self banking, gabinete das universidades, universidade BES, recuperação de 
crédito, gabinete Assurfinance. Assegura a interligação da atividade do BES com 
as sociedades Espírito Santo Recuperação de Crédito, Espírito Santo Informática, 
Oblog Consulting, S.A., BES Seguros S.A. e Contact , S.A.

Comités a que pertence:
Retalho; Empresas; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Informática, 
Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Risco; Sustentabilidade.

Atuais pelouros:
Departamento Financeiro, de Mercados e Estudos, Gestão da Poupança, 
Gabinete de Reorganização Estratégica do GBES Gabinete de Monetização 
do Crédito a Empresas, Controlo de Gestão (função partilhada com 
Ricardo Espírito Santo Silva Salgado) e departamento de desenvolvimento 
internacional. Assegura a interligação da atividade do BES com as sucursais 
de Londres, Nova Iorque, Espanha, Venezuela (função partilhada com 
José Manuel Espírito Santo) e Luxemburgo (função partilhada com José 
Manuel Espírito Santo), com as subsidiárias BES África, SGPS, S.A., ES 
Bank, Aman Bank, BES Angola, SARL, Moza Banco, Cabo Verde, Escritórios 
de representação no estrangeiro e com as sociedades Avistar SGPS; S.A., 
Espírito Santo Research, BES Vida, Companhia de Seguros, S.A., BES Finance, 
BES Cayman, Bank Espírito Santo International, Ltd («BESI»), BIC International 
Bank Ldt («BIBL»), BES Beteiligungs, GmbH .
  
Comités a que pertence:
Private; Empresas; Internacional; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); 
Informática, Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Risco; Conselho 
Financeiro e de Crédito.

Nota:
O administrador Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires detém o pelouro 
financeiro do BES desde março de 2004.
O BES entende que as especificidades exigidas para o cargo do pelouro 
financeiro não justificam uma rotatividade do respetivo administrador, 
discordando com o conteúdo da Recomendação da CMVM (Recomendação 
II.2.5). 

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes

António José Baptista do Souto

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires

Jorge Alberto Carvalho Martins
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Atuais pelouros:
Departamento Comercial Sul, Crédito a particulares e cartões, negociação e 
controlo de custos,  assegurando ainda a articulação com o BES dos Açores. 

Comités a que pertence:
Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Retalho; Informática, Operações, 
Qualidade e Custos (CIOQC); Risco: Conselho Financeiro e de Crédito. 

Atuais pelouros:
Departamento de organização, departamento executivo de operações, 
segmento de clientes residentes em França.

Comités a que pertence:
Empresas; Retalho; Private; Gestão de Ativos e Passivos (ALCO); Informática, 
Operações, Qualidade e Custos (CIOQC); Risco.

Comissão	de	Auditoria

A Comissão de Auditoria é o órgão de fiscalização do BES, competindo- 
-lhe, em geral, fiscalizar a administração do Banco, a eficácia do sistema de 
gestão de riscos, do sistema de controlo interno e das funções de auditoria 
interna e de  compliance, bem como representar o BES, para todos os efeitos, 
junto do auditor externo da Sociedade, que é anualmente avaliado por esta 
Comissão.

A Comissão de Auditoria é composta por três administradores não executivos 
e qualificados como independentes: Horácio Lisboa Afonso, João de Faria 
Rodrigues e Pedro João Reis de Matos Silva (Cfr. o ponto II.14. para a sua 
caracterização e o ponto II.18. para as respetivas qualificações profissionais e 
atividades exercidas nos últimos cinco anos).

c) Lista de matérias indelegáveis

Para além das matérias que por lei são indelegáveis na Comissão Executiva, 
o Regulamento do Conselho de Administração e da Comissão Executiva 
(que pode ser consultado em www.bes.pt/investidor) estabelece, ainda, que 
caberá sempre ao Conselho de Administração:

 a) Definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade;

 b) Definir a estrutura empresarial do Grupo;

 c) Tomar todas as decisões que considere estratégicas, em função do seu  
   montante, do seu risco ou das suas características especiais.

d) Prestação de informação

O Presidente da Comissão Executiva remete ao Presidente do Conselho de 
Administração e ao Presidente da Comissão de Auditoria as convocatórias e 
as atas das reuniões da Comissão Executiva.
Todos os membros da Comissão Executiva prestam quaisquer informações 
que sejam solicitadas pelos restantes órgãos sociais.

II.4 Atividade Desenvolvida pela Comissão de 
Auditoria  

O relatório anual sobre a atividade da Comissão de Auditoria inclui a descrição 
da atividade de fiscalização desenvolvida e é objeto de divulgação no site 
do BES, em www.bes.pt/investidor, conjuntamente com os documentos de 
prestação de contas.

João Eduardo Moura da Silva Freixa

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes

II.5. Sistemas de Controlo Interno 
e de Gestão de Riscos

Sistema	de	Controlo	Interno	

O BES mantém e opera um sistema de controlo interno documentado, cuja 
gestão está confiada ao Departamento de Compliance que, para melhor 
assegurar o cumprimento desta responsabilidade, constituiu em estrutura 
autónoma e diferenciada, a Unidade de Gestão do Sistema de Controlo 
Interno («UGSCI»). 

A UGSCI tem por missão o levantamento, sistematização, monitorização e 
manutenção do sistema de controlo interno do BES, cabendo-lhe garantir 
uma visão de conjunto e uma gestão integrada do sistema de controlo 
interno de todo o Grupo BES, que deverá ser garante da fiabilidade da 
informação financeira, da salvaguarda dos ativos e da adequada prevenção 
de riscos inerentes.

Compete, ainda, à UGSCI preparar e assegurar o reporte interno, traduzido 
designadamente em pontos de situação mensais, e reporte externo às 
diversas entidades regulamentares, assegurando assim uma visão de 
conjunto e uma gestão integrada do sistema de controlo interno. 

No desenho e avaliação do sistema de controlo interno, o Grupo BES adotou 
as metodologias e princípios COSO (Committee Of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission – organização, criada em 1985 nos EUA, dedicada 
a identificar e combater as causas do reporte financeiro fraudulento, 
estabelecendo, para esse efeito, recomendações e frameworks para as 
empresas): 

 • A cultura de controlo interno promovida na organização determina a  
  conduta e consciência dos seus colaboradores;
 • A organização enfrenta uma diversidade de riscos que devem ser  
  avaliados ao nível da entidade e dos processos;
 • Os procedimentos de controlo definidos contribuem para assegurar que  
  as diretivas de gestão estão a ser cumpridas; 
 • Toda a informação relevante deve ser identificada e comunicada;
 • O sistema de controlo interno deve ser suportado por um processo de  
  monitorização. 

Sistema	de	Gestão	de	Riscos	

No Grupo BES o controlo dos riscos está organizado de forma a abranger 
os riscos de crédito, de mercados, de liquidez, de taxa de juro, de taxa de 
câmbio, operacional e de compliance.  

As principais estruturas que se dedicam à prevenção e controlo dos riscos 
na atividade, são o Comité de Risco, o Departamento de Risco Global, a 
Comissão de Acompanhamento de Risco de Crédito, o Departamento de 
Compliance e o Departamento de Auditoria e Inspeção (um desenvolvimento 
pormenorizado do sistema de controlo dos riscos encontra-se no Capítulo 5 
do Relatório Consolidado de Gestão).

O Comité de Risco reúne mensalmente com a presença do Presidente da 
Comissão Executiva, e é responsável por monitorizar a evolução do perfil 
integrado de risco do Grupo BES e por analisar e propor metodologias, 
políticas, procedimentos e instrumentos de avaliação para os diferentes 
riscos a que o BES está sujeito, nomeadamente, de crédito, operacional e 
de mercados, liquidez e taxa de juro, assim como por analisar a evolução 
da rentabilidade ajustada pelo risco e do valor acrescentado dos principais 
segmentos/Clientes. 

O Departamento de Risco Global («DRG») centraliza a função de gestão dos 
riscos do Grupo BES. As principais funções do DRG são:

 • Identificar, avaliar e controlar os diferentes tipos de risco assumidos, por  
  forma a permitir a gestão do risco global do Grupo BES;
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 • Implementar as políticas de risco definidas pela Comissão Executiva,  
  homogeneizando princípios, conceitos e metodologias em todas as  
  unidades do Grupo BES;
 • Contribuir para os objetivos de criação de valor através do aperfeiçoamento  
  de ferramentas de apoio à estruturação, pricing e decisão de operações, 
  bem como do desenvolvimento de técnicas de avaliação de performance 
  e de otimização da base de capital.

A Comissão de Acompanhamento de Risco de Crédito («CARC») tem como 
objetivos:

• Proceder à análise e avaliação dos Clientes que apresentam sintomas  
 de agravamento da sua qualidade creditícia, tendo por base os seguintes  
 elementos:
 • Perfil económico e financeiro dos Clientes; 
 • Tipologia da exposição de crédito nos Clientes;
 • A natureza e valor das garantias recebidas, dando atenção às datas a que  
  se reportam as respetivas avaliações e às entidades que as realizaram;
 • Sinais de alerta detetados no perfil comportamental dos Clientes nas  
  suas relações com o Banco e com o sistema financeiro em geral.
• Definir as opções estratégicas de relação comercial e o nível de vigilância  
 ativa que, para cada caso, melhor se ajuste ao perfil e quadro específico de  
 situação de cada uma das entidades/ grupos analisados;
• Proceder à análise e validação dos níveis de imparidade de crédito  
 previamente determinados para o universo de entidades previamente  
 selecionado em função dos critérios objetivos estabelecidos.  

O Departamento de Compliance reporta funcionalmente à Comissão de 
Auditoria, independentemente do reporte e da relação hierárquica que 
mantém com a Comissão Executiva, e assegura a gestão corrente das 
atividades relativas à função  compliance, que incluem:

 • Prestar aconselhamento ao órgão de administração com vista ao  
  cumprimento pelo BES das obrigações legais, regulamentares, éticas e de  
  conduta aplicáveis;
 • Implementar políticas e procedimentos de prevenção e deteção de  
  branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
 • Assegurar a monitorização e manutenção do Sistema de Controlo Interno  
  do Banco e elaborar o respetivo relatório interno comunicando-o ao  
  Banco de Portugal;
 • Controlar o cumprimento das atividades de intermediação financeira  
  registadas junto da CMVM, nos termos consagrados no Código dos Valores  
  Mobiliários;
 • Assegurar e promover, no âmbito das suas atribuições, a relação  
  com Autoridades Judiciais e Policiais, Banco de Portugal, CMVM e outras  
  entidades de Supervisão; acompanhar a aplicação do Código de Conduta  
  dos colaboradores do Grupo BES.

O Departamento de Auditoria e Inspeção reporta funcionalmente à 
Comissão de Auditoria, independentemente do reporte e da relação 
hierárquica que mantém com a Comissão Executiva, e tem por missão avaliar 
a eficácia e adequação dos processos de gestão de risco, do controlo interno 
e da governação, inerentes à atividade das sociedades incluídas no perímetro 
do Grupo BES com vista à diminuição das condições gerais de risco.

No âmbito das suas atribuições, compete-lhe designadamente:

 • Analisar os processos operativos e de negócio, avaliando a eficácia da  
  gestão dos riscos e dos controlos respetivos, bem como a conformidade  
  da atividade com os preceitos legais/ regulamentares e os textos  
  normativos internos aplicáveis;
 • Colaborar com todos os órgãos do Grupo BES na aplicação e correta  
  observância das políticas superiormente definidas, particularmente  
  no que respeita à sensibilização/ aplicação de procedimentos de controlo  
  interno;
 • Conferir e avaliar a defesa e segurança dos valores monetários, escriturais  
  e documentais, de titularidade do Grupo BES ou confiados à sua guarda;

 • Assegurar e promover, no âmbito das suas atribuições, a relação com  
  Autoridades Judiciais e Policiais, Banco de Portugal, CMVM e outras  
  entidades de Supervisão, bem como responder às solicitações de outras  
  instituições públicas e privadas;
 • Participar na definição e elaboração dos textos normativos, na ótica  
  da uniformização dos procedimentos de prevenção, controlo e segurança,  
  bem como emitir e fazer publicar comunicações e circulares sobre  
  matérias enquadráveis no âmbito da sua esfera específica de intervenção;
 • Zelar para que práticas contrárias aos textos normativos e/ ou  
  regulamentos internos sejam prontamente corrigidas, pugnando,  
  paralelamente, para que os procedimentos adotados na execução das  
  operações se encontrem devidamente regulamentados.

II.6 Responsabilidade do Órgão de Administração 
nos Sistemas de Controlo Interno e de Gestão 
dos Riscos  

O Conselho de Administração do BES, através da sua Comissão Executiva, é 
responsável pela implementação e manutenção de um Sistema de Controlo 
Interno adequado e eficaz, não só definindo, em consonância, os princípios 
e os objetivos que lhe estão subjacentes e que devem ser incorporados na 
estratégia e políticas do Banco, mas também assegurando o seu cumprimento 
por todos os colaboradores, tendo em vista garantir que, a todo o tempo, o 
Grupo BES detém as competências e os recursos suficientes e adequados ao 
exercício da sua atividade no estrito cumprimento do sistema de controlo 
interno.

A Comissão Executiva é, também, responsável pelo estabelecimento e 
manutenção de um sólido sistema de gestão de riscos, o qual, inserido num 
adequado ambiente geral de controlo e em paralelo com um eficiente sistema 
de informação e comunicação e um efetivo processo de monitorização, estão 
na base da adequação e eficácia do Sistema de Controlo Interno do BES. Para 
tanto, é a Comissão Executiva que define o perfil de risco objetivo, mediante 
a fixação de limites globais e específicos, e aprova os procedimentos 
necessários ao acompanhamento e controlo desses riscos, assegurando, 
assim, o cumprimento dos limites por si estabelecidos.

A Comissão de Auditoria, como órgão de fiscalização do BES, é responsável 
pela apreciação do funcionamento do Sistema de Controlo Interno, 
nomeadamente, das funções de gestão de riscos, de  compliance e de 
auditoria interna que lhe estão subjacentes e do respetivo ajustamento 
às necessidades do BES. À Comissão de Auditoria compete, ainda, emitir 
anualmente parecer sobre a adequação e eficácia do Sistema de Controlo 
Interno face aos requisitos definidos pelos Avisos n.ºs 5/2008 e 9/2012, do 
Banco de Portugal, com exceção da parte do Sistema de Controlo Interno 
subjacente ao processo de preparação e de divulgação de informação 
financeira, a qual é objeto de parecer a emitir pelo AE/ROC do BES.

II.7 Regulamentos de Funcionamento dos Órgãos 
da Sociedade

Todos os órgãos da Sociedade dispõem de regulamentos internos 
de funcionamento. O Regulamento do Conselho de Administração e 
da Comissão Executiva, o Regulamento da Comissão de Auditoria, o 
Regulamento da Comissão de Governo, o Regulamento da Comissão 
Consultiva de Remunerações e o Regulamento da Assembleia Geral podem 
ser consultados em www.bes.pt/investidor.  
Não existem regras relativas a incompatibilidades definidas internamente, 
nem existe qualquer número máximo de cargos acumuláveis.
Todos os órgãos sociais e comissões do BES elaboram atas das reuniões que 
realizam.
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II.8   Presidente do Conselho de Administração 

Não aplicável – O Presidente do Conselho de Administração não exerce 
funções executivas. 

II.9    Principais Riscos a que a Sociedade se 
Expõe no Exercício da sua Atividade

Na sua atividade, o BES está sujeito a diversos tipos de risco, dos quais os 
mais importantes são:

O risco de crédito
O risco de crédito resulta da possibilidade de ocorrência de perdas financeiras 
decorrentes do incumprimento do Cliente ou contraparte relativamente 
às obrigações contratuais estabelecidas com o Banco no âmbito da sua 
atividade creditícia.
O risco de mercado
O risco de mercado representa genericamente a eventual perda resultante 
de uma alteração adversa do valor de um instrumento financeiro como 
consequência da variação de taxas de juro, taxas de câmbio, preços de ações 
e preços de mercadorias.
O risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro refere-se à exposição da situação financeira de um 
Banco a movimentos adversos nas taxas de juro.
O risco de liquidez 
O risco de liquidez é o risco atual ou futuro que deriva da incapacidade de 
solver as responsabilidades à medida que se vão vencendo sem incorrer em 
perdas inaceitáveis.
O risco operacional e de compliance
O risco operacional e de compliance define-se como a probabilidade de 
ocorrência de eventos com impactos negativos nos resultados ou no capital 
resultantes da inadequação ou deficiência de procedimentos, sistemas de 
informação, comportamento das pessoas ou motivados por acontecimentos 
externos, incluindo os riscos jurídicos.
(para mais informações sobre a gestão dos riscos, consultar o capítulo 6 do 
Relatório de Gestão).

II.10 Poderes do Órgão de Administração  

Compete ao Conselho de Administração exercer os mais amplos poderes de 
gestão e representação da Sociedade e praticar todos os atos necessários 
ou convenientes à prossecução das atividades compreendidas no seu objeto 
social, designadamente:

a) Gerir os negócios da Sociedade e praticar todos os atos e operações  
  relativos ao objeto social que não caibam na competência atribuída a  
  outros órgãos da Sociedade;

b) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, ativa e passivamente,  
  podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos, e, bem assim,  
  celebrar convenções de arbitragem;

c) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários,  
  nos temos admitidos por lei;

d) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar ou onerar direitos, nomea- 
  damente os incidentes sobre participações sociais, bens móveis e imóveis;

e) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade e as suas  
  normas de funcionamento interno;

f)  Constituir mandatários, judiciais ou outros, com os poderes que julgue  
  convenientes, incluindo os de substabelecer;

g) Proceder, por cooptação, à substituição dos administradores que faltem  
  definitivamente, durando o mandato dos cooptados até ao termo do  
  período para o qual os administradores substituídos tenham sido eleitos,  
  sem prejuízo da ratificação na primeira Assembleia Geral seguinte;

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela  
  Assembleia Geral.
Foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária de 9 de junho de 2011 
uma alteração parcial ao contrato de sociedade que conferiu ao Conselho 
de Administração autorização para, após parecer favorável da Comissão de 
Auditoria, aumentar o capital social por entradas em dinheiro, por uma ou 
mais vezes, através da emissão de ações ordinárias ou de ações preferenciais, 
remíveis ou não, nos termos e condições a definir. O montante máximo da 
autorização, a acrescer ao valor do capital social, é de € 7 500 000 000,00, 
sendo a autorização válida pelo prazo de cinco anos. 

Em 2012, o Conselho de Administração utilizou esta autorização no montante 
de € 1 010 000 000,00 no âmbito do aumento de capital realizado em maio.

II.11 Política de Rotação dos Pelouros no 
Conselho de Administração    

Não existe qualquer política de rotação de pelouros no Conselho de 
Administração.

II.12 Reuniões dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização  

Em 2012 o Conselho de Administração do BES reuniu 8 vezes, a Comissão 
Executiva 90 vezes e a Comissão de Auditoria 12 vezes. A indicação do 
número de reuniões da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria diz 
respeito às reuniões formais e exclusivas de cada um destes órgãos. Todas 
as reuniões são documentadas em ata do respetivo órgão.

II.13 Reuniões da Comissão Executiva    

Em 2012 a Comissão Executiva reuniu-se 90 vezes. Todas as reuniões da 
Comissão Executiva foram regularmente convocadas e delas existem atas 
que foram remetidas ao Presidente do Conselho de Administração e ao 
Presidente da Comissão de Auditoria.
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II.14 Identificação dos Membros Executivos e 
não Executivos do Conselho de Administração e 
Critérios de Independência   

O Conselho de Administração é, atualmente, composto por 26 membros, 
dos quais 10 são executivos e 16 não executivos. O BES considera que esta 
composição permite garantir a efetiva capacidade de supervisão, fiscalização 
e avaliação da atividade dos membros da Comissão Executiva.

Dos 16 administradores não executivos, 7 são qualificados como 
administradores independentes, representando estes mais de 25% do total 
do órgão de administração. Nessa medida, cumprem todos também com o 
regime de incompatibilidades previsto no Código das Sociedades Comerciais. 
São qualificados como administradores independentes o Presidente do 
Conselho de Administração (Alberto de Oliveira Pinto), os administradores 
que compõem a Comissão de Auditoria (Horácio Afonso, João Faria 
Rodrigues e Pedro Matos Silva), os membros da Comissão de Governo da 
Sociedade (Nuno Godinho de Matos, Isabel de Sousa Coutinho e Rita Amaral 
Cabral), e os membros da Comissão Consultiva de Remunerações (Isabel de 
Sousa Coutinho, Nuno Godinho de Matos e Rita Amaral Cabral). O processo 
de verificação da independência dos administradores não executivos está 
exposto no ponto II.15. do presente relatório.

Os administradores não executivos participam em todas as reuniões do 
Conselho de Administração, acompanhando por essa via a evolução da 
atividade do BES, podendo formular questões a quaisquer outros órgãos 
sociais ou estruturas internas do Grupo BES. No exercício das suas funções, 
o órgão de administração não se deparou com nenhum constrangimento.
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Nome Cargo Independente Razão	para	a	não	independência

Alberto Alves de Oliveira Pinto Presidente do Conselho de Administração Sim

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da 
Comissão Executiva

Não Membro da Comissão Executiva

Bruno de Laage de Meux Vice-Presidente do Conselho de Administração Não
Administração ou vínculo contratual com o acionista
Crédit Agricole, S.A.

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

António José Baptista do Souto Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Jorge Alberto Carvalho Martins Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Aníbal da Costa Reis de Oliveira Membro do Conselho de Administração Não Administrador da Sociedade Espírito Santo Financial Group, S.A.

Manuel Fernando Moniz Galvão
Espírito Santo Silva

Membro do Conselho de Administração Não Administrador da Sociedade Espírito Santo Financial Group, S.A.

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva Membro do Conselho de Administração Não Presidente da Comissão Executiva do BESI Brasil

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos
Membro do Conselho de Administração, da Comissão de Governo 
e da Comissão Consultiva de Remunerações

Sim

João Eduardo Moura da Silva Freixa Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Pedro Mosqueira do Amaral Membro do Conselho de Administração Não Vínculo contratual com o BES

Isabel Maria Osório de Antas Mégre
de Sousa Coutinho

Membro do Conselho de Administração, Presidente da Comissão 
de Governo e da Comissão Consultiva de Remunerações

Sim

João de Faria Rodrigues
Membro do Conselho de Administração e da Comissão
de Auditoria

Sim

Marc Olivier Tristan Oppenheim Membro do Conselho de Administração Não
Administração ou vínculo contratual com o acionista 
Crédit Agricole, S.A.

Vincent Claude Paul Pacaud Membro do Conselho de Administração Não
Administração ou vínculo contratual com o acionista
Crédit Agricole, S.A.

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral
Membro do Conselho de Administração, da Comissão de Governo 
e da Comissão Consultiva de Remunerações

Sim

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Não Membro da Comissão Executiva

Horácio Lisboa Afonso
Membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão 
de Auditoria

Sim

Pedro João Reis Matos Silva
Membro do Conselho de Administração e da Comissão
de Auditoria

Sim

Milton Almicar Silva Vargas Membro do Conselho de Administração Não
Administração ou vínculo contratual com o acionista 
Banco Bradesco

Xavier Musca Membro do Conselho de Administração Não
Administração ou vínculo contratual com o acionista
Crédit Agricole, S.A.
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II.15 Critérios para a Avaliação da Independência 
dos Membros do Conselho de Administração

A Comissão de Governo da Sociedade confirmou a independência dos 
membros qualificados como administradores independentes, como segue:

Membros	 não	 executivos	 do	 Conselho	 de	 Administração	 que	

integram	a	Comissão	de	Auditoria     

Os membros da Comissão de Auditoria do BES estão, por força do disposto 
no Código das Sociedades Comerciais (art. 423.º - B n.ºs 3, 4 e 5), sujeitos 
a um escrutínio da sua independência e à verificação da inexistência de 
situações consideradas incompatíveis com o exercício do cargo.
De acordo com o referido regime, a avaliação da independência deve ser 
feita por referência ao conceito estabelecido no art. 414.º n.º 5 do Código 
das Sociedades Comerciais («CSC») e as situações de incompatibilidade 
com o exercício do cargo a ter em conta são, com as devidas adaptações, 
as indicadas no art. 414.º – A do CSC (com exceção do disposto na al. b) do 
respetivo n.º 1). 
No início de 2013, com vista a servir de base à recolha de informação 
pertinente para a avaliação das referidas situações, a realizar pelo órgão 
de administração, foram elaborados e enviados questionários a cada um 
dos membros da Comissão de Auditoria, a fim de serem pessoalmente 
respondidos, assinados e posteriormente devolvidos.
Os referidos questionários compreendem questões sobre as circunstâncias 
de que o CSC faz depender a noção de independência e sobre as situações de 
incompatibilidade estabelecidas no mesmo Código. 

Demais	membros	não	executivos	do	Conselho	de	Administração	
(Presidente	 do	 Conselho	 de	 Administração	 e	 membros	 da	
Comissão	de	Governo)

Os demais membros não executivos do Conselho de Administração do BES, 
não estão diretamente sujeitos ao regime de avaliação de independência e 
de proibição de situações de incompatibilidade que o CSC estabelece para os 
membros da Comissão de Auditoria.
Todavia, o Regulamento da CMVM n.º 1/2010, aplicável ao BES, requer 
a discriminação no Relatório Anual de Governo da Sociedade dos 
administradores não executivos que cumpririam, se lhes fossem aplicáveis, 
as regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 do art. 414.º – A do CSC 
(com exceção da prevista na respetiva al. b)) e os critérios de independência 
previstos no n.º 5 do art. 414.º do CSC.
Assim, no início de 2013, com vista a servir de base à recolha de informação 
pertinente para a avaliação das referidas situações, a realizar pelo órgão 
de administração, foram elaborados e enviados questionários a cada um 
dos demais membros não executivos do Conselho de Administração que 
foram apresentados como administradores independentes no Relatório de 
Governo do BES referente a 2012, a fim de serem pessoalmente respondidos, 
assinados e posteriormente devolvidos.
Os referidos questionários compreendem questões sobre as circunstâncias 
de que o CSC faz depender a noção de independência e sobre as situações de 
incompatibilidade estabelecidas no mesmo Código. 

Membros	da	Mesa	da	Assembleia	Geral			  

Os membros da Mesa da Assembleia Geral do BES estão, por força do disposto 
no CSC (art. 374.º-A n.º1), sujeitos a um escrutínio da sua independência e à 
verificação da inexistência de situações consideradas incompatíveis com o 
exercício do cargo.
De acordo com o referido regime a avaliação da independência deve ser feita, 
com as devidas adaptações, por referência ao conceito estabelecido no art. 
414.º n.º5 do CSC e as situações de incompatibilidade com o exercício do 
cargo a ter em conta são, também com as devidas adaptações as indicadas 
no n.º1 do art. 414.º-A do CSC. 
No início de 2013, com vista a servir de base à recolha de informação 
pertinente para a avaliação das referidas situações, a realizar pelo órgão 
de administração, foram elaborados e enviados questionários a cada um 

dos membros da Mesa da Assembleia Geral, a fim de serem pessoalmente 
respondidos, assinados e posteriormente devolvidos. Dos referidos 
questionários decorreu a renúncia apresentada pelo Vice-Presidente 
da Mesa, tendo-se verificado por essa ocasião que um parente do Vice-
Presidente da Mesa da Assembleia Geral exerce funções de administração 
numa entidade concorrente do BES.
Os referidos questionários compreendem questões sobre as circunstâncias 
de que o CSC faz depender a noção de independência e sobre as situações de 
incompatibilidade estabelecidas no mesmo Código.

II.16  Processo de Seleção dos Administradores 
Não Executivos

A Comissão de Governo da Sociedade tem como função apoiar e aconselhar 
o Conselho de Administração no preenchimento de vagas ocorridas 
no Conselho de Administração (cfr. o ponto II.2. do presente Relatório), 
nomeadamente apreciando o perfil de cada candidato, em termos das suas 
qualificações, conhecimentos e experiência. 

Sem prejuízo da liberdade da Assembleia Geral em eleger livremente os 
membros do Conselho de Administração do BES, a intervenção da Comissão 
de Governo da Sociedade é mais um elemento que garante a ausência de 
qualquer influência dos administradores executivos no processo de escolha 
dos membros do órgão de administração em geral, e dos não executivos em 
particular.

II.17  Descrição da Atividade dos 
Administradores Não Executivos

O relatório anual de gestão inclui uma descrição da atividade desenvolvida 
pelos administradores não executivos (Cfr. Capitulo I do relatório de gestão 
do BES).
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II.18 Qualificação Profissional dos Membros do 
Conselho de Administração e Atividade Exercida 
nos últimos cinco anos 

Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras pelo Instituto Superior de 
Ciências Económicas e Financeiras. Presidente do Conselho de Administração 
do Banco Nacional de Crédito Imobiliário entre 1991 e 2005. Administrador 
não executivo da Galp Energia entre 2006 e 2008. Administrador não 
executivo do BES de fevereiro de 2006 a março de 2008. É Presidente do 
Conselho de Administração do BES desde março de 2008.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: fevereiro de 2006
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa. Vice-Presidente do Conselho 
de Administração e Presidente da Comissão Executiva do BES, Presidente 
do Conselho de Administração das Sociedades Espírito Santo Financial 
Group, S.A., Bespar - SGPS, S.A. e Partran, SGPS, S.A.. Membro do Instituto 
Internacional de Estudos Bancários desde 2003 e seu Presidente entre 
outubro de 2005 e dezembro de 2006. Membro do Conselho de Administração 
do Banco Bradesco (Brasil) desde 2003. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 3 806 915
1.ª	Designação: setembro de 1991
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado pela ‘Écoles des Hautes Études Commerciales (H.E.C.) e MBA pelo 
INSEAD. Foi, desde 2006, Administrador e Membro do Comité Estratégico 
do Crédit Agricole S.A. e Secretário Geral adjunto da Federação Nacional do 
Crédit Agricole. Em março de 2010 foi nomeado Vice-Presidente do Crédit 
Agricole S.A., tendo o pelouro das Caixas Regionais (“Caisses Régionales”), 
da Banca de Retalho Internacional, Sistemas de Pagamento e Serviços 
Financeiros Especializados (Consumer Credit, Leasing and Factoring). Em 
abril de 2010 foi nomeado membro do Conselho de Administração do BES, 
em substituição de Jean Frédéric de Leusse.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: abril de 2010
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Economia, com especialização em Direção e Administração de 
Empresas, pela Universidade de Évora (ex – Instituto de Estudos Superiores 
de Évora). Presidente da Banque Privée Espírito Santo S.A., Administrador 
Executivo do BES e Vice-Presidente da Espírito Santo Financial Group, S.A..

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 1 009 271
1.ª	Designação: abril de 1992
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto. Administrador Executivo do BES. Membro do Conselho de 
Administração da SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A.. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	106 081
1.ª	Designação:	novembro de 1990
Termo	do	mandato:	2015

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto. Administrador Executivo do BES. Membro do Conselho de 
Administração da Locarent – Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, 
S.A..

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 144 058
1.ª	Designação: julho de 1993
Termo	do	mandato: 2015

Curso Geral de Comércio (Porto) e Curso de Engenharia Química (Alemanha). 
Funções executivas nas várias empresas do Grupo Riopele. Membro não 
executivo do Conselho de Administração do BES desde 1992.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 1 010 000
1.ª	Designação: abril de 1992
Termo	do	mandato: 2015

B.A. Business Administration, Richmond College em Londres, International 
Banker´s course at Barclays and Midland Bank, em Londres; INSEAD 
Fontainebleau “Inter-Alpha Banking Programme”. Membro do Conselho 
de Administração do BES desde 1994. Membro Executivo do World Travel 
& Tourism Council desde 2003. Presidente da Comissão Executiva da 
sociedade Espírito Santo Resources desde 2006. Presidente do Conselho de 
Administração da Rioforte Investments desde 2008 e da Rioforte (Portugal) 
desde 2010.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 6 831
1.ª	Designação: março de 1994
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Sciences Economiques Appliquées pelo Instituto de 
Administração e Gestão da Faculdade de Ciências Económicas, Políticas e 
Sociais, Universidade Católica de Louvain - Bélgica. Administrador executivo 
do BES. Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da 
Comissão Executiva do BES Investimento. Presidente do Conselho de 
Administração do BES Investimento do Brasil, S.A.. Membro do Conselho de 
Administração da Espírito Santo Financial Group. Membro do Conselho de 
Administração da Espírito Santo International, S.A.. Membro do Conselho 
de Administração da BES África SGPS, S.A.. Presidente do Conselho de 
Administração da Espírito Santo Investment Holdings Limited. Vogal do 
Conselho Geral e de Supervisão da EDP. Membro do Conselho Fiscal da 
Sporting Clube de Portugal-Futebol, S.A.D..

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 30 000
1.ª	Designação: março de 1999
Termo	do	mandato: 2015

Alberto Alves de Oliveira Pinto

António José Baptista do Souto

Jorge Alberto Carvalho Martins

Aníbal da Costa Reis de Oliveira

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado

Bruno de Laage de Meux

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva
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Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Advogado, 
Administrador Executivo do BES. Membro do Conselho de Administração 
da Cimigest – S.G.P.S., S.A; Membro do Conselho Fiscal da Companhia de 
Seguros Tranquilidade, S.A.; Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
AVISTAR S.G.P.S., S.A., da BES África, S.G.P.S., S.A., do BEST – Banco Eletrónico 
de Serviço Total, S,A,, da ES Tech Ventures S.G.P.S., S.A., da ESAF – Espírito 
Santo Ativos Financeiros S.G.P.S., S.A., da Espírito Santo Ventures, Sociedade 
de Capital de Risco, S.A., da Bespar – S.G.P.S., S.A., da Espírito Santo Saúde – 
S.G.P.S., S.A., da Partran – S.G.P.S., S.A. e da T-Vida, Companhia de Seguros, 
S.A..

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	6 366
1.ª	Designação:	março de 2000
Termo	do	mandato:	2015

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, com especialização em 
Marketing e Finanças pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. MBA 
pelo INSEAD, em Fontainebleau. Administrador Executivo do BES. Membro do 
Conselho de Administração da Portugal Telecom desde 2000.

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	151 204
1.ª	Designação:	março de 2000
Termo	do	mandato:	2015

Licenciado em Economia pela City University, Londres. Presidente Executivo 
do BES Investimento do Brasil, Membro do Conselho de Administração do 
BES Investimento desde 2003, tendo sido nomeado Administrador Executivo 
em 2005. Membro do Conselho de Administração do BES desde 2002. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 160 000
1.ª	Designação: março de 2002
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. Até 
2004, foi diretor geral e assessor do Conselho de Administração do BES 
e Coordenador do Departamento Financeiro, de Mercados e Estudos. É 
Administrador executivo do BES desde março de 2004 e membro do Conselho 
de Administração do BES Investimento, desde 2005. É membro do Conselho 
de Administração da Portugal Telecom desde 2006.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 334 725
1.ª	Designação: março de 2004
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Exerce a atividade 
de advogado. Membro do Conselho de Administração do BES desde 2006, 
integrando a Comissão de Governo desde 2010 e a Comissão Consultiva de 
Remunerações desde 2012.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: fevereiro de 2006
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia; MBA 
na Universidade Nova de Lisboa. Entre 2004 e 2005 foi Vice-Presidente da 
Caixa Geral de Depósitos, Vice-Presidente do Caixa - Banco de Investimento 
(Caixa BI) e Administrador não executivo da EDP- Energias de Portugal. 
Desde outubro de 2005, foi assessor do Conselho de Administração do BES 
e é membro executivo do Conselho de Administração do BES desde 2006, 
e Vice-Presidente do BES dos Açores desde novembro de 2006. Membro do 
Conselho de Administração da Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
desde 2010.

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	131 281
1.ª	Designação:	setembro de 2006
Termo	do	mandato:	2015

Licenciado em Gestão de Empresas, European University, Bruxelas, Bélgica. 
Administrador do BES GmbH, desde 2006 e membro do Conselho de 
Administração do BES desde 2008.

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	192 500
1.ª	Designação:	março de 2008
Termo	do	mandato:	2015

Licenciada em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras (ISCEF) em 1969. Foi Presidente da Fundação Pão de Açúcar – 
Auchan até 2007, é membro do Conselho de Administração do BES desde 
2008, Presidente da Comissão de Governo desde 2010 e membro da Comissão 
Consultiva de Remunerações desde 2012. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: março de 2008
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de 
Economia (1980). É Revisor Oficial de Contas desde 1992. Entre 1997 e 2008, 
foi Senior Audit Manager na Grant Thornton & Associados – SROC, Lda. É 
membro do Conselho de Administração do BES desde 2008, integrando a 
Comissão de Auditoria.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: março de 2008
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado pela ‘École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales’ 
– ESSEC. Em 2007 foi nomeado Diretor da área de Mercado de Particulares 
e membro da Direção do Comité Geral do Crédit Lyonnais. Desde junho de 
2010, é Diretor da área de Banca de Retalho Internacional do Crédit  Agricole  
e membro da Comissão Executiva. Em 2010, foi nomeado administrador não 
executivo do BES. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: julho de 2010
Termo	do	mandato: 2015

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira João Eduardo Moura da Silva Freixa

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes
Pedro Mosqueira do Amaral

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires
João de Faria Rodrigues

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos

Marc Olivier Tristan Oppenheim
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Licenciado pela ‘École Polytéchnique’ e MBA no INSEAD. Foi CEO do BNP 
Paribas Assurance na Ásia e membro do Comité Estratégico Internacional 
do BNP Paribas Assurance. Em 2008, ingressa no Grupo Crédit Agricole como 
responsável pela atividade de seguros na zona da Ásia e em 2010, é nomeado 
CEO do Crédit Agricole Life Japan. É membro do Conselho de Administração 
do BES desde 2011, em substituição do Michel Goutorbe, e dos Conselhos 
de Administração da BESPAR, da ESAF e das Seguradoras BES Vida e BES 
Seguros.

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	0	
1.ª	Designação:	maio 2011
Termo	do	mandato:	2015

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
É advogada inscrita na Ordem dos Advogados. Membro do Conselho de 
Administração da Cimigest – S.G.P.S., S.A , Administradora não executiva da 
Semapa, Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., administradora 
não executiva da Comités, SGPS, S.A., administradora não executiva da 
SODIM, SGPS, S.A.. Sócia e administradora da sociedade Amaral Cabral 
& Associados – Sociedade de Advogados, R.L. É Assistente convidada da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa; vice-presidente 
do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa e Membro do 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. É membro do Conselho 
de Administração do BES, da Comissão de Governo e da Comissão Consultiva 
de Remunerações desde 2012. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: março de 2012  
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Economia pelo “Institut d’Études Politiques” de Paris. Foi 
responsável pela direção da região Ile de France Nord no LCL, Crédit 
Lyonnais. Entre 2009 e 2011 foi membro do Comité de Direção Geral do LCL, 
Crédit Lyonnais. Entre 2006 e 2009 foi membro do Comité de Direção do 
LCL e do segmento das empresas e institucionais, responsável pela Direção 
de Negócios. Entre 2002 e 2006 foi diretor regional das Empresas Norte. 
Administrador executivo do BES desde 2012.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: março de 2012 
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia. É revisor oficial 
de contas e técnico oficial de contas. Entre 1973 e 1982 – Price Waterhouse; 
1983 a 1992 – Sócio da Consulteam / Spicer & Oppenheim; 1993 a 1997 – Sócio 
da Deloitte & Touche; 1997 a 2001 – Sócio da Grant Thornton. Em janeiro de 
2002, na qualidade de sócio da Camacho Palma & Lisboa Afonso – SROC, 
passou a integrar a rede da Nexia Internacional, como International Contact 
Partner, até 2011. Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas no mandato 2006 / 2008.
Em julho de 2007, foi nomeado administrador e membro da Comissão de 
Auditoria da ESFG, S.A., função que desempenhou até ao início de 2012. É 
membro do Conselho de Administração do BES e Presidente da Comissão de 
Auditoria desde 2012.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 4125
1.ª	Designação: março de 2012 
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e 
Financeiras, Curso de Auditoria e Contabilidade – Centre d’Enseignement 
Supèrieur des Affaires (CESA) em França. Foi auditor na A. Andersen (1974). 
É revisor oficial de contas desde 1981 e sócio de P. Matos Silva, Garcia JR, 
P. Caiado & Associados, SROC, Lda. Foi presidente do Conselho Fiscal do 
Banco Português do Atlântico (1993 - 1995). Foi assessor económico do 
Primeiro Ministro (1987 – 1991). Foi presidente do Conselho Fiscal da Ordem 
dos Revisores Oficias de Contas (2005 – 2010) e é membro do seu Conselho 
Superior (Mandato de 2012/2014). É membro do Conselho de Administração 
do BES desde 2012. 

N.º	de	ações	em	31/12/2012:	0	
1.ª	Designação:	março de 2012	
Termo	do	mandato:	2015

Licenciado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário FIEO de 
Osasco. Ingressou no Banco Bradesco em 1976 tendo desempenhado cargo 
de vice-presidente executivo de março de 2002 a junho de 2009. Membro do 
Conselho de Administração de empresas como a Cielo S.A., CPM Braxis, a 
Fleury S.A, a Monteiro Aranha e a Portugal Telecom desde 2009. Foi cooptado 
para vogal do Conselho de Administração do BES em 14 de maio de 2012.  

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: maio de 2012   
Termo	do	mandato: 2015

Licenciado em Ciência política pelo “Institut d’Etudes Politiques” em Paris 
(Sciences Po) e pela “École Nationale d’Administration”. Em 2007 era Diretor 
Geral do Tesouro e da política Económica (Direction générale du Trésor et 
de la Politique économique (DGTPE). Em 2009 foi nomeado diretor executivo 
dos assuntos económicos do gabinete do Presidente Francês, tornando-se 
Secretário Geral do Gabinete do Presidente Francês em 2011. Em julho de 
2012 ingressou no Crédit Agricole como responsável pela área internacional 
de retalho e banca comercial, gestão de ativos e seguros. Em novembro de 
2012 foi nomeado administrador não executivo do Banco Espírito Santo em 
substituição de Michel Jacques Mathieu.

N.º	de	ações	em	31/12/2012: 0
1.ª	Designação: novembro de 2012  
Termo	do	mandato: 2015

Vincent Claude Paul Pacaud Pedro João Reis Matos Silva

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral 

Milton Almicar Silva Vargas 

Stanislas Gérard Marie Georges Ribes

Xavier Musca 

Horácio Lisboa Afonso
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II.19 Funções dos Membros do Conselho de 
Administração em Outras Sociedades 

Não exerce cargos noutras entidades

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Presidente)
BES África, S.G.P.S. S.A. (Presidente)
BES Finance, Ltd (Vogal)
BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. (Presidente) 
ES Tech Ventures, S.G.P.S., S.A. (Presidente)
ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros, S.G.P.S., S.A. (Presidente)
Espírito Santo – Empresa de Prestação de Serviços 2, ACE (Presidente)
Espírito Santo Bank (Vogal) 
Espírito Santo Ventures, Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Presidente) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Banco Bradesco S.A. (Vogal) 
Banque Espírito Santo et de la Vénétie, S.A. (Vogal) 
Banque Privée Espírito Santo, S.A. (Vogal) 
Bespar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Presidente)
Casa dos Pórticos – Sociedade de Administração de Bens, S.A. (Presidente)
E.S. Holding Administração e Participações S.A. (Vice-Presidente)
ES Bankers (Dubai) Limited (Presidente) 
Espírito Santo Control S.A. (Vogal)
Espírito Santo Financial (Portugal) - Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A. (Presidente)
Espírito Santo Financial Group S.A. (Presidente)
Espírito Santo International S.A. (Vogal)  
Espírito Santo Resources Limited (Vogal)
Espírito Santo Services, S.A (Vogal) 
Partran - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Presidente)
Sociedade de Administração de Bens Pedra da Nau, S.A. (Presidente)

Outros	Cargos	

Associação Portuguesa de Bancos (Representante do Banco Espírito Santo, 
S.A., Vice-Presidente da Direção)
Fundação Stanley Ho (Conselheiro do Conselho Geral)
Instituto Internacional de Estudos Bancários IIEB (Membro) 

Cargos	sociais	exercidos	em	outras	entidades	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Bespar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)
BFORBANK (Administrador) 
CA Assurances (Censeur) 
CA Cards & Payments (Administrador)  
CA Consumer Finance (Presidente) 
CA Paiement (Administrador)  
Crédit Agricole Creditor Insurance (Administrador)
Crédit Agricole Leasing & Factoring (Administrador) 
Emporiki Bank (Administrador)
FIA-NET Europe (Administrador) 
Fireca (Administrador)
Fonds de Garantie des Dépôts (Membro do Conseil de Surveillance) 
Uni – Editions (Presidente)  

Outros	Cargos	

Crédit Agricole, S.A. (Membro do Executive Committee, Membro do General 
Management Committee, Deputy Chief Executive Officer in Charge of in Charge 
of Retail Banking France (Regional Banks and LCL), Specialised Financial Services 
and Payment Systems & Services

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Vogal)
BES África, S.G.P.S. S.A. (Vogal)
ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros, S.G.P.S., S.A. (Vogal)
Espírito Santo Bank (Vogal)

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Banque Espírito Santo et de la Vénétie, S.A. (Vogal) 
Banque Privée Espírito Santo, S.A. (Presidente)
Bespar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)
Casa da Saudade – Administração de Bens Móveis e Imóveis, S.A. (Presidente) 
ES Bankers (Dubai) Limited (Vogal)
Espírito Santo Control S.A. (Vogal)
Espírito Santo Financial (Portugal) - Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A. (Vice-Presidente)
Espírito Santo Financial Group S.A. (Vice-Presidente)
Espírito Santo International S.A. (Vogal)
Espírito Santo Resources Limited (Vogal)
Espírito Santo Services, S.A. (Vogal)
Europ Assistance – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. (Vogal) 
Ponte Alta – Consultoria e Assistência (Sociedade Unipessoal), Lda. (Gerente)
Ribeira do Marchante – Administração de Bens Móveis e Imóveis, S.A. 
(Presidente)

Alberto Alves de Oliveira Pinto 

Bruno Bernard Marie Joseph de Laage de Meux  

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva  

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 
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A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
BES África, S.G.P.S. S.A. (Vogal)
Outros Cargos
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. (Membro da Comissão de Fixação de 
Remunerações)

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Angra Moura – Sociedade de Administração de Bens, S.A. (Presidente)
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Vogal) 
Ijar Leasing Algérie (Vogal) 

Outros	Cargos
ELO – Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento Económico e a 
Cooperação (Vice-Presidente do Conselho Geral)  
TF Turismo Fundos – SGFII, S.A. (nomeado pelo Vogal da Comissão de 
Vencimentos, Banco Espírito Santo, S.A., em sua representação)

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Locarent – Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A. (Presidente) 

Conselho	Fiscal
Advita – Associação para o Desenvolvimento de Novas Iniciativas Para a Vida 
(Suplente)  
Agência de Desenvolvimento Regional de Entre-o-Douro e Tâmega 
(Presidente) 
Instituto Empresarial do Tâmega (Presidente)

Outros	Cargos
Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D. (Membro do Conselho Consultivo) 

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
ACRO - SGPS, S.A. (Presidente)
Diliva – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A. (Presidente) 
Espírito Santo Financial (Portugal) - Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A. (Vogal) 
Espírito Santo Financial Group S.A. (Vogal)
Espírito Santo International S.A. (Vogal)
Olinerg – SGPS, S.A. (Presidente) 
Olinveste – S.G.P.S., Limitada (Gerente) 
Oliren – SGPS, S.A. (Presidente)
Q. L. PORTUGAL – Sociedade de Agricultura e Serviços da Quinta da Lage, 
Lda. (Gerente)

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Academia de Música de Santa Cecília (Presidente do Conselho Administrativo 
Não Executivo) 
Bensaúde Turismo, S.G.P.S., S.A. (Vogal)
Bespar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)
Conselho Superior do Grupo Espírito Santo (Membro)
Espírito Santo Control S.A. (Vogal)
Espírito Santo Financial Group S.A. (Vogal)
Espírito Santo Health Care Investments S.A. (Presidente)  
Espírito Santo Industrial, S.A. (Presidente) 
Espírito Santo International S.A. (Vogal)
Espírito Santo Irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
(Presidente)
Espírito Santo Resources (Portugal), S.A. (Vogal)
Espírito Santo Resources Limited (Presidente da Comissão Executiva)
Espírito Santo Services, S.A. (Vogal)
Espírito Santo Tourism (Europe), S.A. (Presidente)
Euroamerican Finance Corporation, Inc. (Presidente)
Euroamerican Finance S.A. (Presidente)
Herdade da Comporta – Atividades Agro Silvícolas e Turísticas, S.A. 
(Presidente)
Rio Forte Investments, SA (Presidente)
RIOFORTE (Portugal), S.A. (Presidente)
Santogal – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)
Sapec, S.A. (Vogal) 
SODIM, S.G.P.S., S.A. (Vogal)

Mesa	da	Assembleia	Geral
Espart – Espírito Santo Participações Financeiras, Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. (Presidente)
Sociedade Imobiliária e Turística da Quinta do Perú, S.A. (Presidente)

António José Baptista do Souto  Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva 

Jorge Alberto Carvalho Martins   

Aníbal da Costa Reis de Oliveira   
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Mesa	da	Assembleia	Geral
BES - Companhia de Seguros, S.A. (Presidente) 
Bespar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Presidente)
Casa dos Pórticos – Sociedade de Administração de Bens, S.A. (Secretário)
ESEGUR – Empresa de Segurança, S.A. (Vice-Presidente)    
Espírito Santo Saúde – S.G.P.S., S.A. (Presidente) 
Esumédica – Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (Presidente) 
Europ Assistance – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. (Vice-Presidente) 
Partran – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Presidente) 
T-Vida, Companhia de Seguros, S.A. (Presidente) 

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração	
BES – Vida, Companhia de Seguros, S.A (Vogal)
E.S. - Recuperação de Crédito, ACE (Presidente) 
Espírito Santo Informática, ACE (Presidente)
Espírito Santo Ventures, Sociedade de Capital de Risco, S.A. (Vogal) 
OBLOG - Consulting, S.A. (Presidente) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
BES – Companhia de Seguros, S.A (Presidente)  
Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. (Vogal) 
Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A. (Vogal)

Conselho	Fiscal
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda (Presidente)
Fundação Brazelton/Gomes-Pedro Para as Ciências do Bebé e da Família 
(Presidente) 
Fundação da Universidade Católica Portuguesa (Presidente)

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Conselho	de	Administração
AVISTAR S.G.P.S., S.A. (Vogal)  
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Vice-Presidente) 
BES Finance Ltd (Vogal) 
BES Investimento do Brasil S.A. (Vogal) 
Espírito Santo Bank (EUA) (Vice-Presidente)
Espírito Santo Investimentos S.A. (Brasil) (Presidente)

Diretoria
BES Investimento do Brasil S.A. (Presidente) 
Espírito Santo Investimentos S.A. (Brasil) (Presidente)
Gespar Participações Ltda (Brasil) (Diretor) 

Conselho	Fiscal
Banco Espírito Santo do Oriente, S.A. (Presidente)

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Vice-Presidente e Presidente da 
Comissão Executiva) 
BES África, S.G.P.S. S.A. (Vogal) 
BES Investimento do Brasil S.A. (Presidente)
Espírito Santo Investment Holdings Limited (Presidente

Mesa	da	Assembleia	Geral
ESAF – Espírito Santo Gestão de Patrimónios, S.A. (Vice-Presidente) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Espírito Santo Financial Group S.A. (Vogal) 
Espírito Santo International S.A. (Vogal) 

Conselho	Geral	e	de	Supervisão	
EDP – Energias de Portugal, S.A. (Vogal) 

Conselho	Fiscal	
Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D. (Vogal)
Sporting Clube de Portugal (Vice-Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar) 

Mesa	da	Assembleia	Geral
Espart – Espírito Santo Participações Financeiras, Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. (Vice-Presidente) 

Outros	cargos
EDP – Energias de Portugal, S.A. (Membro da Comissão de Vencimentos)    
EDP – Energias de Portugal, S.A. (Membro da Comissão de Estratégia) 

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Mesa	da	Assembleia	Geral
AVISTAR S.G.P.S., S.A. (Presidente)
Banco Espírito Santo Cabo Verde, S.A. (Presidente)  
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. (Presidente) 
BES África, S.G.P.S. S.A (Presidente) 
BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. (Presidente) 
Capital Mais – Assessoria Financeira, S.A. (Presidente) 
ES Tech Ventures, S.G.P.S., S.A. (Presidente) 
ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros, S.G.P.S., S.A. (Presidente) 
ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (Presidente) 
ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Presidente) 
ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A. (Presidente)  
ESAF – Espírito Santo Gestão de Patrimónios, S.A. (Presidente)
ESAF – Espírito Santo Participações Internacionais, S.G.P.S., S.A. (Presidente) 
Espírito Santo Ventures, Sociedade de Capital de Risco, S.A (Presidente) 
OBLOG - Consulting, S.A. (Presidente) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração

Cimigest – S.G.P.S., S.A . (Vogal) 
Sociedade de Administração de Bens Casa de Bons Ares, S.A. (Presidente) 
Sociedade de Silvicultura Monte do Arneirinho, Lda. (Gerente)

Conselho	Fiscal	
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Vogal) 

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira    

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi   

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva
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B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Conselho	de	Administração
2bCapital S.A. (Vogal) 
Agriways S.A. (Brasil) (Vice-Presidente) 
BHG S.A. – Brazil Hospitality Group (Brasil) (Vogal) 
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil (Vice-Presidente) 
Espírito Santo Control S.A. (Vogal) 
Espírito Santo International S.A. (Vogal) 
Espírito Santo Property (Brasil) S.A. (Vogal) 
Espírito Santo Resources Limited (Vogal) 
Euroamerican Finance Corporation, Inc. (BVI) (Vogal) 
Europ Assistance (Brasil) (Vogal) 
Monteiro Aranha S.A. (Brasil) (Vogal) 
Novagest Assets Management Ltd (Vogal)   
Pojuca S.A. (Brasil) (Presidente)
Rioforte Investment Holding Brasil S.A. (Vogal)
Ushuaia – Gestão e Trading International Limited (Vogal) 

Diretoria
Associação Espírito Santo Cultura (Brasil) (Diretor)
Companhia Agrícola Botucatu (Presidente)  
E.S. Holding Administração e Participações, S.A. (Presidente)   
ES Consultoria Ltda (Brasil) (Sócio - Administrador)
ESAP - Espírito Santo Agropecuária S.A. (Uruguai) (Diretor) 
ESCAE Consultoria, Administração e Empreendimentos, Ltda. (Brasil) (Diretor)
Saramagos S.A. Empreendimentos e Participações (Brasil) (Diretor)  

Conselho	Fiscal
Banco Bradesco S.A. (Vogal) 

Conselho	Consultivo
Associação Brasileira de Bancos Internacionais S.A. (Vogal) 

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
AVISTAR S.G.P.S., S.A. (Presidente)
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Vogal) 
Banco Espírito Santo do Oriente, S.A. (Vogal)
Bank Espírito Santo (International) Limited (Presidente)
BES – Vida, Companhia de Seguros, S.A (Vogal)
BES África, S.G.P.S. S.A. (Vogal)
BES Finance Ltd (Vogal) 
BIC International Bank Limited (Presidente)
ES Tech Ventures, S.G.P.S., S.A. (Vogal)
ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros, S.G.P.S., S.A. (Vogal)
Espírito Santo Bank (Vogal)
Espírito Santo – Empresa de Prestação de Serviços 2, ACE (Vogal)
Espírito Santo PLC (Vogal)
Execution Noble & Company Limited (Non Executive Diretor)
Execution Noble Limited (Non Executive Diretor)
Execution Noble Research Limited (Non Executive Diretor) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES
Órgão	de	Administração
Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A. (Vogal)

Não exerce cargos noutras entidades

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. (Vice-Presidente) 

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
SIBS – Forward Payment Solutions, S.A. (Vogal, nomeado pelo Banco Espírito 
Santo, S.A. nos termos do disposto no nº 4 do artigo 390º do CSC)
SIBS - SGPS, S.A. (Vogal, nomeado pelo Banco Espírito Santo, S.A. nos termos 
do disposto no nº 4 do artigo 390º do CSC)
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (Vogal, nomeado pelo Banco 
Espírito Santo, S.A. nos termos do disposto no nº 4 do artigo 390º do CSC)

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Vogal) 
Bank Espírito Santo (International) Limited (Vogal)
BES Beteiligungs GmbH (Gerente)

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Banque Espírito Santo et de la Vénétie, S.A. (Vogal) 
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Vogal)  
Espírito Santo International S.A. (Vogal) 

Cargos	sociais	exercidos	em	entidades	fora	do	Grupo	BES

Associação Novo Futuro (IPSS) (Presidente da Direção)
Entrajuda – Associação para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social 
(Membro do Conselho Superior) 
Instituto de Negociação e Vendas (Membro do Conselho Consultivo)

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Conselho	Fiscal
Partran – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)
Seguros LOGO, S.A. (Vogal)
T-Vida, Companhia de Seguros, S.A. (Vogal)

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 

Pedro Mosqueira do Amaral

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho 

João de Faria Rodrigues 

João Eduardo Moura da Silva Freixa 

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos 
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Cargos	sociais	exercidos	em	outras	entidades	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
BSF Banque Saudi Fransi (Administrador)  
CA Cards & Payments (Administrador)  
CA Paiement (Administrador)
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (Groupe Cariparma Crédit Agricole) 
(Administrador) 
Crédit Agricole Bank Polska (Presidente do Conseil de Surveillance) 
Crédit Agricole Egypt, S.A.E. (Administrador)
Crédit du Maroc (Membro do Conseil de Surveillance)
Emporiki Bank (Administrador)
FIA-NET Europe (Administrador)   
IUB Holding (Presidente) 

Outros	cargos
Crédit Agricole, S.A. (Membro do Executive Committee & Head of International 
Retail and Commercial Banking)   

A.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
BES - Vida, Companhia de Seguros, S.A (Vogal)
ESAF - Espírito Santo Ativos Financeiros, S.G.P.S., S.A. (Vogal)

B.	Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
BES - Companhia de Seguros, S.A. (Vogal e Presidente da Comissão Executiva) 
Bespar - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal)

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Amaral Cabral & Associados – Sociedade de Advogados, R.L. (Administradora)  
Cimigest – S.G.P.S., S.A. (Administradora não executiva) 
Semapa, Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.(Administradora 
não executiva) 
SODIM, S.G.P.S., S.A. (Administradora não executiva)

Mesa	da	Assembleia	Geral
Companhia Agrícola da Quinta do Duque, S.A.(Presidente) 
Sociedade Agrícola do Margarido, S.A.(Presidente) 

Outros	Cargos
Associação Novo Futuro (IPSS) (Vice - Presidente da Direção) 
Entrajuda – Associação para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social 
(Membro do Conselho Superior) 
Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa (Vice-Presidente)

Não exerce cargos noutras entidades.

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Camacho Palma & Lisboa Afonso – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
(Sócio Administrador)  

Órgão	de	Fiscalização	
Partran - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Presidente) 
Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A. (Vogal do Conselho Fiscal) 
Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A. (Suplente do Conselho 
Fiscal) 
  

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados – Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. (Sócio Gerente) 

Outros	cargos
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Membro do Conselho Superior)

Cargos	sociais	exercidos	em	empresas	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Cielo S.A. (Membro) 
Fleury S.A. (Membro)
Monteiro Aranha S.A. (Membro)
Portugal Telecom, S.G.P.S.,S.A. (Membro)

Outros	cargos
CPM Braxis S/A (Observador)

Cargos	sociais	exercidos	em	outras	entidades	fora	do	Grupo	BES

Órgão	de	Administração
Amundi Groupe (Administrador) 
Bespar - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Vogal) 
CA Assurances (Administrador)
CACI (Administrador)
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Groupe Cariparma Crédit 
Agricole (Administrador) 
Crédit Agricole Egypt S.A.E. (Vice-Presidente) 
Crédit du Maroc (Vice-Presidente do Conseil de Surveillance) 
Pacifica (Administrador e Representante Permanente do Crédit Agricole, S.A.) 
Predica (Vice-Presidente) 
Union de Banques Arabes et Françaises – U.B.A.F. (Vice-Presidente)

Outros	cargos
Crédit Agricole, S.A. (Directeur Général Délégué en charge de la banque de 
Proximité à l’lnternational, de la gestion d’Actifs et des Assurances)
Crédit Agricole, S.A. (Membro do Comité Exécutif) 

Marc Olivier Tristan Oppenheim Horácio Lisboa Afonso 

Vincent Claude Paul Pacaud 

Pedro João Reis Matos Silva 

Milton Almicar Silva Vargas 

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral 

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes 

Xavier Musca 
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II.30 Política de Remuneração  

A política de remuneração aprovada pela Assembleia Geral de 22 de março 
de 2012 assenta nos pressupostos da política de remuneração aprovada em 
2010 e concretiza já as regras introduzidas para a política de remuneração 
das instituições financeiras pelos Decreto-lei n.º 88/2011, de 20 de julho e 
pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011. As principais alterações são as 
seguintes:

 a) A introdução de critérios não financeiros como fatores de avaliação  
   do desempenho dos membros executivos do órgão de administração,  
   que considerem, para além do desempenho individual, o real crescimento  
   da instituição e a riqueza efetivamente criada para os acionistas, a  
   proteção dos interesses dos clientes e dos investidores, a sua  
   sustentabilidade a longo prazo e a extensão dos riscos assumidos, bem  
   como o cumprimento das regras aplicáveis à atividade da instituição;

 b) A introdução da regra de que pelo menos 50 % de qualquer remuneração  
   variável, seja a mesma diferida ou não, deverá ser paga em ações do  
   BES ou instrumentos financeiros considerados equivalentes;

 c) A introdução da regra, no que respeita às ações adquiridas com base  
   no pagamento de retribuição variável, de que os membros da Comissão  
   Executiva devem manter as referidas ações até ao termo do seu  
   mandato, até ao limite mínimo de duas vezes o valor da remuneração  
   total anual, com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com  
   vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício de tais ações.

Política	de	Remuneração

A Comissão de Vencimentos, eleita em Assembleia Geral, determina a 
remuneração dos membros que integram os diversos órgãos sociais do BES. A 
Comissão de Vencimentos submete anualmente à aprovação da Assembleia 
Geral de acionistas uma proposta contendo a política de remuneração dos 
órgãos sociais. 
Uma das competências da Comissão Consultiva de Remunerações nomeada 
pelo Conselho de Administração é de prestar todo o apoio necessário, e 
efetuar recomendações, para efeitos da aprovação da política geral de 
remuneração do BES, relativamente aos seus órgãos sociais e aos seus 
dirigentes.

O texto completo da política de remuneração, tal como foi aprovado pela 
Assembleia Geral de 22 de março de 2012, encontra-se disponível em www.
bes.pt/investidor.  Em anexo ao presente Relatório encontram-se as propostas 
de política de remuneração do órgão de administração e fiscalização e de 
política de remuneração dos dirigentes do BES, tal como serão apresentadas 
à Assembleia Geral Anual de março de 2013.

II.31 Remuneração Individual Auferida pelos 
Membros dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização  

A remuneração dos membros do Conselho de Administração do BES obedece 
aos critérios enunciados no ponto II.30. supra.

O Conselho de Administração do BES é composto por 26 membros, dos 
quais 10 são executivos e 16 são não executivos. Entre os não executivos, 
3 membros pertencem à Comissão de Auditoria, 3 outros pertencem à 
Comissão de Governo e 3 (José Maria Ricciardi, Ricardo Abecassis Espírito 
Santo Silva e Pedro Mosqueira do Amaral) desempenham funções executivas 
em outras sociedades do Grupo BES. 
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Remunerações	do	Conselho	de	Administração	em	2012	(não inclui a Comissão Executiva) (milhares de euros)

Remunerações	2012

BES

TOTAL
BES

Outras	empresas	Grupo	BES

TOTAL
OUTRAS

Remuneração	Total

TOTALFixa

Var.

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Venc.
Subsídios	e	

Outros

João Faria Rodrigues 163 - - 163 - - - - 163 - - 163

Horácio Lisboa Afonso 108 - - 108 - - - - 108 - - 108

Pedro João Reis Matos Silva 92 - - 92 - - - - 92 - - 92

Total Comissão de Auditoria 364 - - 364 - - - - 364 - - 364

Administradores não Executivos

Alberto Alves de Oliveira Pinto - 185 - 185 - - - - - 185 - 185

Aníbal da Costa Reis de Oliveira - 22 - 22 - - - - - 22 - 22

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva - 22 - 22 - - - - - 22 - 22

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos - 42 - 42 - - - - - 42 - 42

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva - 19 - 19 464 13 71 547 464 31 71 566

Pedro Mosqueira do Amaral 135 40 - 174 302 - 191 493 437 40 191 667

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho - 42 - 42 - - - - - 42 - 42

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral - 36 - 36 - - - - - 36 - 36

Milton Almicar Silva Vargas - 7 - 7 - - - - - 7 - 7

Vincent Claude Paul Pacaud - 30 - 30 207 - - 207 207 30 - 237

Total Administradores não Executivos 135 446 - 581 973 13 262 1 248 1 108 459 262 1 829

Mesa Assembleia Geral

Paulo Manuel de Pitta e Cunha - 19 - 19 - - - - - 19 - 19

Fernão de Carvalho Fernandes Thomaz - 12 - 12 - - - - - 12 - 12

Nuno Miguel Matos Silva Pires Pombo - 9 - 9 - - - - - 9 - 9

Total Mesa Assembleia Geral - 40 - 40 - - - - - 40 - 40

Comissão Vencimentos

Daniel Proença de Carvalho - 18 - 18 - - - - - 18 - 18

Joaquim Jesus Taveira Santos - 18 - 18 - - - - - 18 - 18

Alvaro João Duarte Pinto Correia - 14 - 14 - - - - - 14 - 14

Total Comissão Vencimentos - 50 - 50 - - - - - 50 - 50

Total Órgãos Sociais s/ Comissão Executiva 499 536 - 1 034 973 13 262 1 248 1 471 548 262 2 282

As remunerações auferidas em 2012 por cada um dos membros do Conselho 
de Administração, foram as seguintes:

i.	Membros	dos	Órgãos	Sociais	(com	exceção	da	Comissão	Executiva)

ii.	Membros	da	Comissão	Executiva	

Remunerações	da	Comissão	Executiva	em	2012 (milhares de euros)

BES

TOTAL
BES

Outras	empresas	Grupo	BES

TOTAL
OUTRAS

Remuneração	Total

TOTALFixa

Var.

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Venc.
Subsídios	e	

Outros

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 547 2 - 550 - 3 - 3 547 5 - 552

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 462 2 - 464 - 3 - 3 462 6 - 468

António José Baptista do Souto 459 2 - 461 - - - - 459 2 - 461

Jorge Alberto Carvalho Martins 456 2 - 458 - - - - 456 2 - 458

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi - - - - 460 - - 460 460 0 - 460

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 456 2 - 458 - - - - 456 2 - 458

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 455 3 - 458 - - - - 455 3 - 458

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 455 2 - 457 - - - - 455 2 - 457

João Eduardo Moura da Silva Freixa 454 2 - 456 - 2 - 2 454 5 - 458

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes 211 233 - 444 - - - - 211 233 - 444

Total Comissão Executiva 3 956 250 - 4 206 460 9 - 468 4 416 259 - 4 674
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Em 2012 não foi atribuída qualquer remuneração variável aos membros da 
Comissão Executiva, com exceção da atribuição de uma nova Remuneração 
Variável de Médio Prazo, no dia 21 de setembro de 2012 e no valor global de 
1,94 milhões de euros, consistindo na atribuição de opções sobre ações do 
BES que apenas poderão ser exercidas no final de janeiro de 2016 e desde 
que a cotação das ações do BES tenha uma evolução positiva de, pelo menos, 
10% no referido período de 3 anos. Esta Remuneração Variável de Médio 
Prazo acresce à que foi atribuída em 2011, no valor global de 1 130 000 euros, 
consistindo na atribuição de opções sobre ações do BES que apenas poderão 
ser exercidas 3 anos após a data da sua atribuição (no final de março de 
2014).

Nos últimos quatro anos (2008-2012), a remuneração total média per capita 
atribuída aos administradores executivos registou uma redução de 59,4%, 
passando de 1 150 mil euros em 2008 para 467,4 mil euros em 2012. Em 2012, 
a redução da remuneração total dos administradores executivos face ao ano 
anterior foi de 41%.
Em termos globais, o valor em remunerações atribuído aos administradores 
executivos caiu no mesmo quadriénio 63%, passando de 12 651 mil euros para 
4 674 mil euros.

O pagamento da Remuneração Variável Anual Diferida referente ao ano 
de 2011 foi suspenso em 2012 e em 2013, não se tendo procedido ao seu 
pagamento por decisão da Comissão de Vencimentos.

Associada ao desempenho
de Médio Prazo

Remuneração variavel de Médio Prazo 
 
(RVMP)  

(ca. 10% Rem Total)  

Associada ao Desempenho
de Curto Prazo

Remuneração variável anual 

(RVA)

(ca. 45% Rem. Total) 

Opções sobre ações

(Stock Options) 

RVA Diferida

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

RVA Imediata

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

Parte Fixa
(ca. 45%)

Remuneração 
Total Anual

Parte Variável
(ca. 55%)

Remuneração	Diferida	2011-2012 (milhares de euros)

Numerário	

Diferido

(2012-2014)

Ações	

Diferidas	

(2012-2014)

Subtotal

Opções	

Diferidas

(2011-2014)

Opções	

atribuidas

(2012-2016)

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 127 127 254 130 230

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 106 106 212 100 190

António José Baptista do Souto 106 106 212 100 190

Jorge Alberto Carvalho Martins 106 106 212 100 190

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi - - - 100 190

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 106 106 212 100 190

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 106 106 212 100 190

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 106 106 212 100 190

João Eduardo Moura da Silva Freixa 106 106 212 100 190

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes - - - - 190

Total Comissão Executiva 869 869 1 738 930 1 940

Remunerações	da	Comissão	Executiva	2012	vs	2011 (milhares de euros)

2012

TOTAL
2012

2011

TOTAL
2011

VAR.
(%)

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 547 5 - 552 546 5 253 804 -31%

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 462 6 - 468 461 6 212 678 -31%

António José Baptista do Souto 459 2 - 461 457 2 212 671 -31%

Jorge Alberto Carvalho Martins 456 2 - 458 454 99 212 765 -40%

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 460 - - 460 451 64 212 727 -37%

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 456 2 - 458 454 2 212 668 -31%

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 455 3 - 458 454 2 212 668 -31%

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 455 2 - 457 454 67 212 733 -38%

João Eduardo Moura da Silva Freixa 454 5 - 458 452 5 212 669 -32%

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes (1) 211 233 - 444 - - - -

Jean-Luc Louis Marie Guinoiseau (2) - - - - 438 57 318 813 -100%

Pedro José de Sousa Fernandes Homem (2) - - - - 452 3 318 774 -100%

Total Comissão Executiva 4 416 259 - 4 674 5 072 313 2 584 7 969 -41%

(1) Iniciou funções em 2012.
(2) Cessou funções em 2012.

II.32 Informação sobre o modo como a 
Remuneração é Estruturada

A remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração 
comporta apenas uma parte fixa.
A remuneração dos membros da Comissão Executiva é fixada todos os 
anos pela Comissão de Vencimentos, até ao final de abril, com base na 
avaliação do desempenho do exercício anterior, e contém uma parte fixa e, 
eventualmente, uma parte variável.
A parte fixa (composta pelo vencimento dos membros da Comissão Executiva 
e por alguns complementos que são atribuídos a todos os colaboradores do 
Banco, como diuturnidades ou outros subsídios) terá os limites que forem 
fixados pela Comissão de Vencimentos e representará aproximadamente 
45% da Remuneração Total Anual.
A Assembleia Geral de março de 2012 determinou que não seria atribuída 
qualquer parte variável relativamente a 2011. O montante exato da parte 
variável, quando seja devida, oscilará, em cada ano, em função do grau de 
cumprimento dos principais objetivos anuais, constantes do Orçamento 
anual, tal como aprovado pelo Conselho de Administração.
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A componente variável é dividida em duas sub-componentes:

A)	Desempenho	de	Curto	Prazo	(a	Remuneração	Variável	Anual)

A Remuneração Variável Anual («RVA») é referente ao Desempenho de Curto 
Prazo e terá um peso de aproximadamente 45% na Remuneração Total 
Anual.

A RVA será calculada no início de cada ano pela Comissão de Vencimentos, 
em função dos seguintes fatores:

 • Cumprimento dos principais objetivos constantes do Orçamento Anual  
  do ano anterior, aprovado pelo Conselho de Administração: o Resultado  
  Líquido do Exercício, o Cost-to-Income (rácio entre os custos operativos e 
  o produto bancário total) e o Return-on-Equity (rácio entre o resultado 
  líquido e capitais próprios);
 • Desempenho segundo critérios não financeiros, incluindo o desempenho  
  individual de cada membro da Comissão Executiva (cada membro da 
  Comissão Executiva tem um conjunto de pelouros, com departamentos  
  associados cujo desempenho é medido de forma objetiva e quantitativa)  
  e a evolução de indicadores associados à sustentabilidade do crescimento  
  do Banco (nomeadamente o rácio de Crédito/ Depósitos, o rácio de  
  Core Tier 1, os principais indicadores de Qualidade de Serviço, bem como 
  o cumprimento das principais regras associadas à atividade da  
  instituição).

O valor da RVA será determinado em função da apreciação efetuada à 
evolução do conjunto destes fatores.

A RVA é dividida entre uma parcela imediata («RVAImediata»), que é paga 
após a aprovação das contas do exercício do ano em questão, e uma parcela 
diferida por um período de 3 anos (a Remuneração Variável Anual Diferida 
(«RVADiferida»)). 

Tanto a RVAImediata como a RVADiferida serão divididas em duas partes 
iguais, uma parte em numerário, e outra em espécie, em ações do BES.

B)	 Desempenho	 de	 Médio	 Prazo	 (a	 Remuneração	 Variável	 de	 Médio	
Prazo)

A Remuneração Variável de Médio Prazo («RVMP») é referente ao 
Desempenho de Médio Prazo e terá um peso de aproximadamente 10% no 
conjunto da Remuneração Total Anual.

A RVMP será determinada pela Comissão de Vencimentos no início de cada 
ano, com base na avaliação de desempenho do ano anterior, e será paga 
através da atribuição de opções de aquisição de ações («Stock Options»), que 
serão passíveis de ser exercidas apenas 3 anos após a data da sua atribuição, 
o que implica uma periodificação deste custo durante os 3 anos até ao 
momento do exercício.

A RVMP resultará da sustentabilidade dos indicadores do BES e será calculada 
em função do retorno global proporcionado aos acionistas ao longo de três 
anos, retorno que resulta dos dividendos e da evolução da capitalização 
bolsista. As Stock Options subjacentes à RVMP terão um preço de exercício 
no final do período de 3 anos superior em 10% à cotação no início do referido 
período.

A aplicação deste pressuposto de evolução da cotação bolsista à cotação 
de referência para a estruturação das Stock Options permitirá definir o valor 
de exercício das referidas opções e, consequentemente, apurar o número de 
Stock Options a atribuir anualmente a cada administrador executivo.
As opções terão de ser exercidas na data do seu vencimento caducando 
definitivamente quando o não sejam nessa data.

No ano de 2012, não foi atribuída qualquer remuneração variável aos 
membros da Comissão Executiva, com exceção da atribuição de uma 
Remuneração Variável de Médio Prazo, no dia 21 de setembro de 2012, no 

valor global de 1,94 milhões de euros, consistindo na atribuição de opções 
sobre ações do BES que apenas poderão ser exercidas no final de janeiro de 
2016 e desde que a cotação das ações do BES tenha uma evolução positiva 
de, pelo menos, 10% no referido período de 3 anos.

A Remuneração Variável Anual Diferida («RVAD») encontra-se sujeita a 
duas limitações gerais: por um lado, o seu pagamento é diferido ao longo 
de um período de 3 anos; por outro, poderá não ser atribuída pela Comissão 
de Vencimentos, nomeadamente quando se verifique uma redução da 
rentabilidade dos capitais próprios (“Return-on-Equity”) para níveis inferiores 
a 5% (cfr. a política de remunerações para 2012, disponível em www.bes.pt).

A Remuneração Variável a Médio Prazo («RVMP»), por definição, encontra-se 
limitada à evolução da cotação das ações do BES. Esta remuneração não 
terá valor a não ser que a referida cotação tenha uma evolução positiva de, 
pelo menos, 10% no período de 3 anos.

II.33 Relativamente à Remuneração dos 
Administradores Executivos

a)				Componente	variável	da	remuneração;

Relativamente a este ponto, deverá confrontar-se o ponto II.32. supra.

b)				Órgãos	competentes	para	realizar	a	avaliação	de	desempenho	dos	
administradores	executivos;	

Nos termos do artigo 24.º do Contrato de Sociedade, compete à Comissão de 
Vencimentos estabelecer a remuneração dos administradores do BES.

A Comissão de Vencimentos é atualmente composta por 3 membros, eleitos 
pela Assembleia Geral de 22 de março de 2012 para um mandato de quatro 
anos.
A Comissão de Governo da Sociedade procede, ainda, à elaboração de um 
Relatório Anual que contém uma avaliação sobre o desempenho do Conselho 
de Administração em função dos objetivos estabelecidos.

A Comissão Consultiva de Remunerações tem como funções preparar 
propostas e recomendações sobre a determinação da remuneração dos 
membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, bem 
como dos dirigentes do BES. 

c)				Critérios	de	avaliação	de	desempenho;	

A avaliação dos administradores executivos tem por base os critérios 
financeiros e não financeiros seguintes:

 • Cost-to-Income (rácio entre os custos operativos e o produto bancário 
  total), indicador que traduz a atividade operacional do Banco, e que mede  
  a capacidade de geração de receitas face aos custos operativos incorridos;
 • Resultado Líquido do Exercício, indicador que traduz o contributo para os  
  acionistas, já deduzido de dimensões não capturadas no Cost-to-Income, 
  em particular o custo do risco, os impostos e os interesses minoritários;
 • Return-on-Equity (rácio entre o resultado líquido e os capitais próprios), 
  indicador que mede a rentabilidade proporcionada em face do volume  
  investido pelos acionistas;
 • Capitalização bolsista, que traduz de forma inequívoca a apreciação  
  efetuada pelos mercados do desempenho alcançado pelo BES. A inclusão  
  deste indicador permite assim alinhar a visão dos acionistas e a dos  
  mercados:
 • Desempenho individual da Comissão Executiva, por forma a identificar o  
  contributo relativo de cada administrador executivo para o resultado global  
  do BES, o que está refletido, de forma objetiva, na análise do desempenho  
  das funções e departamentos que estejam sob a sua responsabilidade,  
  para além do contributo individual às decisões tomadas e o nível colegial; 
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Associada ao Desempenho
de Médio Prazo

Remuneração variável de médio prazo 
 
(RVMP)  

(ca. 10% Rem. Total)  

Associada ao Desempenho
de Curto Prazo

Remuneração variável anual 

(RVA)

(ca. 45% Rem. Total) 

Opções sobre ações

(Stock Options) 

RVA Diferida

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

RVA Imediata

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

Parte Variável
(ca. 55%)

 • Rácio de crédito / Depósitos, que qualifica o grau de equilíbrio da trajetória  
  de crescimento do BES, e permite aferir se esse crescimento assegura o  
  cumprimento dos requisitos regulamentares de desalavancagem do  
  setor financeiro;
 • Rácio de Core Tier 1, principal indicador para aferir a solvabilidade do 
  ponto de vista regulatório (com referências estipuladas tanto pelo Banco  
  de Portugal como pela Autoridade Bancária Europeia – EBA);
 • Indicadores de Qualidade de Serviço, por forma a incorporar a opinião da  
  base de clientes do BES sobre o grau de proteção dos seus interesses;
 • Cumprimento das principais regras associadas à atividade da instituição,  
  avaliação a efetuar pelas funções de Controlo Interno que evidenciam  
  eventuais desconformidades nas áreas de risco, auditoria interna e de  
  compliance e as medidas implementadas/concretizadas para sanar tais 
  insuficiências, as quais são reportadas ao Banco de Portugal. 

d)				Componentes	variável	e	fixa	da	remuneração;	

A componente variável da remuneração dos administradores executivos sob 
forma de participação nos lucros não poderá exceder os 2% do resultado 
líquido consolidado do BES, conforme descrito no ponto II.32. Em 2012 não foi 
atribuída qualquer remuneração variável aos administradores executivos com 
exceção da atribuição de uma Remuneração Variável de Médio Prazo, no dia 
21 de setembro de 2012, no valor global de 1,94 milhões de euros, consistindo 
na atribuição de opções sobre ações do BES que apenas poderão ser exercidas 
no final de janeiro de 2016 e desde que a cotação das ações do BES tenha uma 
evolução positiva de, pelo menos, 10% no referido período de 3 anos.

e)			Diferimento	da	componente	variável	da	remuneração;	

A RVA é dividida entre uma parcela imediata («RVAImediata»), que é paga 
após a aprovação das contas do exercício do ano em questão, e uma parcela 
diferida por um período de 3 anos (a Remuneração Variável Anual Diferida 
(«RVADiferida»)). 

Tanto a RVAImediata como a RVADiferida serão divididas em duas partes 
iguais, uma parte em numerário, e outra em espécie, em ações do BES.

A Remuneração Variável de Médio Prazo («RVMP») é referente ao 
Desempenho de Médio Prazo e terá um peso de aproximadamente 10% no 
conjunto da Remuneração Total Anual.

f)	Pagamento	da	remuneração	variável;	

A Remuneração Variável Anual Diferida («RVAD») encontra-se sujeita a 
duas limitações gerais: por um lado, o seu pagamento é diferido ao longo 
de um período de 3 anos; por outro, poderá não ser atribuída pela Comissão 
de Vencimentos, nomeadamente quando se verifique uma redução da 
rentabilidade dos capitais próprios (“Return-on-Equity”) para níveis inferiores 
a 5% (cfr. a política de remunerações para 2012, disponível em www.bes.pt). 

A Remuneração Variável a Médio Prazo («RVMP»), por definição, encontra-se 
limitada à evolução da cotação das ações do BES. Esta remuneração não 
terá valor a não ser que a referida cotação tenha uma evolução positiva de, 
pelo menos, 10% no período de 3 anos.

g)			Critérios	para	atribuição	de	remuneração	variável	em	ações;	

Aos membros da Comissão Executiva é atribuída uma remuneração variável 
cujo pagamento é efetuado em espécie, através da atribuição de um 
determinado número de ações do BES. O pagamento em espécie é diferido 
durante o período de 3 anos. Aos membros da Comissão Executiva são 
também atribuídas stock options, que apenas podem ser exercidas após o 
decurso de um prazo de, pelo menos, 3 anos.

No que respeita às ações adquiridas com base no pagamento de retribuição 
variável, os membros da Comissão Executiva devem manter as referidas 
ações até ao termo do seu mandato, até ao limite mínimo de duas vezes o 
valor da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem 
ser alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício 
de tais ações.

O regulamento do Conselho de Administração proíbe a realização de 
quaisquer contratos relativamente às ações atribuídas aos membros da 
comissão executiva, nomeadamente contratos de cobertura (hedging) ou de 
transferência de risco.

h)			Critérios	para	atribuição	de	remuneração	variável	em	opções;

 A RVMP será determinada pela Comissão de Vencimentos no início de cada 
ano, com base na avaliação de desempenho do ano anterior, e será paga 
através da atribuição de opções de aquisição de ações («Stock Options»), que 
serão passíveis de ser exercidas apenas, pelo menos, 3 anos após a data da 
sua atribuição, o que implica uma periodificação deste custo durante os 3 
anos até ao momento do exercício.

A RVMP resultará da sustentabilidade dos indicadores do BES e será calculada 
em função do retorno global proporcionado aos acionistas ao longo de três 
anos, retorno que resulta dos dividendos e da evolução da capitalização 
bolsista. As Stock Options subjacentes à RVMP terão um preço de exercício 
no final do período de 3 anos superior em 10% à cotação no início do referido 
período.

A aplicação deste pressuposto de evolução da cotação bolsista à cotação de 
referência para a estruturação das Stock Options permitirá definir o valor de 
exercício das referidas Opções e, consequentemente, apurar o número de 
Stock Options a atribuir anualmente a cada administrador.

No ano de 2012 a Comissão de Vencimentos atribuiu Stock Options no valor 
de 1 940 000 euros.

i)				Prémios	anuais	e	outros	benefícios;	

Não existem outras formas de remuneração para além da remuneração fixa 
e variável descritas na presente política de remuneração.

j)			Participação	nos	lucros;

Não existem outras formas de remuneração para além da remuneração fixa 
e variável descritas na presente política de remuneração.

l)				Indemnizações;	

Não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações a antigos 
membros da Comissão Executiva relativamente à cessação das suas funções.

m)	Compensação	por	destituição	sem	justa	causa;	

Os administradores são destituídos pela Assembleia Geral. Não existem 
quaisquer acordos que fixem montantes a pagar em caso de destituição 
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sem justa causa e, consequentemente, não existe a necessidade de qualquer 
limitação contratual prevista para a compensação a pagar por destituição 
sem justa causa dos administradores do BES.

n)			Montantes	pagos	por	outras	sociedades	do	Grupo;	

O montante total pago em 2012 por outras sociedades do Grupo BES a 
administradores do BES foi 1 716 milhares de euros. 

o)			Regimes	complementares	de	pensões;

Os Administradores têm direito a pensão de reforma ou complemento de 
pensão de reforma, no caso de serem ou terem sido membros da Comissão 
Executiva.

As principais características do regulamento do direito dos administradores 
a pensão ou complemento de pensões de reforma por velhice ou invalidez 
são as seguintes:

 a) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma vence-se em  
   caso de velhice, com o atingir de sessenta e cinco anos de idade ou vinte  
   e cinco anos de atividade profissional, ou em caso de invalidez.

 b) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma pode ser  
   antecipado para a data em que os administradores completem  
   cinquenta e cinco anos, desde que tenham exercido funções em órgão  
   de administração do BES por um período mínimo de 9 anos, consecutivos  
   ou interpolados, contando-se, para efeitos da antiguidade, naquelas  
   funções, o exercício como membros da direção ou em órgãos de  
   administração do anterior “Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa,  
   S.A.”.

 c) O complemento de pensão de reforma poderá existir, de modo a  
   completar eventuais regimes de reforma concedidos por qualquer outro  
   regime de segurança social, por forma a que a pensão total possa  
   atingir cem por cento da última remuneração anual ilíquida.

Em qualquer caso, as pensões ou complementos de pensão a atribuir nunca 
serão superiores ao salário pensionável do administrador em causa, podendo 
ser inferiores. O salário pensionável corresponde à soma entre a remuneração 
fixa anual e a remuneração variável auferidas pelo administrador em causa 
no ano imediatamente anterior à sua reforma, deduzida de qualquer pensão 
anual paga por qualquer outro regime de segurança social, bem como das 
diuturnidades auferidas. A remuneração variável corresponderá, no mínimo, 
ao montante equivalente à média da remuneração variável auferida nos 
últimos doze anos pelo administrador em causa na data da reforma.

Os complementos de pensão de reforma e de sobrevivência a cargo da 
sociedade serão anualmente atualizados de acordo com a percentagem de 
aumento global da remuneração dos Administradores em exercício, tal como 
for fixada pela Comissão de Vencimentos, atualização que, todavia, nunca 
poderá ser inferior à aplicação da taxa de variação do I.P.C. nem superior a 
duas vezes esta taxa.

A versão atual do regulamento do direito dos administradores a pensão ou 
complemento de pensões de reforma por velhice ou invalidez foi aprovada 
pela Assembleia Geral de 11 de novembro de 2011.

O regulamento de reforma por velhice ou invalidez dos administradores do 
BES será objeto de uma proposta de alteração na Assembleia Geral de 27 de 
março de 2013.

p)			Benefícios	não	pecuniários;	

Não são atribuídos aos administradores benefícios não pecuniários de relevo.

q)	 	 	 Mecanismos	 preventivos	 de	 celebrar	 contratos	 que	 ponham	 em	
causa	a	razão	de	ser	da	remuneração	variável.	

O regulamento do Conselho de Administração proíbe a realização de 
quaisquer contratos relativamente às ações atribuídas aos membros da 
comissão executiva, nomeadamente contratos de cobertura (hedging) ou de 
transferência de risco.

II.34 Remuneração dos Administradores Não 
Executivos

Apenas os membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração 
auferem uma retribuição variável, fixada pela Comissão de Vencimentos e 
aprovada em Assembleia Geral, sendo fixa a de todos os outros membros 
dos órgãos sociais.

II.35 Política de Comunicação de Irregularidades

A política de comunicação de irregularidades do BES assenta nas seguintes 
linhas gerais:

 a) Natureza complementar: a comunicação de irregularidades, pelos  
   colaboradores do BES, deve ocorrer quando os mecanismos institu- 
   cionais (auditorias e inspeções) não funcionem ou não funcionem  
   atempadamente;
 
 b) Universalidade de colaboradores sujeitos ao dever de comunicação:  
   todos os colaboradores do BES;

 c) Comunicações anónimas: não são admitidas nem serão tidas em  
   conta comunicações anónimas, garantindo-se no entanto absoluta  
   confidencialidade acerca da identificação do colaborador que efetuar a  
   comunicação, desde que tal confidencialidade seja solicitada;

 d) Não retaliação: não serão tomadas quaisquer medidas contra os  
   colaboradores que notifiquem comportamentos irregulares. Adverte- 
   -se, contudo, de que terão de ser comunicadas práticas concretas e  
   indicada a causa invocada da sua irregularidade, não sendo admissíveis  
   alegações vagas sobre pessoas;

 e) Entidade que recolhe as comunicações: Comissão de Auditoria, nos  
   termos legais, podendo as comunicações ser-lhe dirigidas por qualquer  
   forma; 

 f)  Entidade que investiga as comunicações: consoante a matéria que  
   for objeto da comunicação, o processo de investigação da mesma  
   poderá ser atribuído pela Comissão de Auditoria, ao Departamento de  
   Auditoria e Inspeção ou ao Departamento de Compliance;

 g) Arquivo das comunicações: quando seja manifesta a falta de  
   credibilidade das comunicações, as mesmas são de imediato destruídas.  

II.36 Identificação dos Membros da Comissão de 
Governo da Sociedade

Os membros da Comissão de Governo do BES são os seguintes (cfr. II.1. e 
II.16.): 

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho (Presidente) 

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral
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II.37  Número de Reuniões das Comissões 

A Comissão Executiva reuniu 90 vezes e a Comissão de Auditoria reuniu 12 
vezes. A Comissão de Governo da Sociedade reuniu 4 vezes e a Comissão 
Consultiva de Remunerações 1 vez. Todas as reuniões são devidamente 
documentadas em ata.

II.38 Comissão de Vencimentos

A Comissão de Vencimentos do BES, eleita em Assembleia Geral em 22 de 
março de 2012, para o quadriénio 2012/2015, é composta pelos seguintes 
membros:

Daniel	Proença	de	Carvalho	
Advogado. É Presidente do Conselho de Administração da “ZON Multimédia”, 
Presidente do Conselho de Administração da “Cimpor, Cimentos de Portugal, 
SGPS, S.A.” e Presidente do Conselho de Curadores da Fundação “D. Anna de 
Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud”, desde 2005.

Jacques	dos	Santos	
É desde 1991, Partner e Senior Partner na “MAZARS AUDITORES PORTUGAL”.
Entre 1992 e 2006 foi Presidente do Conselho Fiscal do “Banco Espírito Santo” 
e é Presidente do Conselho Fiscal da “BESPAR”, desde 1992. É Presidente do 
Conselho Fiscal da “Solubema – Sociedade Luso-Belga de Mármores”, desde 
1993. É Vogal do Conselho Fiscal da “ESAF – SGPS SA”.

Álvaro	Pinto	Correia
Engenheiro Civil. Foi Presidente do Conselho de Gestão do “Banco Totta 
& Açores”, Presidente da Direção da “Associação Portuguesa de Bancos”, 
Administrador da “Caixa Geral de Depósitos”, Presidente do Conselho de 
Administração da “Companhia de Seguros Fidelidade, S.A.”, Presidente do 
Conselho Consultivo da “Associação Portuguesa de Seguradores”, Presidente 
do Conselho de Administração da “Sofid – Sociedade para o Financiamento 
do Desenvolvimento, Instituição de Crédito, S.A.” e Presidente do Conselho 
de Administração da “INAPA – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.”.

Todos os membros da Comissão de Vencimentos têm conhecimentos e 
experiência em matéria de política de remuneração.

II.39 Independência dos Membros da Comissão 
de Vencimentos 

Nenhum dos membros da Comissão de Vencimentos é membro do órgão de 
administração do BES, ou tem qualquer vínculo familiar com algum dos seus 
membros. 

Durante o ano de 2010, a Comissão de Vencimentos solicitou a 
consultores independentes, a Mercer Ltd., a elaboração de um estudo 
que simultaneamente apresentasse as práticas remuneratórias mais 
recentes em matéria de executive compensation e respetivas estruturas de 
remuneração, e que procedesse a uma comparação entre as remunerações 
auferidas pelo administradores executivos do BES e as remunerações pagas 
por um grupo de outras instituições financeiras de semelhante dimensão e 
capitalização bolsista, tomadas como referência por aqueles consultores. O 
referido estudo esteve na base das propostas da Comissão de Vencimentos, 
apresentadas à Assembleia Geral anual  desde 2010 e referentes às políticas 
de remunerações do BES.

O referido consultor presta serviços adicionais ao BES em matéria de 
recursos humanos, no entanto, desde 2010 que não presta quaisquer serviços 
à Comissão de Vencimentos do BES.
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III. Informação e Auditoria

III.1 Estrutura de Capital

O capital social do BES é de 5 040 124 063,26 euros, representado por  
4 017 928 471 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal. 
As ações do BES encontram-se admitidas à cotação na NYSE Euronext 
Lisboa.

No BES:

 a) Não existe capital subscrito não liberado nem capital autorizado não  
   emitido; 
 b) Não existem quaisquer obrigações convertíveis, warrants e/ou ações 
   com direitos especiais ou privilégios;
 c) Não existem modos de aumento exponencial da influência de acionistas,  
   não se encontrando figuras como golden shares ou priority shares;
 d) Não existem acordos parassociais de que o BES tenha conhecimento  
   com incidência sobre o exercício do direito de voto;
 e) Não existe voto plural;
 f)  Não estão consagrados limites ao exercício do direito de voto;
 g) Não existe qualquer restrição estatutária à aquisição ou transmissão de  
   ações;
 h) O Conselho de Administração pode – desde a Assembleia Geral Extraor- 
   dinária de 9 de junho de 2011 que aprovou uma alteração parcial  
   ao contrato de sociedade – e após parecer favorável da Comissão de Audi- 
   toria, aumentar o capital social por entradas em dinheiro, por uma  
   ou mais vezes, através da emissão de ações ordinárias ou de ações prefe- 
   renciais, remíveis ou não, nos termos e condições a definir. O montante 
   máximo da autorização, a acrescer ao valor do capital social, é de  
   € 7 500 000 000,00, sendo a autorização válida pelo prazo de cinco anos.

O Grupo BES tem, ainda, 215 621 ações preferenciais sem direito a voto emitidas 
pela subsidiária BES Finance, Ltd. (sociedade detida a 100% pelo BES), com um 
valor nominal de 1 000 euros cada. Esta emissão é totalmente garantida pelo 
BES. As ações preferenciais estão cotadas na Bolsa do Luxemburgo. 

III.2  Participações Qualificadas

Dez.	12

Nº	ações %	direitos	de	voto

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, S.A (Luxemburgo)

 - diretamente 29 832 144 0,74%

 - através da BESPAR, SGPS, S.A (sociedade dominada pela  
  Espirito Santo Financial (Portugal), SGPS, S.A, que por sua  
  vez é participada em 100% pela Espirito Santo Financial  
  Group S.A)

1 417 916 095 35,29%

 - através dos membros dos Órgãos de Administração
  e Fiscalização

8 174 109 0,20%

 - através de empresas por si dominadas direta e
  indiretamente e/ou elementos das suas administrações
  e fiscalizações

22 458 331 0,56%

Total Imputável 1 478 380 679 36,79%

CRÉDIT AGRICOLE, S.A (França)

 - diretamente 434 252 321 10,81%

Total Imputável 434 252 321 10,81%

BRADPORT, SGPS, S.A*

 - diretamente 194 104 165 4,83%

Total Imputável 194 104 165 4,83%

SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LIMITED
(Reino Unido)

 - diretamente 231 277 585 5,76%

Total Imputável 231 277 585 5,76%

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.

 - através da PT Prestações - Mandatária de aquisições
  e gestão de bens, S.A. 

84 109 047 2,09%

 - através dos membros dos Órgãos de Administração
  e Fiscalização do Grupo PT

485 929 0,01%

Total Imputável 84 594 976 2,10%

* Sociedade de direito português detida a 100% pelo Banco Bradesco (Brasil). 

III.3 Acionistas Titulares de Direitos Especiais

Não existem acionistas titulares de direitos especiais.

III.4 Transmissibilidade das Ações

Não existem restrições à transmissibilidade das ações.

III.5 Acordos Parassociais

A Sociedade desconhece a existência de acordos parassociais que possam 
conduzir a restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou 
de direitos de voto. 

III.6 Alteração dos Estatutos do BES

Em regra, qualquer alteração dos estatutos do BES, incluindo deliberações 
sobre alterações ao capital social, tem que ser submetida à aprovação 
da Assembleia Geral. No entanto, foi aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária de 9 de junho de 2011 uma alteração parcial ao contrato de 
sociedade que conferiu ao Conselho de Administração autorização para, 
após parecer favorável da Comissão de Auditoria, aumentar o capital social 
por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, através da emissão de 
ações ordinárias ou de ações preferenciais, remíveis ou não, nos termos e 
condições a definir. O montante máximo da autorização, a acrescer ao valor 
do capital social, é de € 7 500 000 000,00, sendo a autorização válida pelo 
prazo de cinco anos. 
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As deliberações sobre a alteração do contrato de sociedade devem ser 
aprovadas por dois terços dos votos emitidos, quer a Assembleia Geral reúna 
em primeira, quer em segunda convocação. Para que a Assembleia possa 
deliberar em primeira convocação, devem estar presentes ou devidamente 
representados acionistas que detenham ações correspondentes a, pelo 
menos, 50% do capital. Em segunda convocação, a Assembleia pode reunir 
seja qual for o número de acionistas presentes e o capital representado. 

III.7 Mecanismos de Controlo

Não existem quaisquer mecanismos de controlo.

III.8 Evolução da Cotação das Ações do BES 

A informação detalhada sobre a performance das ações do BES em 2012 
encontra-se no capitulo I do Relatório de Gestão.

III.9 Política de Dividendos   

A distribuição de dividendos que o Conselho de Administração propõe à 
Assembleia Geral obedece a critérios de equilíbrio entre a solidez financeira 
(reforço dos rácios de solvabilidade através do auto financiamento) e uma 
adequada remuneração dos acionistas. 

A aplicação dos resultados dos últimos cinco exercícios foi a seguinte:

III.10 Planos de Atribuições de Opções para 
Aquisição de Ações   

Como referido no ponto I.17 (cfr. ainda o ponto II.32. e II.33.), a Assembleia 
Geral de 6 de abril de 2010 aprovou dois «Planos de Remuneração Variável em 
Instrumentos Financeiros» destinados aos membros da Comissão Executiva 
do BES e aos Dirigentes do Banco, respetivamente. Os referidos Planos apenas 
tiveram a sua aplicação inicial no ano de 2011, tendo sido feitas atribuições de 
opções aos membros da Comissão Executiva em 2011 e 2012.

Até à data não foram atribuídas quaisquer opções para aquisição de ações 
aos dirigentes do BES.

III.11 Operações entre a Sociedade e Membros dos 
Órgãos de Administração e Fiscalização, Titulares 
de Participações Qualificadas e Sociedades em 
Relação de Domínio ou de Grupo  

Todos os negócios e operações realizados pela Sociedade com membros dos 
órgãos de administração e fiscalização, titulares de participações qualificadas 
ou sociedades em relação de domínio ou de grupo são cumulativamente 
celebrados em condições normais de mercado para operações similares e 
fazem parte da atividade corrente do Banco.

IIII.12 Descrição dos Negócios e Operações 
Realizados entre a Sociedade e Titulares de 
Participação Qualificada fora das Condições 
Normais de Mercado.  

Não existem.

III.13 Procedimentos e Critérios Aplicáveis à 
Intervenção do Órgão de Fiscalização para 
Efeitos da Avaliação Prévia de Negócios 
Realizados entre a Sociedade e Titulares de 
Participações Qualificadas 

Tanto a concessão de crédito a membros dos órgãos sociais, nos casos em 
que tal concessão é admitida, como a concessão de crédito a detentores de 
participações qualificadas no BES depende sempre da aprovação de cada 
operação concreta por maioria qualificada de pelo menos dois terços dos 
membros do órgão de administração e do parecer prévio favorável do órgão 
de fiscalização do Banco. Não existe uma extensão formal desta regra a 
outros negócios de relevância significativa. 
A regra acima referida aplica-se a todas as instituições de crédito sujeitas a 
supervisão por parte do Banco de Portugal.

III.14 Elementos Estatísticos relativos aos 
Negócios sujeitos à Intervenção Prévia do Órgão 
de Fiscalização

No ano de 2012 a Comissão de Auditoria deu parecer prévio sobre a concessão 
de dois créditos, no valor total de 62 milhões de euros, com o valor médio 
de 31 milhões de euros e o valor máximo de 61,5 milhões de euros. Estes 
créditos foram concedidos a sociedades integralmente controladas direta ou 
indiretamente por um membro não executivo do Conselho de Administração 
e seus familiares.
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Volume Preço

Dividendo	Bruto	

(euros)

Nº	Ações	

Emitidas

Dividendo	Bruto	

por	Ação	(euros)

Payout Ratio

Base	Individual Base	Consolidada

2008 80 000 000 500 000 00 0,160 37,8% 19,9%

2009 163 333 333 1 166 666 666 0,140 44,3% 31,3%*

2010 147 000 000 1 166 666 666 0,126 57,42 28,8%

2011 NA 1 461 240 084 NA NA NA

2012 NA 4 017 928 471 NA NA NA

* Excluindo os fatores de natureza não recorrente (resultados extraordinários) o payout ratio em base consolidada seria 
43,0% em 2007 e 35,4% em 2009.
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III.15 Relatório de Atividade da Comissão de 
Auditoria

O relatório anual sobre a atividade desenvolvida pela Comissão de Auditoria 
está disponível em www.bes.pt/investidor. 

III.16 Gabinete de Apoio ao Investidor

 a)    Funções do Gabinete; 
 b)    Tipo de informação disponibilizada pelo Gabinete; 
 c)    Vias de acesso ao Gabinete; 
 d)    Sítio da sociedade na Internet; 
 e)    Identificação do representante para as relações com o mercado. 

O Gabinete de Relações com Investidores comunica ao mercado toda a 
informação relativa a resultados, eventos, ou quaisquer factos relativos ao 
Grupo BES com interesse para a comunidade financeira, prestando ainda 
diretamente informação e quaisquer esclarecimentos requeridos por 
acionistas, investidores e analistas financeiros. É, ainda, responsável pela 
coordenação da informação prestada às agências internacionais de rating e 
pela relação do BES com a CMVM.   

São regularmente elaboradas apresentações, comunicados e press releases 
sobre os resultados trimestrais, semestrais ou anuais, bem como sobre 
quaisquer factos relativos à vida societária passíveis de interesse para 
a comunidade financeira em geral e para os acionistas e investidores 
em particular. São ainda promovidas reuniões regulares com acionistas 
e potenciais investidores. Adicionalmente, o BES participa em diversas 
conferências internacionais promovidas por bancos de investimento. 

O sítio do BES na internet (www.bes.pt/investidor para informação em 
português e www.bes.pt/ir para informação em inglês) e a ValorBES (newsletter 
trimestral para acionistas) são meios privilegiados na divulgação de toda a 
informação relevante do Grupo BES. Para além da informação obrigatória em 
português e inglês, o BES divulga no seu sítio na internet um conjunto muito 
extenso de informação financeira de interesse para acionistas e potenciais 
investidores. O BES disponibiliza, ainda, através da internet, informação 
relativa ao seu modelo e práticas de governo societário, incluindo informação 
sobre as Assembleias Gerais, bem como o calendário de eventos societários. 

Para além do sítio do BES na internet, a utilização do correio eletrónico 
(acionista@bes.pt ou investidor@bes.pt) é um meio de resposta ou 
esclarecimento de questões colocadas ao BES.

Os acionistas, investidores ou analistas poderão contactar o Gabinete de 
Relações com Investidores através dos seguintes contactos:

Elsa Santana Ramalho
Avenida da Liberdade, 195 – 11.º
1250-142 Lisboa
Tel. / Fax: (351) 21 359 7390 / (351) 21 359 7001
E-mail: acionista@bes.pt ou investidor@bes.pt 
Website: http://www.bes.pt/investidor  

III.17 Valor dos Serviços Prestados pelo Auditor 
Externo/ Revisor Oficial de Contas («AE/ROC»)   

 a)    Serviços de revisão legal de contas; 
 b)    Outros serviços de garantia de fiabilidade; 
 c)    Serviços de consultoria fiscal; 
 d)    Outros serviços que não de revisão legal de contas. 

Se o auditor prestar algum dos serviços descritos nas alíneas c) e d), deve ser 
feita uma descrição dos meios de salvaguarda da independência do auditor. 

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.

A remuneração e a natureza dos serviços prestados ao Grupo BES pelo 
auditor externo/revisor oficial de contas foram as seguintes:

No resumo acima apresentado, os ‘outros serviços de garantia de fiabilidade’ 
prestados pela KPMG são exclusivamente decorrentes da função desta 
firma como (AE/ROC) do Grupo BES, pelo que o respetivo valor foi adicionado 
ao dos honorários relativos aos serviços de revisão legal de contas para 
determinação do montante da remuneração anual por serviços de auditoria 
prestados pelo AE/ROC e por outras entidades que com o mesmo se 
encontrem em relação de participação ou que integrem a mesma rede (o 
conceito de rede é o decorrente da Recomendação, da Comissão Europeia  
nº C (2002) 1873, de 16 de maio).

Os serviços de auditoria representaram 79% dos honorários totais da 
KPMG e de entidades relacionadas suportados em 2012 pelo Grupo BES em 
Portugal e em outros países. Os restantes 21% dizem respeito a serviços de 
consultoria fiscal (14%) e a outros serviços que não de auditoria (7%). 

A adjudicação dos serviços diversos dos serviços de auditoria (non-audit 
services) solicitados por entidades do Grupo BES à KPMG, ou a entidades com 
a mesma relacionadas, é oportunamente objeto de apreciação e aprovação 
pela Comissão de Auditoria do BES, a qual toma em linha de conta para 
este efeito não só (i) as invocadas vantagens operacionais e de otimização 
do binómio custo/benefício da adjudicação à KPMG, como também (ii) a 
confirmação de que a natureza dos serviços a prestar e/ou a magnitude 
relativa do valor desses serviços face aos honorários totais anuais da KPMG 
suportados pelo Grupo BES não afetam a independência profissional da 
KPMG como auditores externos/revisores oficiais de contas do Grupo BES, 
tendo em vista, nomeadamente, o cumprimento da Recomendação III.1.5 da 
CMVM constante do seu Código de Governo das Sociedades.

No ano de 2012, os serviços de auditoria não ultrapassaram o limite formal 
de 30% sobre o valor total dos serviços prestados à sociedade. Assim, o BES 
considerou esta Recomendação como cumprida.

 (valores expressos em euros)

2012 % 2011 %

Serviços de revisão legal de contas 2 708 698 56% 2 603 884 46%

"Outros serviços de garantia de fiabilidade 
decorrentes de Revisor Oficial de Contas”

1 148 365 24% 1 543 934 27%

1. Total serviços de auditoria 3 857 063 80% 4 147 818 73%

Serviços de consultoria fiscal 650 003 14% 590 558 10%

Outros serviços que não de revisão legal
de contas

309 371 6% 949 294 17%

2. Total de outros serviços 959 374 20% 1 539 852 27%

4 816 437 100% 5 687 670 100%
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Os meios de salvaguarda da independência do AE/ROC são da responsa-
bilidade tanto do Grupo BES como da KPMG, podendo esses meios ser 
resumidos como segue:

a.	A	nível	do	Grupo	BES

No âmbito do cumprimento das regras de independência estabelecidas ou 
recomendadas em relação ao AE/ROC, a Comissão de Auditoria do BES 
definiu os critérios que devem ser observados na aprovação de non-audit 
services a prestar pela KPMG ao Grupo BES.

Neste contexto, todas as propostas de prestação de serviços de consultoria 
fiscal ou de outros serviços que não de auditoria/revisão legal de contas são 
obrigatoriamente sujeitas a análise e aprovação pela Comissão de Auditoria, 
tendo em vista a salvaguarda da independência profissional do Auditor 
Externo.

A Comissão de Auditoria mantém uma monitorização permanente e 
regularmente validada com a KPMG sobre o valor relativo dos honorários 
da KPMG por non-audit services, tendo como objetivo garantir que não 
é ultrapassado o limite anual de 30% recomendado pela CMVM e acima 
referido.

b.	 A	 nível	 do	 Auditor	 Externo/	 Revisor	 Oficial	 de	 Contas	 do	
Grupo	BES 

A KPMG, AE/ROC do Grupo BES, preparou instruções internas específicas 
sobre procedimentos que têm que ser obrigatoriamente cumpridos por 
todas as entidades pertencentes à mesma rede profissional internacional, 
quando se proponham prestar serviços profissionais a qualquer entidade 
do Grupo BES. Para o efeito, foi adotado o conceito de rede decorrente da 
Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de maio.

Adicionalmente, a rede internacional a que pertence a KPMG implementou 
um sistema intranet (designado “Sentinel”), que obriga a que nenhum serviço 
possa ser prestado por qualquer entidade daquela rede a um cliente com 
títulos cotados em bolsa, sem a prévia autorização do Global Lead Partner 
responsável por esse cliente. Este procedimento obriga qualquer sócio da 
KPMG, ou de outra entidade pertencente à mesma rede profissional, que 
se proponha prestar um serviço a um cliente de auditoria/ revisão oficial de 
contas, a solicitar uma autorização prévia ao respetivo Global Lead Partner 
para a prestação do mesmo. Nesse pedido de autorização, o sócio da 
KPMG responsável pela apresentação da proposta ao cliente é obrigado a 
fundamentar as razões pelas quais considera não só que o serviço a prestar 
ao cliente de auditoria não coloca em causa a independência da KPMG em 
relação a esse cliente, mas também que cumpre com as regras aplicáveis de 
gestão de risco profissional. 

De referir, finalmente, que todos estes procedimentos são sujeitos a testes 
de cumprimento no âmbito do processo interno de Controlo de Qualidade 
que é efetuado anualmente pela KPMG a nível internacional.

III.18 Rotatividade do Auditor Externo/ Revisor 
Oficial de Contas  

Na Assembleia Geral Anual de 2012, mediante proposta da Comissão de 
Auditoria e parecer específico fundamentado – nos termos da Recomendação 
da CMVM II.1.3. –  foi deliberado a manutenção em funções do auditor externo 
– KPMG & Associados, SROC, SA – para o terceiro mandato de quatro anos 
(quadriénio 2012/ 2015).
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Títulos
Nº	títulos	

em	31/12/2011

Movimentos	em	2012

Nº	títulos	

em	31/12/2012
Data Aquisições Alienações

Preço	unitário	

(Euros)

Ricardo Espirito Santo Silva Salgado Ações BES 1 384 333 11-05-2012 2 422 582 0,395
(1)

3 806 915

José Manuel Pinheiro E. S. Silva Ações BES 367 008 11-05-2012 642 263 0,395
(1)

1 009 271

António José Baptista do Souto Ações BES 38 575 11-05-2012 67 506 0,395
(1)

106 081

Jorge Alberto Carvalho Martins Ações BES 52 385 11-05-2012 91 673 0,395
(1)

144 058

Aníbal da Costa Reis de Oliveira

Ações BES 1 010 000

Direitos de subscrição 24-04-2012 300 000 0,270

Direitos de subscrição 25-04-2012 405 000 0,320

Ações BES 11-05-2012 540 591 0,395
(1)

30-11-2012 540 591 0,770 1 010 000

Manuel F. Moniz G. E.S. Silva Ações BES 2 484 11-05-2012 4 347 0,395
(1)

6 831

José Maria Espirito Santo S. Ricciardi

Ações BES 21 789 11-05-2012 38 130 0,395
(1)

24-07-2012 29 919 0,482 30 000

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira Ações BES 2 315 11-05-2012 4 051 0,395
(1)

6 366

Joaquim Aníbal B. Freixial de Goes

Ações BES 88 805 11-05-2012 157 399 0,395
(1)

27-12-2012 95 000 0,91 151 204

Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva

Ações BES 50 000 24-04-2012 20 000 0,553

11-05-2012 88 621 0,395
(1)

16-05-2012 1 379 0,549 160 000

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires

Ações BES 40 276

Direitos de subscrição 24-04-2012 125 852 0,270
(2)

Ações BES 11-05-2012 294 449 0,395
(1)

334 725

João Eduardo Moura Silva Freixa

Ações BES 30 000

Direitos de subscrição 24-04-2012 27 143 0,284
(2)

Ações BES 11-05-2012 101 281 0,395
(1)

131 281

Pedro Mosqueira do Amaral Ações BES 70 000 11-05-2012 122 500 0,395
(1)

192 500

Horacio Lisboa Afonso Ações BES 1 500 11-05-2012 2 625 0,395
(1)

4 125

(1) Subscrição de novas ações no âmbito do aumento de capital.
(2) Preço médio.

Anexo I: Posição Acionista e 
Obrigacionista dos Membros dos 
Órgãos Sociais e Dirigentes a 
31/12/2012 e Listagem de todas 
as Transações
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Posição	Obrigacionista	dos	Membros	dos	Órgãos	Sociais

Títulos
Nº	títulos	

em	31/12/2011

Movimentos	em	2012

Nº	títulos	

em	31/12/2012
Data Aquisições Alienações

Preço	unitário	

(Euros)

Alberto Alves de Oliveira Pinto

Obrigações BES Finance (XS0466899688) 150 000 26-04-2012 150 000 71% -

Obrigações BES Finance (XS0485879414) 141 000 27-12-2012 141 000 70% -

Obrigações BES Finance 08/11 (XS0515816956) 35 000 13-02-2012 35 000 70% -

Obrigações BES Finance 10/11 (XS0550967169) 152 000 26-04-2012 152 000 70% -

Obrigações BES 4 anos 7% (PTBEQGOM0015) - 27-02-2012 100 000 100% 100 000

Obrigações BES LDN 05/12 (SCEBESOOE0608) - 11-05-2012 252 000 89% 252 000

José Manuel Espírito Santo Silva Obrigações BES 5,625% DUE junho 2014 200 000 200 000

António José Baptista do Souto

Obrigações BES 3,75% 19-01-2012 50 000 19-01-2012 50 000 100% -

Obrigações BES 5,625% DUE junho 2014 50 000 19-10-2012 300 000 100% 350 000

Obrigações BES Finance (XS0442126925) 282 000 27-01-2012 282 000 33% -

Obrigações BES Finance 08/11 (XS0466899688) 208 000 06-03-2012 208 000 71% -

Obrigações BES DUE 02/2013(PTBLMWOM0002) - 17-01-2012 200 000 90%

12-03-2012 150 000 96% 350 000

Obrigações BES LDN 07/12 (SCBESOOE0678) - 27-07-2012 167 000 56% 167 000

Jorge Alberto Carvalho Martins Obrigações BES 2009/ 05-06-2014 250 000 250 000

Anibal da Costa Reis Oliveira

Obrigações BES DUE 2012 250 000 19-03-2012 250 000 100% -

Obrigações BES 5,625% DUE junho 2014 400 000 05-12-2012 400 000 100% -

Obrigações BES Finance 07/02/2035 200 000 05-12-2012 200 000 63% -

Obrigações BES Fiannce 0312  (SCBES0OE0567) - 19-03-2012 767 000 86%

29-03-2012 465 000 85% 302 000

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira

Obrigações BES LDN 05/12 (SCBES0OE0626) - 27-04-2012 225 000 89%

28-05-2012 113 000 89%

27-09-2012 113 000 89%

26-01-2012 225 000 89%

27-09-2012 108 000 90% 108 000

Joaquim Aníbal B. Freixial de Goes

Obrigações BES 3,75% 19-01-2012 50 000 19-01-2012 50 000 100% -

Obrigações BES 5,625% DUE junho 2014 50 000 03-01-2012 50 000

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires

Obrigações BES DUE 3,875% 2015 250 000 250 000

Obrigações BES DUE 5,625% junho 2014 250 000 250 000

João Eduardo Moura Silva Freixa

Obrigações BES DUE 2012 400 000 19-03-2012 400 000 100% -

Obrigações BES Finance 0312 (SCBES0OE0567) - 19-03-2012 233 000 86% 233 000

Obrigações BES LDN 10/12 (SCBES0OE0752) - 26-10-2012 1 069 000 91% 1 069 000

Ricardo Abecassis Espírito Santo Obrigações BES 5,625% - 14-06-2012 50 000 91% 50 000



Relatório e Contas 2012 Grupo BES 45

Posição	Acionista		dos	outros	Dirigentes

Títulos
Nº	títulos	

em	31/12/2011

Movimentos	em	2012

Nº	títulos	

em	31/12/2012
Data Aquisições Alienações

Preço	unitário	

(Euros)

António Manuel Marques

Ações BES 7 086

Direitos de subscrição 25-04-2012 8 178 0,342

Ações BES 11-05-2012 26 711 0,395(1)

Ações BES 18-05-2012 100 000 0,471 133 797

António Miguel Natário Rio-Tinto Ações BES 4 892 11-05-2012 8 561 0,395(1) 13 453

Bernardo Leite Faria Espirito Santo Ações BES 2 777 11-05-2012 4 859 0,395(1) 7 636

Eugénio Fernando Quintais Lopes Ações BES 8 763 20-02-2012 8 763 1 731

Isabel Almeida Bernardino

Ações BES 42 736

Direitos de subscrição 24-04-2012 32 476 0,260(2)

11-05-2012 133 307 0,395(1) 176 043

João Filipe Martins Pereira Ações BES 16 446 11-05-2012 28 780 0,395(1) 45 226

João Maria Mello Franco Ações BES 29 716 11-05-2012 52 669 0,395(1) 82 385

Jorge Daniel Lopes da Silva Acções BES 13 245 11-05-2012 23 178 0,395(1) 36 423

José Alexandre Pinto Ribeiro

Ações BES 17 000

Direitos de subscrição 20-04-2012 99 000 0,330(2)

Ações BES 11-05-2012 203 000 0,395(1) 220 000

Manuel José Dias de Freitas Ações BES 33 370 11-05-2012 58 397 0,395(1) 91 767

Paulo António Padrão Ações BES 6 554 11-05-2012 11 469 0,395(1) 18 023

Pedro Roberto Meneres Cudell

Acções BES -

Direitos de subscrição 25-04-2012 20 000 0,318(1)

Acções BES 11-05-2012 35 000 0,395(1) 35 000

Rui Manuel Fernandes Pires Guerra

Ações BES 26 810 09-01-2012 123 000 1,210(2)

Direitos de subscrição 23-04-2012 2 0,250

Direitos de subscrição 02-05-2012 15 497 0,250

11-05-2012 289 290 0,395(1) 439 100

Rui Raposo

Ações BES -

Direitos de subscrição 19-04-2012 1 921 0,340

Ações BES 11-05-2012 3 361 0,395(1) 3 361

1) Subscrição de novas ações no âmbito do aumento de capital.
2) Preço médio.
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Anexo II: Política de 
Remuneração dos Órgãos Sociais   
1.		Processo	de	aprovação	da	política	de	remuneração

A)	 Aprovação

A política de remuneração dos órgãos sociais do BES foi aprovada pela 
Comissão de Vencimentos no dia 25 de fevereiro de 2010.

B)	 Mandato	da	Comissão	de	Vencimentos

Nos termos do artigo 24.º do contrato de sociedade, compete à Comissão de 
Vencimentos estabelecer a remuneração dos administradores do BES.

A Comissão de Vencimentos é atualmente composta por 3 membros, eleitos 
pela Assembleia Geral de 22 de março de 2012 para um mandato de quatro 
anos.

C)	 Composição	da	Comissão	de	Vencimentos

 

Advogado. É Presidente do Conselho de Administração da “ZON Multimédia”, 
Presidente do Conselho de Administração da “Cimpor, Cimentos de Portugal, 
SGPS, S.A.” e Presidente do Conselho de Curadores da Fundação “D. Anna de 
Sommer Champalimaud e Dr. Carlos Montez Champalimaud”, desde 2005.

É desde 1991, Partner e Senior Partner na “MAZARS AUDITORES PORTUGAL”.
Entre 1992 e 2006 foi Presidente do Conselho Fiscal do “Banco Espírito Santo” 
e é Presidente do Conselho Fiscal da “BESPAR”, desde 1992. É Presidente do 
Conselho Fiscal da “Solubema – Sociedade Luso-Belga de Mármores”, desde 
1993. É Vogal do Conselho Fiscal da “ESAF – SGPS SA”.

Engenheiro Civil. Foi Presidente do Conselho de Gestão do “Banco Totta 
& Açores”, Presidente da Direção da “Associação Portuguesa de Bancos”, 
Administrador da “Caixa Geral de Depósitos”, Presidente do Conselho de 
Administração da “Companhia de Seguros Fidelidade, S.A.”, Presidente do 
Conselho Consultivo da “Associação Portuguesa de Seguradores”, Presidente 
do Conselho de Administração da “Sofid – Sociedade para o Financiamento 
do Desenvolvimento, Instituição de Crédito, S.A.” e Presidente do Conselho 
de Administração da “INAPA – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.”.

Nenhum dos membros da Comissão de Vencimentos do BES é membro do 
órgão de administração, ou tem qualquer vínculo familiar com algum dos 
seus membros. 

Encontra-se presente em cada Assembleia Geral de Acionistas um 
representante da Comissão de Vencimentos.

D)	 Consultores	externos

O consultor externo utilizado para assistir a Comissão de Vencimentos na 
definição da política de remuneração dos órgãos sociais do BES foi a Mercer 
Ltd.

O referido consultor presta serviços adicionais ao BES em matéria de 
recursos humanos.

E)	 Grupos	de	sociedades	tomados	como	elementos	comparativos

Foram tomados como elementos comparativos as Instituições Financeiras 
de dimensão análoga à do BES a operar no mercado português, bem como 
um grupo escolhido de instituições financeiras de dimensão e capitalização 
bolsista semelhantes ao BES, retiradas de um estudo da Mercer Ltd intitulado 
de Mercer’s Pan European Financial Services Survey (de 2009).

2.	 Remuneração	dos	membros	da	Mesa	da	Assembleia	Geral

Os membros da Mesa da Assembleia Geral auferem uma remuneração 
mensal fixa paga doze vezes ao ano.

3.	 Membros	da	Comissão	de	Auditoria
 
Os membros da Comissão de Auditoria auferem uma retribuição mensal 
fixa, paga catorze vezes ao ano.

4.	 Presidente	do	Conselho	de	Administração	

O Presidente do Conselho de Administração aufere uma remuneração 
mensal fixa, paga doze vezes ao ano.

5.	 Membros	 não	 executivos	 do	 Conselho	 de	 Administração:	
administradores	não	independentes	

Os membros não executivos do Conselho de Administração que não integrem 
a Comissão de Auditoria e não sejam qualificados como independentes 
auferem uma senha de presença, de valor fixo, por cada participação nas 
reuniões do órgão de administração. 

Os membros que desempenhem funções executivas em órgãos de 
administração de sociedades em relação de domínio e/ou de grupo com 
o BES, ou que exerçam funções específicas por indicação do Conselho de 
Administração, poderão ser remunerados pelas referidas sociedades ou pelo 
BES, de acordo com o relevo das funções desempenhadas.

6.	 Membros	 não	 executivos	 do	 Conselho	 de	 Administração:	
administradores	independentes

Os membros não executivos do Conselho de Administração qualificados de 
acordo com os critérios legais como administradores independentes auferem 
uma remuneração mensal, paga doze vezes ao ano.

Daniel Proença de Carvalho

Jacques dos Santos 

Álvaro Pinto Correia



Relatório e Contas 2012 Grupo BES 47

7.	 Membros	da	Comissão	Executiva

A)	 Igualdade	de	remunerações

Todos os membros da Comissão Executiva do BES auferem a mesma 
remuneração do BES, com exceção do seu Presidente. Apenas a parte 
variável pode ser distinta entre os diversos membros da Comissão Executiva.

Os membros que desempenhem funções executivas em órgãos de 
administração de sociedades em relação de domínio e/ou de grupo com 
o BES, ou que exerçam funções específicas por indicação do Conselho de 
Administração, poderão ser remunerados pelas referidas sociedades ou pelo 
BES, de acordo com o relevo das funções desempenhadas.

No caso de administradores qualificados como «expatriados», à remuneração 
fixa e variável poderá acrescer a atribuição dos subsídios enumerados na 
alínea c) do presente número.

B)	 Composição	da	remuneração

A remuneração comporta uma parte fixa e uma parte variável.

A remuneração dos membros da Comissão Executiva é fixada todos os anos 
pela Comissão de Vencimentos, até ao final de abril, com base na avaliação 
do desempenho do exercício anterior. 

C)	 Limites	da	remuneração

A parte fixa terá os limites que forem fixados pela Comissão de Vencimentos 
e representará aproximadamente, 45% da Remuneração Total Anual.

A parte fixa é composta pelo vencimento dos membros da Comissão Executiva 
e por alguns complementos que são atribuídos a todos os colaboradores do 
Banco, como diuturnidades ou outros subsídios.

Aos membros da Comissão Executiva que sejam de nacionalidade estrangeira 
e estabeleçam residência em Portugal (os «administradores expatriados») 
serão atribuídos os subsídios adequados à sua instalação e residência, 
nomeadamente:

 a) um subsídio de habitação; 
 b) um subsídio de deslocação, incluindo o pagamento de um determinado  
   número de viagens por ano ao País de origem;
 c) um subsídio de apoio à educação de descendentes menores quando  
   existam; e
 d) adicionalmente, poderá ser atribuído um subsídio inicial de instalação. 

Caberá à Comissão de Vencimentos estabelecer os limites máximos de cada 
um destes apoios.

A parte variável para 2013 tem o limite de 1,4% dos resultados consolidados 
do Grupo BES.

D)	 Equilíbrio	na	remuneração

A parte fixa representará, no mínimo, aproximadamente 45% do total da 
remuneração, sendo os restantes 55% atribuídos como parte variável, 
quando se verifiquem os pressupostos para a respetiva atribuição.

Sempre que o resultado líquido anual seja positivo, o montante exato da 
parte variável oscilará, em cada ano, em função do grau de cumprimento 
dos principais objetivos anuais, constantes do Orçamento anual, tal como 
aprovado pelo Conselho de Administração.

E)	 Critérios	de	definição	da	componente	variável	e	momentos	do	seu	
pagamento

A componente variável é dividida em duas sub-componentes.

A)	Desempenho	de	Curto	Prazo	(a	Remuneração	Variável	Anual)

A Remuneração Variável Anual («RVA») é referente ao Desempenho de 
Curto Prazo e terá um peso de aproximadamente 45% na Remuneração 
Total Anual.

A RVA será calculada no início de cada ano pela Comissão de Vencimentos, 
em função dos seguintes fatores:

 • Cumprimento dos principais objetivos constantes do Orçamento  
  Anual do mesmo ano a que diz respeito a RVA, aprovado pelo Conselho  
  de Administração: o Resultado Líquido do Exercício, o Cost-to-Income 
  (rácio entre os custos operativos e o produto bancário total) e o  
  Return-on-Equity (rácio entre o resultado líquido e capitais próprios);
 • Desempenho segundo critérios não financeiros, incluindo o desempenho  
  individual de cada membro da Comissão Executiva (cada membro da  
  Comissão Executiva tem um conjunto de pelouros, com departamentos  
  associados cujo desempenho é medido de forma objetiva e quantitativa)  
  e a evolução de indicadores associados à sustentabilidade do crescimento  
  do Banco (nomeadamente o rácio de Crédito/ Depósitos, o rácio de  
  Core Tier 1, os principais indicadores de Qualidade de Serviço, bem como 
  o cumprimento das principais regras associadas à atividade da  
  instituição).

O valor da RVA será determinado em função da apreciação efetuada à 
evolução do conjunto destes fatores.

A RVA é dividida entre uma parcela imediata («RVAImediata»), que é paga 
após a aprovação das contas do exercício do ano em questão, e uma parcela 
diferida por um período de 3 anos (a Remuneração Variável Anual Diferida 
(«RVADiferida»)). 

Tanto a RVAImediata como a RVADiferida serão divididas em duas partes 
iguais, uma parte em numerário, e outra em espécie, em ações do BES.

Associada ao Desempenho
de Médio Prazo

Remuneração variavel de médio prazo 
 
(RVMP)  

(ca. 10% Rem. Total)  

Associada ao Desempenho
de Curto Prazo

Remuneração variável anual 

(RVA)

(ca. 45% Rem. Total) 

Opções sobre ações

(Stock Options) 

RVA Diferida

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

RVA Imediata

Numerário (ca. 25%)

Ações BES (ca. 25%)

Parte Fixa
(ca. 45%)

Parte Variável
(ca. 55%)

Remuneração 
Total Anual
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B)	 Desempenho	 de	 Médio	 Prazo	 (a	 Remuneração	 Variável	 de	 Médio	
Prazo)

A Remuneração Variável de Médio Prazo («RVMP») é referente ao 
Desempenho de Médio Prazo e terá um peso de aproximadamente 10% no 
conjunto da Remuneração Total Anual.

A eventual atribuição de uma RVMP será determinada pela Comissão de 
Vencimentos no início de cada ano, com base na avaliação de desempenho 
do ano anterior, e será paga através da atribuição de opções de aquisição 
de ações («Stock Options»), que serão passíveis de ser exercidas apenas, 
pelo menos, 3 anos após a data da sua atribuição, o que implica uma 
periodificação deste custo até ao momento do exercício.

A RVMP resultará da sustentabilidade dos indicadores do BES e será 
calculada em função do retorno global proporcionado aos acionistas ao 
longo do período da sua atribuição, retorno que resulta dos dividendos e da 
evolução da capitalização bolsista. As Stock Options subjacentes à RVMP 
terão um preço de exercício no final do período de exercício superior em 10% 
à cotação no início do referido período.

A aplicação deste pressuposto de evolução da cotação bolsista à cotação de 
referência para a estruturação das Stock Options permitirá definir o valor de 
exercício das referidas Opções e, consequentemente, apurar o número de 
Stock Options a atribuir anualmente a cada administrador.

C)	Regulamentação	da	atribuição	de	Ações	e	Opções

A regulamentação da atribuição de ações e opções de aquisição de ações 
aos membros da Comissão Executiva é objeto de um Regulamento próprio.

F)	 	Mecanismos	de	Limitação	da	Remuneração	Variável

A Remuneração Variável Anual Diferida («RVAD») encontra-se sujeita a duas 
limitações gerais: 

 a) o seu pagamento é diferido por um período de 3 anos; e
 b) apenas será atribuída se for sustentável à luz da situação financeira do  
   BES e se justificar tendo em conta o desempenho do BES e de cada um  
   dos seus administradores executivos. A remuneração variável será  
   reduzida ou cancelada caso se verifique uma redução significativa da  
   atividade do BES e consequentemente dos seus resultados. 

Cabe à Comissão de Vencimentos verificar e determinar a existência e a 
manutenção da atribuição da RVAD.

Em casos de uma performance negativa dos resultados do BES  ou 
quando se verificar uma redução da rentabilidade dos capitais próprios  
(“Return-on-Equity”) para níveis inferiores a 5%, a RVAD apenas pode 
ser concedida mediante uma decisão especialmente fundamentada da 
Comissão de Vencimentos, que terá de ser apresentada à Assembleia Geral 
subsequente.

A Remuneração Variável a Médio Prazo («RVMP»), por definição, encontra-se 
limitada à evolução da cotação das ações do BES. Esta remuneração não 
terá valor a não ser que a referida cotação tenha uma evolução positiva de, 
pelo menos, 10% no período em causa.

G)	 Critérios	para	a	avaliação	de	desempenho

A avaliação do desempenho dos administradores executivos tem por base os 
critérios financeiros e não financeiros seguintes:

 • “Cost-to-Income” (rácio entre os custos operativos e o produto bancário 
  total), indicador que traduz a atividade operacional do Banco, e que mede  
  a capacidade de geração de receitas face aos custos operativos incorridos;
 • Resultado Líquido do Exercício, indicador que traduz o contributo para os 
  acionistas, já deduzido de dimensões não capturadas no Cost-to-Income, 
  em particular o custo do risco, os impostos e os interesses minoritários;
 • “Return-on-Equity” (rácio entre o resultado líquido e os capitais próprios), 
  indicador que mede a rentabilidade proporcionada em face do volume  
  investido pelos acionistas;
 • Capitalização bolsista, que reflete a apreciação efetuada pelos mercados 
  do desempenho alcançado pelo BES traduzindo a riqueza efetivamente  
  criada para os acionistas. A inclusão deste indicador permite assim  
  alinhar a visão dos acionistas e a dos mercados;
 • Desempenho Individual de cada membro da Comissão Executiva, por 
  forma a identificar o contributo relativo de cada administrador executivo  
  para o resultado global do BES, o que está refletido, de forma objetiva, na  
  análise do desempenho das funções e departamentos que estejam sob  
  a sua responsabilidade, para além do contributo individual às decisões  
  tomadas e o nível colegial; 
 • Rácio de Crédito/ Depósitos, que qualifica o grau de equilíbrio da 
  trajetória de crescimento do BES, e permite aferir se esse crescimento  
  assegura o cumprimento dos requisitos regulamentares de  
  desalavancagem estabelecidos para o setor financeiro em Portugal;
 • Rácio de Core Tier 1, principal indicador para aferir a solvabilidade do 
  ponto de vista prudencial  (com referências estipuladas tanto pelo Banco   
  de Portugal como pela Autoridade Bancária Europeia – EBA);
 • Indicadores de Qualidade de Serviço, por forma a incorporar a opinião da 
  base de clientes do BES sobre o grau de proteção dos seus interesses;
 • Cumprimento das principais regras associadas à atividade da instituição, 
  avaliação a efetuar pelas funções de Controlo Interno que evidenciam  
  eventuais desconformidades nas áreas de risco, auditoria interna e de  
  compliance e as medidas implementadas/ concretizadas para sanar tais 
  insuficiências, as quais são reportadas ao Banco de Portugal. 

H)	 Critérios	 em	 que	 se	 baseia	 a	 manutenção	 pelos	 administradores	
executivos	das	ações	que	lhes	tenham	sido	atribuídas

Aos membros da Comissão Executiva é atribuída uma remuneração variável 
cujo pagamento é efetuado em espécie, através da atribuição de um 
determinado número de ações do BES. O pagamento em espécie é diferido 
durante o período de 3 anos.

Aos membros da Comissão Executiva são também atribuídas stock options, 
que apenas podem ser exercidas após o decurso de um prazo de, pelo menos, 
3 anos.

No que respeita às ações adquiridas com base no pagamento de retribuição 
variável, os membros da Comissão Executiva devem manter as referidas 
ações até ao termo do seu mandato, até ao limite mínimo de duas vezes o 
valor da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem 
ser alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício 
de tais ações.
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I)	Critérios	 em	 que	 se	 baseia	 a	 eventual	 celebração	 de	 contratos	
relativos	às	ações	atribuídas

Não deve ser permitida a realização de quaisquer contratos relativamente 
às ações atribuídas aos membros da comissão executiva, nomeadamente 
contratos de cobertura (hedging) ou de transferência de risco.

Esta regra encontra-se incorporada no Regulamento Interno do Conselho de 
Administração.

J)	Os	 principais	 parâmetros	 e	 fundamentos	 de	 qualquer	 sistema	 de	
prémios	anuais	e	de	quaisquer	outros	benefícios	não	pecuniários

Não existem outras formas de remuneração para além da remuneração fixa 
e variável descritas na presente política de remuneração.

K)	 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

Não existem outras formas de remuneração para além da remuneração fixa 
e variável descritas na presente política de remuneração.

L)	 Indemnizações	pagas	ou	devidas	a	ex-membros	executivos	do	órgão	
de	administração	relativamente	à	cessação	das	suas	funções	durante	o	
exercício

Não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações a antigos 
membros da Comissão Executiva relativamente à cessação das suas funções.

M)	Limitações	contratuais	previstas	para	a	compensação	a	pagar	por	
destituição	 sem	 justa	 causa	 do	 administrador	 e	 sua	 relação	 com	 a	
componente	variável	da	remuneração

Não existem quaisquer acordos que fixem montantes a pagar a membros da 
Comissão Executiva em caso de destituição sem justa causa.

N)	 Principais	características	dos	regimes	complementares	de	pensões	
ou	de	reforma	antecipada,	com	indicação	se	foram	sujeitas	a	apreciação	
pela	assembleia	geral

Os administradores têm direito a pensão de reforma ou complemento de 
pensão de reforma, no caso de serem ou terem sido membros da Comissão 
Executiva.

As principais características do regulamento do direito dos administradores 
a pensão ou complemento de pensões de reforma por velhice ou invalidez 
são as seguintes:

a) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma adquire-se em  
  caso de velhice, com o atingir de sessenta e cinco anos de idade ou vinte  
  e cinco anos de atividade profissional, ou em caso de invalidez.

b) O direito à pensão de reforma ou complemento de reforma pode ser  
  antecipado para a data em que os administradores completem cinquenta  
  e cinco anos, desde que tenham exercido funções em órgão de  
  administração do BES por um período mínimo de 9 anos, consecutivos  
  ou interpolados, contando-se, para efeitos da antiguidade, naquelas  
  funções, o exercício como membros da direção ou em órgãos de admi- 
  nistração do anterior “Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, S.A.”

c) O complemento de pensão de reforma poderá existir, de modo a  
  completar eventuais regimes de reforma concedidos por qualquer outro  
  regime de segurança social, para que a pensão total possa atingir cem  
  por cento da última remuneração anual ilíquida.

Em qualquer caso, as pensões ou complementos de pensão a atribuir nunca 
serão superiores ao salário pensionável do administrador em causa, podendo 
ser inferiores. O salário pensionável corresponde à soma entre a remuneração 
fixa anual e a remuneração variável auferidas pelo administrador em causa 
no ano imediatamente anterior à sua reforma, deduzida de qualquer pensão 
anual paga por qualquer outro regime de segurança social, bem como das 
diuturnidades auferidas. A remuneração variável corresponderá, no mínimo, 
ao montante equivalente à média da remuneração variável auferida nos 
últimos doze anos pelo administrador em causa na data da reforma.

Os complementos de pensão de reforma e de sobrevivência a cargo da 
sociedade serão anualmente atualizados de acordo com a percentagem de 
aumento global da remuneração dos administradores em exercício, tal como 
for fixada pela Comissão de Vencimentos, atualização que, todavia, nunca 
poderá ser inferior à aplicação da taxa de variação do I.P.C. nem superior a 
duas vezes esta taxa.

A versão atual do regulamento do direito dos administradores a pensão ou 
complemento de pensões de reforma por velhice ou invalidez foi aprovada 
pela Assembleia Geral de 11 de novembro de 2011.

Será apresentada à Assembleia Geral Anual de 2013 uma proposta de 
reformulação global do regulamento do direito dos administradores a uma 
pensão.

O)	 Estimativa	 do	 valor	 dos	 benefícios	 não	 pecuniários	 relevantes	
considerados	 como	 remuneração	 não	 abrangidos	 nas	 situações	
anteriores

Para além do custo com um Seguro de Saúde atribuído aos membros da 
Comissão Executiva, que complementa os benefícios atribuídos pelos 
Serviços de Assistência Médico-Sociais («SAMS»), seguro de saúde que 
se deverá manter mesmo após a sua reforma, não são atribuídos aos 
administradores benefícios não pecuniários de relevo.

8.	 Regras	aplicáveis	a	todos	os	membros	do	órgão	de	administração

A)	 Pagamentos	 relativos	 à	 destituição	 ou	 cessação	 por	 acordo	 de	
funções	de	administradores

Não existem quaisquer pagamentos previstos em caso de destituição de 
administradores e qualquer cessação por acordo carece, no que respeita 
aos montantes envolvidos, de ser previamente aprovada pela Comissão de 
Vencimentos.
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A)	 Montantes	pagos	em	2012	aos	membros	dos	órgãos	sociais	

i. Membros dos órgãos sociais (com exceção da Comissão Executiva)

ii. Membros da Comissão Executiva

Remunerações	da	Comissão	Executiva	em	2012 (milhares de euros)

BES

TOTAL
BES

Outras	empresas	Grupo	BES

TOTAL
OUTRAS

Remuneração	Total

TOTALFixa

Var.

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Venc.
Subsídios	e	

Outros

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 547 2 - 550 - 3 - 3 547 5 - 552

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 462 2 - 464 - 3 - 3 462 6 - 468

António José Baptista do Souto 459 2 - 461 - - - - 459 2 - 461

Jorge Alberto Carvalho Martins 456 2 - 458 - - - - 456 2 - 458

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi - - - - 460 - - 460 460 - - 460

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 456 2 - 458 - - - - 456 2 - 458

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 455 3 - 458 - - - - 455 3 - 458

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 455 2 - 457 - - - - 455 2 - 457

João Eduardo Moura da Silva Freixa 454 2 - 456 - 2 - 2 454 5 - 458

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes 211 233 - 444 - - - - 211 233 - 444

Total Comissão Executiva 3 956 250 - 4 206 460 9 - 468 4 416 259 - 4 674

Remunerações	do	Conselho	de	Administração	em	2012	(não inclui a Comissão Executiva) (milhares de euros)

Remunerações	2012

BES

TOTAL
BES

Outras	empresas	Grupo	BES

TOTAL
OUTRAS

Remuneração	Total

TOTALFixa

Var.

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Venc.
Subsídios	e	

Outros

João Faria Rodrigues 163 - - 163 - - - - 163 - - 163

Horácio Lisboa Afonso 108 - - 108 - - - - 108 - - 108

Pedro João Reis de Matos Silva 92 - - 92 - - - - 92 - - 92

Total Comissão de Auditoria 364 - - 364 - - - - 364 - - 364

Administradores não Executivos

Alberto Alves de Oliveira Pinto - 185 - 185 - - - - - 185 - 185

Aníbal da Costa Reis de Oliveira - 22 - 22 - - - - - 22 - 22

Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva - 22 - 22 - - - - - 22 - 22

Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos - 42 - 42 - - - - - 42 - 42

Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva - 19 - 19 464 13 71 547 464 31 71 566

Pedro Mosqueira do Amaral 135 40 - 174 302 - 191 493 437 40 191 667

Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho - 42 - 42 - - - - - 42 - 42

Rita Maria Lagos do Amaral Cabral - 36 - 36 - - - - - 36 - 36

Milton Almicar Silva Vargas - 7 - 7 - - - - - 7 - 7

Vincent Claude Paul Pacaud - 30 - 30 207 - - 207 207 30 - 237

Total Administradores não Executivos 135 446 - 581 973 13 262 1 248 1 108 459 262 1 829

Mesa Assembleia Geral

Paulo Manuel de Pitta e Cunha - 19 - 19 - - - - - 19 - 19

Fernão de Carvalho Fernandes Thomaz - 12 - 12 - - - - - 12 - 12

Nuno Miguel Matos Silva Pires Pombo - 9 - 9 - - - - - 9 - 9

Total Mesa Assembleia Geral - 40 - 40 - - - - - 40 - 40

Comissão Vencimentos

Daniel Proença de Carvalho - 18 - 18 - - - - - 18 - 18

Joaquim Jesus Taveira Santos - 18 - 18 - - - - - 18 - 18

Alvaro João Duarte Pinto Correia - 14 - 14 - - - - - 14 - 14

Total Comissão Vencimentos - 50 - 50 - - - - - 50 - 50

Total Órgãos Sociais s/ Comissão Executiva 499 536 - 1 034 973 13 262 1 248 1 471 548 262 2 282
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Em 2012 não foi atribuída qualquer remuneração variável aos membros da 
Comissão Executiva, com exceção da atribuição de uma nova Remuneração 
Variável de Médio Prazo, no dia 21 de setembro de 2012 e no valor global de 
1,94 milhões de euros, consistindo na atribuição de opções sobre ações do 
BES que apenas poderão ser exercidas no final de janeiro de 2016 e desde 
que a cotação das ações do BES tenha uma evolução positiva de, pelo menos, 
10% no referido período de 3 anos. Esta Remuneração Variável de Médio 
Prazo acresce à que foi atribuída em 2011, no valor global de 1 130 000 euros, 
consistindo na atribuição de opções sobre ações do BES que apenas poderão 
ser exercidas 3 anos após a data da sua atribuição (no final de março de 2014.

O pagamento da Remuneração Variável Anual Diferida referente ao ano 
de 2011 foi suspenso em 2012 e em 2013, não se tendo procedido ao seu 
pagamento por decisão da Comissão de Vencimentos.

Lisboa, 1 de março de 2013

A Comissão de Vencimentos

Daniel Proença de Carvalho

 Jacques dos Santos

Álvaro Pinto Correia

Remunerações	2012	vs	2011 (milhares de euros)

2012

TOTAL
2012

2011

TOTAL
2011

VAR.
(%)

Fixa

Var.

Fixa

Var.

Venc.
Subsídios	e	

Outros
Venc.

Subsídios	e	
Outros

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 547 5 - 552 546 5 253 804 -31%

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 462 6 - 468 461 6 212 678 -31%

António José Baptista do Souto 459 2 - 461 457 2 212 671 -31%

Jorge Alberto Carvalho Martins 456 2 - 458 454 99 212 765 -40%

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi 460 - - 460 451 64 212 727 -37%

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 456 2 - 458 454 2 212 668 -31%

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 455 3 - 458 454 2 212 668 -31%

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 455 2 - 457 454 67 212 733 -38%

João Eduardo Moura da Silva Freixa 454 5 - 458 452 5 212 669 -32%

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes (1) 211 233 - 444 - - - -

Jean-Luc Louis Marie Guinoiseau (2) - - - - 438 57 318 813 -100%

Pedro José de Sousa Fernandes Homem (2) - - - - 452 3 318 774 -100%

Total Comissão Executiva 4 416 259 - 4 674 5 072 313 2 584 7 969 -41%

(1) Iniciou funções em 2012.
(2) Cessou funções em 2012.

2011-2012 (milhares de euros)

Numerário	

Diferido

(2012-2014)

Ações	

Diferidas	

(2012-2014)

Subtotal

Opções	

Diferidas

(2011-2014)

Opções	

atribuidas

(2012-2016)

Ricardo Espírito Santo Silva Salgado 127 127 254 130 230

José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva 106 106 212 100 190

António José Baptista do Souto 106 106 212 100 190

Jorge Alberto Carvalho Martins 106 106 212 100 190

José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi - - - 100 190

Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira 106 106 212 100 190

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 106 106 212 100 190

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 106 106 212 100 190

João Eduardo Moura da Silva Freixa 106 106 212 100 190

Stanislas Gerard Marie Georges Ribes - - - - 190

Total Comissão Executiva 869 869 1 738 930 1 940
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ANEXO III: Política de 
Remuneração dos Dirigentes 
Política	 de	 Remuneração	 de	 Dirigentes	 e	 dos	 Quadros	 Diretivos	 das	
Funções	de	Controlo	do	Banco	Espírito	Santo,	S.A.	(«BES»)

I.	Perímetro	de	aplicação	e	Princípios	fundamentais

São abrangidos pela presente política de remuneração os «Dirigentes» do 
BES em sentido amplo, incluindo:

 a) Os Diretores-gerais, os Assessores do Conselho de Administração e os  
   Diretores Coordenadores;
 b) Os colaboradores que integram o quadro diretivo dos departamentos  
   comerciais (retalho, private e corporate), bem como aqueles que 
   integram o quadro diretivo do departamento financeiro e do  
   departamento internacional;
 c) Os colaboradores que integram o quadro diretivo do departamento de  
   recursos humanos, bem como aqueles que integram o quadro diretivo  
   das dos departamentos de Auditoria Interna, Compliance e Gestão 
   de Riscos. Para os efeitos da presente política de remuneração, todos os  
   colaboradores abrangidos nesta alínea são referidos em conjunto como  
   as «funções de controlo».

Em Anexo à presente política encontra-se uma listagem com a identificação 
de cada um dos Departamentos cujos quadros diretivos são incluídos na 
política de remuneração, por força da alínea b) supra.

Com efeito, entende-se que – à margem dos titulares dos órgãos sociais - 
estes profissionais representam, no concreto caso do BES, os colaboradores 
cujo desempenho tem um impacto material sobre o perfil de risco do 
Banco, de acordo com a interpretação efetuada sobre as recomendações 
do Comité Europeu de Supervisores Bancários sobre Políticas e Práticas de 
Remuneração.

II.	 A	política	de	remuneração	de	dirigentes	do	BES

1. Processo de Aprovação da Política de 
Remuneração

A)	 Aprovação

O processo de aprovação da política remuneratória dos colaboradores aqui 
considerados inicia-se através de uma proposta apresentada pelo Conselho 
de Administração. A declaração relativa à política remuneratória dos 
dirigentes é submetida para aprovação pela Assembleia Geral, ao abrigo da 
Lei n.º 28/2009, de 19 de junho. A concreta fixação da remuneração é, por fim, 
aprovada pelo Conselho de Administração.

B)	 Mandato	do	Conselho	de	Administração

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a fixação da remuneração dos Dirigentes 
do BES incumbe ao Conselho de Administração, no âmbito da gestão da sua 
política de pessoal e da política de incentivos, tendo em vista a prossecução 
dos objetivos estratégicos do Banco.

A)	 Composição	do	Conselho	de	Administração

A atual composição do Conselho de Administração é a seguinte:

Alberto Alves de Oliveira Pinto - Presidente
Ricardo Espírito Santo Silva Salgado - Vice-Presidente
Bruno Bernard Marie Joseph de Laage de Meux – Vice-Presidente
José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva
António José Baptista do Souto
Jorge Alberto Carvalho Martins
Aníbal da Costa Reis de Oliveira 
Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo Silva
José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi
Rui Manuel Duarte Sousa da Silveira
Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes
Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva
Amílcar Carlos Ferreira Morais Pires
Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos
João Eduardo Moura da Silva Freixa
Pedro Mosqueira do Amaral
Isabel Maria Osório de Antas Mégre de Sousa Coutinho
João de Faria Rodrigues
Marc Olivier Tristan Oppenheim
Vincent Claude Paul Pacaud
Rita Maria Lagos do Amaral Cabral
Stanislas Gerard Marie Georges Ribes
Horácio Lisboa Afonso
Pedro João Reis de Matos e Silva
Milton Almicar Silva Vargas
Xavier Musca

D)	 Consultores	externos

Os consultores externos utilizados para assistir o Conselho de Administração 
na redação da política de remuneração dos dirigentes do BES foram, no ano 
de 2009, a Mercer (Portugal), Lda. e a Sérvulo & Associados – Sociedade de 
Advogados, RL.

A Mercer (Portugal), Lda. presta serviços adicionais ao BES em matéria de 
recursos humanos. 

2. Diretores-Gerais, Assessores do Conselho 
de Administração e Diretores Coordenadores 
(exceto funções de controlo)

A)	 Composição	da	remuneração

A remuneração comporta uma parte fixa e uma eventual parte variável.

A política de remuneração global do Banco é anualmente revista pelo 
Conselho de Administração, até ao final de maio. Em consequência, a 
remuneração fixa pode ser revista todos os anos de acordo com indicadores 
como a taxa de inflação e a taxa de aumento do ACTV bancário, podendo ser 
igualmente definida uma componente variável, até finais de maio de cada 
ano, com base na avaliação do desempenho do exercício anterior. 
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B)	 Limites	da	remuneração

A parte fixa terá os limites que forem fixados pelo Conselho de Administração 
e representará, em média, aproximadamente 75% da Remuneração Total 
Anual.

A parte fixa é composta pelo vencimento base e por alguns complementos 
que são atribuídos a todos os colaboradores do Banco, como diuturnidades 
ou outros subsídios.

A parte variável para 2013, caso venha a ser atribuída, corresponderá, em 
média, a 25% da Remuneração Total Anual sendo que o valor máximo poderá 
atingir os 50%.  

C)	 Equilíbrio	na	remuneração

A parte fixa representará, em média, aproximadamente 75% do total da 
remuneração, sendo os restantes 25% atribuídos como parte variável. 

Quando seja devida, o montante exato da parte variável oscilará, em cada 
ano, em função do grau de cumprimento dos principais objetivos anuais, 
individuais (quantitativos e qualitativos) e do coletivo da respetiva unidade 
em que o dirigente se integra, de acordo com o modelo de avaliação de 
desempenho do BES, tal como aprovado pelo Conselho de Administração.

D)	 Critérios	de	definição	da	componente	variável	e	momentos	do	seu	
pagamento

A componente variável é dividida em duas sub-componentes.

A)	Desempenho	de	Curto	Prazo	(a	Remuneração	Variável	Anual)

A Remuneração Variável Anual («RVA») é referente ao Desempenho 
de Curto Prazo e terá um peso, em média, de aproximadamente 20% na 
Remuneração Total Anual.

Associada ao desempenho
de Médio Prazo

Remuneração variavel de médio prazo 
 
(RVMP)  

(ca. 5% Rem. Total)  

Associada ao Desempenho
de Curto Prazo

Remuneração variável anual 

(RVA)

(ca. 20% Rem. Total) 

Opções sobre ações

(Stock Options) 

RVA 

Numerário 

Parte Fixa
(ca. 75%)

Parte Variável
(ca. 25%)

Remuneração 
Total Anual

A RVA será fixada no início de cada ano pelo Conselho de Administração, 
determinada com base no Sistema de Objetivos e Incentivos (SOI) associado 
a cada tipologia de área, em função do grau de cumprimento dos principais 
objetivos, aprovados pelo Conselho de Administração, com base nas 
seguintes variáveis: 

 • Áreas Comerciais – Indicadores de Volumes, Produto Bancário, Indicadores  
  de Qualidade e Cost-to-Income;
 • Áreas Centrais – Risco Operacional, Indicadores de Atividade, Indicadores  
  de Qualidade e Cost-to-Income.

A RVA é paga em numerário no ano imediatamente a seguir à data de 
referência dos resultados, após a aprovação das contas do exercício do ano 
em questão. 

B)	 Desempenho	 de	 Médio	 Prazo	 (a	 Remuneração	 Variável	 de	 Médio	
Prazo)

A Remuneração Variável de Médio Prazo («RVMP») é referente ao 
Desempenho de Médio Prazo e, quando for devida, terá um peso de 
aproximadamente 5% no conjunto da Remuneração Total Anual.

A RVMP poderá ser determinada pelo Conselho de Administração no início 
de cada ano, com base na avaliação de desempenho do ano anterior, e 
será paga através da atribuição de opções de aquisição de ações («Stock 
Options»), que serão passíveis de ser exercidas apenas, pelo menos, 3 anos 
após a data da sua atribuição, o que implica uma periodificação deste custo 
até ao momento do exercício. 

A RVMP resultará da sustentabilidade dos indicadores do BES e será calculada 
em função do retorno global proporcionado aos acionistas ao longo do 
período, retorno que resulta dos dividendos e da evolução da capitalização 
bolsista. As Stock Options subjacentes à RVMP terão um preço de exercício 
no final do período superior em 10% à cotação no início do referido período.

A aplicação deste pressuposto de evolução da cotação bolsista à cotação de 
referência para a estruturação das Stock Options permitirá definir o valor de 
exercício das referidas Opções e, consequentemente, apurar o número de 
Stock Options a atribuir anualmente a cada dirigente.

Desde a aprovação da política de remuneração e até à presente data, 
nunca foi atribuída qualquer Remuneração Variável a Médio Prazo para os 
Dirigentes.

C)	Regulamentação	da	atribuição	de	Opções

A regulamentação da atribuição de opções de aquisição de ações é objeto 
de um Regulamento próprio, aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2010.

E)	 Mecanismos	de	Limitação	da	Remuneração	Variável

A Remuneração Variável a Médio Prazo («RVMP»), por definição, encontra- 
-se limitada à evolução da cotação das ações do BES, existindo um exercício 
diferido pelo prazo das opções. Esta remuneração não terá valor a não ser 
que a referida cotação tenha uma evolução positiva de, pelo menos, 10% no 
período em causa.



54 Relatório de Governo da Sociedade

F)	 	Critérios	para	a	avaliação	de	desempenho

A avaliação dos dirigentes pertencentes às áreas Comerciais assenta nas 
seguintes cinco variáveis:

 • Resultados, que abrange um conjunto de indicadores que traduzem os  
  resultados da área;
 • Produto Bancário; 
 • Qualidade, que abrange métricas que avaliam a qualidade de serviço ao 
  cliente interno/ externo;
 • Cost-to-Income (rácio entre os custos operativos e o produto bancário 
  total), indicador que traduz a atividade operacional do Banco e que mede  
  a capacidade de geração de receitas face aos custos operativos incorridos;
 • Capitalização bolsista, que traduz a apreciação efetuada pelos mercados 
  do desempenho alcançado pelo BES. A inclusão deste indicador permite  
  assim alinhar a visão dos acionistas e a dos mercados.

A avaliação dos dirigentes pertencentes às áreas Centrais assenta nas 
seguintes cinco variáveis:

 • Atividade – que abrange um conjunto de indicadores que traduzem os 
  resultados da área;
 • Risco Operacional; 
 • Qualidade;
 • Cost-to-Income;
 • Capitalização bolsista.

G)	 Critérios	em	que	se	baseia	a	manutenção	das	ações	atribuídas

Aos dirigentes são atribuídas stock options que apenas podem ser exercidas 
após o decurso de um prazo de, pelo menos, 3 anos.

O Conselho de Administração determinará eventuais regras acerca de 
retenção ou manutenção das ações adquiridas.

3. Quadro Diretivo dos Departamentos Comerciais, 
Financeiro e Internacional

A)	 Composição	da	remuneração

A remuneração comporta uma parte fixa e uma parte variável.

A política de remuneração global do Banco é anualmente revista pelo 
Conselho de Administração até ao final de maio. Em consequência, a 
remuneração fixa é revista todos os anos de acordo com indicadores como 
a taxa de inflação e a taxa de aumento do ACTV bancário, sendo igualmente 
definida uma componente variável, até finais de maio de cada ano, com base 
na avaliação do desempenho do exercício anterior. 

B)	 Limites	da	remuneração

A parte fixa terá os limites que forem fixados pelo Conselho de Administração 
e representará, em média, aproximadamente 80% da Remuneração Total 
Anual.

A parte fixa é composta pelo vencimento base e por alguns complementos 
que são atribuídos a todos os colaboradores do Banco, como diuturnidades 
ou outros subsídios.

A parte variável para 2013, caso venha a ser atribuída, corresponderá, em 
média, a 20% da Remuneração Total Anual sendo que o valor máximo poderá 
atingir os 30%. 

C)	 Equilíbrio	na	remuneração

A parte fixa representará, em média, aproximadamente 80% do total da 
remuneração, sendo os restantes 20% atribuídos como parte variável, 
quando esta for devida. 

O montante exato da parte variável oscilará, em cada ano, em função do grau 
de cumprimento dos principais objetivos anuais, individuais (quantitativos e 
qualitativos) e do coletivo da respetiva unidade, de acordo com o modelo 
de avaliação de desempenho, tal como aprovado pelo Conselho de 
Administração.

D)	 Critérios	de	definição	da	componente	variável	e	momentos	do	seu	
pagamento

A componente variável é dividida em duas sub-componentes.

A Remuneração Variável Anual («RVA») é referente ao Desempenho 
de Curto Prazo e terá um peso, em média, de aproximadamente 20% na 
Remuneração Total Anual.

A RVA será calculada no início de cada ano pelo Conselho de Administração, 
determinado com base no Sistema de Objetivos e Incentivos (SOI) associado 
ao departamento, em função do grau de cumprimento dos principais 
objetivos, aprovado pelo Conselho de Administração, com base em variáveis 
que contemplam indicadores de Atividade, de Custos, de Risco e de Qualidade.

A RVA é paga em numerário no ano imediatamente a seguir à data de 
referência dos resultados, após a aprovação das contas do exercício do ano 
em questão, na data da colocação dos dividendos a pagamento. 

Associada ao Desempenho
de Curto Prazo

Remuneração variável 
anual 

(RVA)

RVA 

Numerário 

Parte Fixa
(ca. 80%)

Remuneração 
Total Anual

Parte Variável
(ca. 20%)
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E)	 Critérios	para	a	avaliação	de	desempenho

A avaliação dos dirigentes pertencentes às áreas Comerciais assenta nas 
seguintes cinco variáveis:

 • Resultados, que abrange um conjunto de indicadores que traduzem os 
  resultados da área;
 • Produto Bancário; 
 • Qualidade, que abrange métricas que avaliam a qualidade de serviço ao 
  cliente interno/ externo;
 • Cost-to-Income (rácio entre os custos operativos e o produto bancário 
  total), indicador que traduz a atividade operacional do Banco e que mede  
  a capacidade de geração de receitas face aos custos operativos incorridos;
 • Capitalização bolsista, que traduz a apreciação efetuada pelos mercados 
  do desempenho alcançado pelo BES. A inclusão deste indicador permite  
  assim alinhar a visão dos acionistas e a dos mercados.

A avaliação dos dirigentes pertencentes às áreas Centrais assenta nas 
seguintes cinco variáveis:

 • Atividade – que abrange um conjunto de indicadores que traduzem os 
  resultados da área;
 • Risco Operacional; 
 • Qualidade;
 • Cost-to-Income;
 • Capitalização bolsista.

4. Quadro Diretivo das Funções de Controlo (inclu-
indo os Diretores Gerais, Assessores do Conselho 
de Administração e Diretores Coordenadores das 
Funções de Controlo)

A)	 Composição	da	remuneração

A remuneração comporta uma parte fixa e uma parte variável.

A política de remuneração global do Banco é anualmente revista pelo 
Conselho de Administração até ao final de maio. Em consequência, a 
remuneração fixa é revista todos os anos de acordo com indicadores como 
a taxa de inflação e a taxa de aumento do ACTV bancário, sendo igualmente 
definida uma componente variável, até finais de maio de cada ano, com base 
na avaliação do desempenho do exercício anterior. 

B)	 Limites	da	remuneração

A parte fixa terá os limites que forem fixados pelo Conselho de Administração 
e representará, em média, aproximadamente 85% da Remuneração Total 
Anual.

A parte fixa é composta pelo vencimento base e por alguns complementos 
que são atribuídos a todos os colaboradores do Banco, como diuturnidades 
ou outros subsídios.

A parte variável para 2013, caso venha a ser atribuída, corresponderá, em 
média, a 15% da Remuneração Total Anual sendo que o valor máximo poderá 
atingir os 30%. 

C)	 Equilíbrio	na	remuneração

A parte fixa representará, em média, aproximadamente 85% do total da 
remuneração, sendo os restantes 15% atribuídos como parte variável, 
quando esta for devida. 

O montante exato da parte variável oscilará, em cada ano, em função do grau 
de cumprimento dos principais objetivos anuais, individuais (quantitativos e 
qualitativos) e do coletivo da respetiva unidade, de acordo com o modelo 
de avaliação de desempenho, tal como aprovado pelo Conselho de 
Administração.

D)	 Critérios	de	definição	da	componente	variável	e	momentos	do	seu	
pagamento

A componente variável é dividida em duas sub-componentes.

A Remuneração Variável Anual («RVA») é referente ao Desempenho 
de Curto Prazo e terá um peso, em média, de aproximadamente 15% na 
Remuneração Total Anual.

A RVA será calculada no início de cada ano pelo Conselho de Administração, 
determinado com base no Sistema de Objetivos e Incentivos (SOI) associado 
ao departamento, em função do grau de cumprimento dos principais 
objetivos, aprovado pelo Conselho de Administração, com base em variáveis 
que contemplam indicadores de Atividade, de Custos, de Risco e de Qualidade.

Esta matriz de objetivos é igualmente aplicável aos Diretores Gerais, 
Assessores e Diretores Coordenadores das funções de controlo.

A RVA é paga em numerário no ano imediatamente a seguir à data de 
referência dos resultados, após a aprovação das contas do exercício do ano 
em questão, na data da colocação dos dividendos a pagamento. 

E)	 Critérios	para	a	avaliação	de	desempenho

A avaliação das funções de controlo, assenta nas quatro variáveis enunciadas 
na alínea f) do ponto 2. (Atividade, Custos, Risco e Qualidade).

Associada ao Desem-
penho
de Curto Prazo

Remuneração variável 
anual 

(RVA)

RVA 

Numerário 

Parte Fixa
(ca. 85%)

Remuneração 
Total Anual

Parte Variável
(ca. 15%)
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5. Principais Parâmetros e Fundamentos de 
qualquer Sistema de Prémios Anuais e de 
quaisquer outros Benefícios Atribuídos aos 
Dirigentes

Para além da remuneração fixa e variável descritas na presente política de 
remuneração, os dirigentes auferem os seguintes benefícios:

 • Seguro de Vida, de acordo com o definido no artigo 142.º do ACTV Bancário  
  (SAMS);
 • Seguro de Saúde, de acordo com o definido no artigo 144.º do ACTV  
  Bancário (SAMS);
 • Seguro de Acidentes Pessoais, de acordo com o definido no artigo 38.º do  
  ACTV Bancário (SAMS).

6. Principais Características dos Regimes 
Complementares de Pensões Atribuídos aos 
Dirigentes 

De acordo com o previsto no ACTV bancário, os dirigentes têm atualmente 
direito a uma pensão de reforma calculada com base no salário base (nível 
e diuturnidades) e no número de anos da banca, não sendo considerado o 
vencimento complemento e/ou isenção de horário. A adicionar a este ponto, 
e tendo em consideração que todos os colaboradores bancários estão, desde 
2011, inscritos na Segurança Social, e da obrigatoriedade legal de comunicar 
anualmente a todos os colaboradores inscritos no fundo de pensões, o valor 
de pensão a que têm direito no final de cada ano, o BES decidiu criar um 
plano complementar de reforma de contribuição definida a este universo de 
colaboradores. Este plano é facultativo, sendo que para beneficiar do mesmo 
os colaboradores terão que efetuar uma contribuição mensal de 3% do seu 
vencimento base para um PPR individual. As contribuições por parte do BES 
correspondem a 3% do salário base para um PPR individual e, adicionalmente, 
uma percentagem para um PPR Grupo no sentido de se procurar atingir as 
percentagens de reforma que a seguir se apresentam.

Assim, no âmbito deste plano, as percentagens previsíveis do vencimento 
na reforma a atribuir correspondem, grosso modo, a 85% do último 
vencimento global no caso dos Diretores Gerais, Assessores do Conselho de 
Administração e Diretores Coordenadores, a 75% no caso dos Diretores e 
Diretores Adjuntos e a 70% no caso dos Subdiretores.

Este benefício está circunscrito apenas aos Dirigentes em funções no dia 
31/12/2010, não se estendendo aos dirigentes posteriormente admitidos no 
Banco. 

7. Montantes pagos em 2012 aos Dirigentes do 
BES

Durante o ano de 2012, não foi efetuada nenhuma admissão para dirigente 
do BES, não se verificou qualquer pagamento a título de rescisão antecipada 
e não foi efetuado qualquer pagamento por outra sociedade em relação de 
domínio ou de grupo com o BES.

Lisboa, 1 de março de 2013.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 (euros)

BES

Quadros	Dirigentes

Dir.	Gerais Ass.	CA. Dir.	Coord. Total

Nº RH 3 15 30 48

Total Rem. Fixa 648 030 2 601 350 3 887 636 7 137 016

Total Rem. Variável 20 106 153 488 203 891 377 485

Peso Variável 3,0% 5,6% 5,0% 5,0%

 (euros)

BES

Funções	Controlo

Dir.	Coordenador
ou	Superior

Diretor
Diretor	

Adjunto
Subdiretores Total

Nº RH 4 13 8 17 42

Total Rem. Fixa 588 581 1 088 605 474 918 843 736 2 995 840

Total Rem. Variável 91 105 178 276 70 670 113 617 453 668

Peso Variável 13,4% 14,1% 13,0% 11,9% 13,2%

 (euros)

BES

Quadro	Diretivo	dos	Departamentos	comerciais,	financeiro	e	internacional

Diretor Diretor	Adjunto Subdiretores Total

Nº RH 48 51 71 170

Total Rem. Fixa 4 306 481 3 497 150 3 967 838 11 771 469

Total Rem. Variável 741 500 548 318 531 401 1 821 219

Peso Variável 14,7% 13,6% 11,8% 13,4%

 (euros)

BES

Quadros	Dirigentes

Áreas	Comerciais Áreas	Centrais Total

Nº RH 11 37 48

Total Rem. Fixa 1 528 843 5 608 174 7 137 016

Total Rem. Variável 69 273 308 121 377 485

Peso Variável 4,3% 5,2% 5,0%

 (euros)

BES

Quadro	Diretivo	dos	Departamentos	comerciais,	financeiro	e	internacional

Áreas	Comerciais Áreas	Centrais Total

Nº RH 129 41 170

Total Rem. Fixa 8 762 770 3 008 699 11 771 469

Total Rem. Variável 1 378 727 442 492 1 821 219

Peso Variável 13,6% 12,8% 13,4%
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ANEXO IV: Declaração da 
Comissão de Auditoria



58 Relatório de Governo da Sociedade

Extrato de Ata da Reunião 
de Assembleia Geral Anual 
do Banco Espírito Santo, S.A.

Ata	n.º	79

No dia vinte e sete de março de dois mil e treze, pelas dez horas, reuniu 
em Lisboa, no Hotel Ritz – Salão Nobre, Rua Castilho, 77, em Lisboa, a 
Assembleia Geral Anual do Banco Espírito Santo, S.A., com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

Ponto Um: Designação do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Ponto Dois: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo da 
Sociedade, e os restantes documentos de prestação de contas individuais, 
relativos ao exercício de 2012.

Ponto Três: Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, as 
contas consolidadas e os restantes documentos de prestação de contas 
consolidadas, relativos ao exercício de 2012.

Ponto Quatro: Deliberar sobre a aplicação de resultados.

Ponto Cinco: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização 
do BES.

Ponto Seis: Deliberar sobre as Declarações da Comissão de Vencimentos 
e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, 
respetivamente, dos órgãos de Administração e de Fiscalização, e dos 
demais dirigentes do BES.

Ponto Sete: Proceder à ratificação da designação por cooptação para o 
cargo de Vogal do Conselho de Administração do Senhor Dr. Xavier Musca.

Ponto Oito: Deliberar sobre uma proposta de aquisição e alienação de ações 
e de obrigações próprias pelo BES ou por sociedades deste dependentes.

Ponto Nove: Deliberar sobre a autorização de exercício de actividade em 
concorrente.

Ponto Dez: Deliberar sobre a reformulação do Regulamento do Direito dos 
Administradores à Pensão ou Complemento de Pensões de Reforma por 
Velhice ou Invalidez.

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelo Presidente e Secretário 
eleitos, respetivamente Senhores Prof. Doutor Paulo de Pitta e Cunha e  
Dr. Nuno Miguel Matos Silva Pires Pombo, e pelo Dr. Eugénio Fernando de 
Jesus Quintais Lopes, este na qualidade de Secretário da Sociedade. Estavam, 
também, presentes a maioria dos Membros do Conselho de Administração, 
todos os Membros da Comissão de Auditoria, da Comissão de Vencimentos, 
da Comissão de Governo da Soceidade e da Comissão Consultiva de 
Remunerações, o Revisor Oficial de Contas, KPMG & Associados SROC, S.A., 
representado pela Senhora Dr.ª Sílvia Cristina de Sá Velho Corrêa da Silva 
Gomes, bem como a Drª Ana Rita Almeida Campos em representação da 
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados, RL, na qualidade 
de Representante Comum dos Obrigacionistas do programa EMTN  
20 000 000 000 € do BES. 
O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, depois de verificar que 
se encontravam presentes ou representados Acionistas titulares de  
2 919 530 703 ações, correspondentes a 72,66 %, do capital social, totalizando 
29 195 258 votos, e que a Assembleia Geral havia sido regularmente convocada, 
mediante avisos publicados nos seguintes sítios da Internet: Direção-Geral 
dos Registos e Notariado - Publicações, do Ministério da Justiça, em dois de 

março de 2013; Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Banco Espírito 
Santo, S.A., ambos em quatro de março de 2013. 
A Convocatória foi ainda publicada nos seguintes jornais: Diário de Notícias, 
Jornal de Notícias, Açoriano Oriental e Diário de Notícias (Madeira), do dia 
cinco de março de 2013.
Nos termos do artº 110 do Regime Jurídico das Instituições de Crédito e 
das Sociedades Financeiras, foi publicada a relação de Acionistas cujas 
participações excedem 2% do capital social do Banco, nos jornais Diário de 
Notícias e Correio da Manhã, de vinte e um de março de 2013. 
E, nos termos legais, todos os documentos para esta Assembleia Geral 
estiveram à disposição dos Senhores Acionistas para consulta, na sede social 
do Banco, encontrando-se a documentação nas pastas que foram entregues 
aos Senhores Acionistas.

(…)
Entrando na ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa pôs à apreciação 
da assembleia o ponto um da ordem de trabalhos: “Designação do Vice- 
-Presidente da Mesa da Assembleia Geral” tendo a BESPAR SGPS, S.A. 
apresentado a seguinte proposta:

“Considerando:

a) A renúncia apresentada pelo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia  
  Geral, o Exmo. Senhor Dr. Fernão de Carvalho Fernandes Thomaz;

b) Que se torna assim necessário proceder à eleição de um novo Vice- 
  -Presidente para a Mesa da Assembleia Geral, para concluir o mandato  
  que se iniciou em 2012 e termina em 2015;

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:
1.  Um voto de louvor e reconhecimento ao membro da Mesa cessante, pelo  
  exemplar desempenho das suas funções;

2. Nos termos e para os efeitos do artigo 374.º, do Código das Sociedades  
  Comerciais, eleger como Vice-Presidente da Assembleia Geral, até  
  ao termo do mandato em curso, o Exmo. Senhor Dr. Alexandre de Sousa  
  Machado.”

(…)
A Mesa foi informada de que se encontravam então na sala, presentes ou 
representados, Acionistas titulares de 3 004 895 466 ações, correspondentes 
a 74,79 %, do capital social, totalizando 30 048 902 votos.
E passou-se à votação, tendo a proposta sido aprovada por maioria de  
30 028 066 votos a favor e 20 836 votos de abstenção, num total de  
30 048 902 votos presentes. 

(…)
Entrou-se nos pontos dois, três e quatro da Ordem de Trabalhos que foram 
postos à apreciação e discussão da assembleia, conjuntamente:

Ponto Dois - “Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo 
da Sociedade, e os restantes documentos de prestação de contas individuais, 
relativos ao Exercício de 2012”.
O Conselho de Administração do BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. apresentou 
a seguinte proposta: “O Conselho de Administração do BANCO ESPÍRITO 
SANTO, S.A. vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores 
Acionistas o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo da Sociedade e os 
documentos de prestação de contas individuais do BANCO ESPÍRITO SANTO, 
S.A., referentes ao exercício de 2012, propondo a sua aprovação.”

Ponto Três: - “Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, as 
contas consolidadas e os restantes documentos de prestação de contas 
consolidadas, relativos ao Exercício de 2012”.
O Conselho de Administração do BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. apresentou 
a seguinte proposta:
“O Conselho de Administração do BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A vem 
submeter à apreciação e discussão dos Senhores Acionistas o Relatório 
Consolidado de Gestão, as contas consolidadas e os restantes documentos 
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de prestação de contas consolidadas do BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A., 
referentes ao exercício de 2012, propondo a sua aprovação.”

Ponto Quatro: - “Deliberação sobre a Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração do BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. apresentou 
a seguinte proposta:
“O Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, S.A. propõe:
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do artigo 376.º do Código das 
Sociedades Comerciais e de acordo com o Relatório de Gestão, que o 
resultado líquido da sociedade, no valor de 121 961 308,14 euros, tenha a 
seguinte aplicação:

PARA RESERVA LEGAL: 12 197 000,00 euros   
 
PARA OUTRAS RESERVAS 
E RESULTADOS TRANSITADOS:  109 764 308,14 euros” 
 
(…)
Passou-se à votação das propostas, em separado.
E posta à votação a proposta relativa ao ponto dois da ordem de trabalhos, 
foi a mesma aprovada por maioria de 29 974 465 votos a favor, com 10 082 
votos contra e 49 573 votos de abstenção, num total de 30 034 120 votos 
presentes.

E posta à votação a proposta relativa ao ponto três da ordem de trabalhos, 
foi a mesma aprovada por maioria de 29 981 421 votos a favor, com 10 194 
votos contra e 40 287 votos de abstenção, num total de 30 031 902 votos 
presentes.

E posta à votação a proposta relativa ao ponto quatro da ordem de trabalhos, 
foi a mesma aprovada por maioria de 29 976 658 votos a favor, com 41 867 
votos contra e 13 377 votos de abstenção, num total de 30 031 902 votos 
presentes.

(…)
Entrou-se no ponto cinco: -  “Proceder à apreciação geral da Administração 
e Fiscalização do BES” tendo a acionista BESPAR SGPS, S.A. apresentado a 
seguinte proposta: 

“Tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 455.º, n.º 1, do Código 
das Sociedades Comerciais, que determina que a Assembleia Geral, na sua 
reunião anual, proceda à apreciação geral da administração e fiscalização 
da sociedade;
A acionista “BESPAR – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.” 
propõe que a Assembleia Geral aprove um voto de confiança e de louvor ao 
Conselho de Administração da sociedade e à Comissão de Auditoria, bem 
como a cada um dos respetivos membros, o que faz pelas razões seguintes:

1 - Pelo acerto e oportunidade das decisões de gestão tomadas pelo  
  Conselho de Administração e pela sua Comissão Executiva que, num  
  contexto fortemente adverso à atividade bancária, com fortíssimas  
  limitações no acesso ao financiamento nos mercados - o que conduziu a  
  acentuadas restrições de liquidez - conseguiu:

 • Aumentar o seu rácio Core Tier 1, ao longo de 2012, tendo atingido em 
  dezembro um valor de 10,50% (valor acima das exigências regulamentares  
  de 10%);
 • Em maio de 2012, aumentar o capital social do “Banco Espírito Santo,  
  S.A.”de € 4 030 232 150,40 para € 5 040 124 063,26, aumento no montante  
  de € 1 009 891 912,86, através de uma oferta pública de subscrição, o que  
  constituiu um marco na recapitalização dos bancos portugueses, uma vez  
  que foi realizada sem recurso a ajudas de Estado;
 • Regressar aos mercados financeiros, tendo sido o primeiro banco nacional  
  a retomar este tipo de financiamento, efetuando duas operações: a  
  primeira, de emissão de obrigações  no montante de € 750 milhões (em  
  Outubro de 2012), e a segunda, de emissão de obrigações convertíveis em  
  ações Bradesco, no montante de USD 450 milhões (em Novembro 2012),  
  tendo em qualquer dos casos a procura superado a oferta;

 • Responder de forma muito positiva aos diversos processos regulamentares  
  de stress test;
 • Aumentar a carteira de Clientes e manter a níveis muito resilientes os  
  proveitos comerciais.

2 - Pela forma como a Comissão de Auditoria desempenhou as suas funções  
  de fiscalização.”

(…)
E posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria de 27 721 742 votos a 
favor, com 2 298 220 votos contra e 11 874 votos de abstenção, num total de 
30 031 836 votos presentes.

Passou-se ao ponto seis da ordem de trabalhos: “Deliberar sobre as 
Declarações da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração 
sobre a política de remunerações respetivamente dos órgãos de 
administração e de fiscalização, e dos demais dirigentes do BES”
Sobre este ponto da ordem de trabalhos, a Comissão de Vencimentos 
apresentou a seguinte declaração (6.A) sobre a política de remuneração 
dos membros dos órgãos de administração e fiscalização do Banco Espírito 
Santo, S.A.:

“Considerando que:

1 - Na sequência da aprovação da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, a  
  Assembleia Geral Anual de 2010 aprovou a política de remuneração dos  
  membros dos órgãos de administração e fiscalização que lhe foi  
  apresentada pela Comissão de Vencimentos;

2 -  Na avaliação anual efetuada no início de 2013 à estrutura de remunerações  
  do BES, a Comissão de Vencimentos concluiu pela atualidade, nos seus  
  aspetos essenciais, da política de remuneração, tendo apenas inserido nova  
  regulamentação no que respeita à atribuição de subsídios a  
  administradores de nacionalidade estrangeira que exerçam funções  
  executivas no BES e que estabeleçam a sua residência em Portugal para  
  permitir o exercício das suas funções; 

A Comissão de Vencimentos do BES propõe que a Assembleia Geral aprove 
a «Declaração Sobre Política de Remuneração dos Membros do Órgão de 
Administração e de Fiscalização» para 2013.” (…)

(…)
E o Conselho de Administração apresentou a seguinte Declaração (6.B) neste 
ponto da ordem de trabalhos: ”Proposta de Aprovação de Declaração Sobre 
Política de Remuneração dos Dirigentes e dos Quadros Diretivos das Funções 
de Controlo do BES

Considerando que:

1 – A Assembleia Geral de 2010 aprovou a política de remuneração dos  
  Dirigentes do BES, com base na proposta então apresentada pelo  
  Conselho de Administração;

2 - Na avaliação anual efetuada à estrutura de remunerações dos seus  
  Dirigentes, o Conselho de Administração entende ser de manter a  
  referida política de remuneração, nos seus aspetos essenciais,  
  inserindo uma nova categoria de colaboradores abrangidos pela política  
  de remuneração e atualizando o seu teor para o exercício de 2013;

O Conselho de Administração do BES propõe que a Assembleia Geral aprove 
a «Declaração Sobre Política de Remuneração», que constitui o Anexo à 
presente proposta.”

(…)
O Presidente da Mesa esclareceu que eram duas as declarações a discutir 
em conjunto, mas que a votação seria em separado.



60 Relatório de Governo da Sociedade

(…)
E posta à votação a declaração da Comissão de Vencimentos (6.A) foi a 
mesma aprovada por maioria de 29 910 452 votos a favor, com 37 269 votos 
contra e 83.895 votos de abstenção, num total de 30 031 616 votos presentes.
E posta à votação a declaração do Conselho de Administração do BES (6.B), 
foi a mesma aprovada por maioria de 29 932 138 votos a favor, com 38 249 
votos contra e 61 229 votos de abstenção, num total de 30 031 616 votos 
presentes.

O Presidente da Mesa entrou no ponto sete da ordem de trabalhos: 
“Ratificação de Cooptação para Vogal do Conselho de Administração” tendo 
o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, S.A. apresentado a 
seguinte proposta: 

“Na sequência do pedido de demissão apresentado pelo Exmo. Senhor 
Dr. MICHEL JACQUES MATHIEU, o Conselho de Administração do BANCO 
ESPÍRITO SANTO, S.A., deliberou cooptar em 09 de novembro de 2012, para 
o cargo de Vogal do Conselho de Administração, o Exmo. Senhor Dr. XAVIER 
MUSCA.
Assim, e nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 393.º do 
Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração submete à 
ratificação da presente Assembleia a supra mencionada cooptação.”
A proposta foi posta à discussão. Como ninguém tivesse querido usar da 
palavra, o Presidente da Mesa passou à votação, tendo a mesma sido 
aprovada por maioria de 29 637 006 votos a favor, com 371.813 votos contra e 
20 274 votos de abstenção, num total de 30 029 093 votos presentes.

Entrou-se no ponto oito: “Deliberação sobre uma proposta de aquisição e 
alienação de ações e de obrigações próprias pelo BES ou por sociedades 
deste dependentes” tendo o Conselho de Administração do Banco Espírito 
Santo, S.A. apresentado uma proposta que se transcreve: 
“Considerando:

a) O regime jurídico aplicável à aquisição e alienação de ações próprias por  
  sociedades anónimas estabelecido no Código das Sociedades Comerciais;

b) O disposto no Regulamento n.º (CE) 2273/2003 da Comissão, de 22  
  de dezembro de 2003, que estabeleceu um regime especial contendo,  
  designadamente, os requisitos de isenção do regime de abuso de  
  mercado para certos programas de recompra de ações próprias, que  
  se mostra aconselhável ter em conta, ainda que as aquisições de ações  
  próprias a realizar possam não estar integradas nos programas de  
  recompra abrangidos pelo referido Regulamento;

c) Os deveres de comunicação e divulgação da realização de operações  
  sobre ações próprias por sociedades com ações admitidas à negociação  
  em mercado regulamentado, que se encontram previstos no Regulamento  
  da CMVM n.º 5/2008;

d) Que na Assembleia Geral de 6 de abril de 2010 foi colocado à deliberação  
  dos acionistas do Banco Espírito Santo S.A. a criação de dois «Planos  
  de Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros», aplicáveis,  
  respetivamente, aos membros da Comissão Executiva do Banco  
  Espírito Santo, S.A. e aos seus Diretores Gerais, Assessores do Conselho  
  de Administração e Diretores Coordenadores, que implicam a realização  
  de operações sobre ações próprias;

e) Que se afigura conveniente que o Banco Espírito Santo, S.A. possa  
  continuar a realizar, nos termos legalmente admitidos, aquelas operações,  
  fora das situações previstas no número 3 do artigo 319.º do Código das  
  Sociedades Comerciais;

f)  Que o mesmo interesse existe igualmente na possibilidade de as sociedades  
  dependentes do Banco adquirirem e alienarem ações representativas do  
  capital social do Banco Espírito Santo, S.A.;

g) Que, de igual modo, importa acautelar a possibilidade de realização de  
  operações sobre obrigações próprias, cujo regime legal segue o normativo  
  aplicável à aquisição de ações próprias.
O Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, S.A. propõe que seja 
deliberado:

1.  Autorizar o Banco Espírito Santo, S.A., ou quaisquer sociedades  
  dependentes, atuais ou futuras (adiante qualquer uma delas  
  abreviadamente designada por “Sociedade”), mediante decisão do órgão  
  de administração da respetiva Sociedade, a adquirir ações, incluindo  
  direitos à sua aquisição ou atribuição, representativas do capital social do  
  Banco Espírito Santo, S.A., nos termos seguintes:

a) Número máximo de ações a adquirir: Até ao limite correspondente a  
 10% do capital social do Banco Espírito Santo, S.A., deduzidas as alienações  
 efetuadas, sem prejuízo da quantidade que seja exigida pelo cumprimento  
 de obrigações da Sociedade decorrentes da lei, de contrato ou de emissão  
 de títulos ou de vinculação contratual à concretização dos «Planos de  
 Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros», com sujeição, se for  
 o caso, a alienação subsequente, nos termos legais, das ações que excedem  
 aquele limite, e sem prejuízo da aquisição de ações próprias que vise  
 executar deliberação de redução de capital aprovada pela assembleia geral,  
 hipótese à qual serão aplicáveis os limites específicos fixados na deliberação  
 de redução;

b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: dezoito meses, a  
  contar da data da presente deliberação;

c) Modalidades de Aquisição: com sujeição aos limites imperativamente  
  estabelecidos na lei, a aquisição de ações, ou direitos de aquisição  
  ou atribuição de ações, pode ser realizada a título oneroso, em qualquer  
  modalidade, em mercados regulamentados em que as ações se encontrem  
  admitidas à negociação, bem como fora de mercado regulamentado, com  
  respeito pelo princípio da igualdade de tratamento dos acionistas  
  nos termos legais, designadamente mediante a aquisição a instituições  
  financeiras com as quais a Sociedade haja celebrado um contrato de  
  equity swap ou outros instrumentos financeiros derivados similares, ou 
  através da aquisição, a qualquer título, para, ou por efeito de, cumprimento  
  de obrigações decorrentes da lei, de contrato ou dos «Planos de  
  Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros», nos termos das  
  condições respetivas;

d) Contrapartidas mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição  
  onerosa deverá conter-se num intervalo de vinte por cento para menos  
  e para mais relativamente à cotação média das ações do Banco Espírito  
  Santo, S.A. no NYSE Euronext Lisbon, durante as cinco sessões de bolsa  
  imediatamente anteriores à data de aquisição ou à data de constituição  
  do direito de aquisição ou atribuição resultante dos instrumentos  
  financeiros contratados pela Sociedade;

e) Momento de aquisição: a determinar pelo órgão de administração da  
  Sociedade, tendo em atenção a situação do mercado de valores  
  mobiliários e as conveniências ou obrigações da alienante e/ ou da  
  Sociedade, podendo efetuar-se por uma ou mais vezes nas proporções  
  que o referido órgão social fixar.

2. Aprovar a alienação de ações próprias, incluindo direitos à sua aquisição  
  ou atribuição, que hajam sido adquiridas, mediante decisão do respetivo  
  órgão de administração da Sociedade, nos termos seguintes:

a) Número mínimo de ações a alienar: o número de operações de alienação  
  e o número de ações a alienar serão definidos pelo órgão de administração  
  da Sociedade, à luz do que, em cada momento, for considerado necessário  
  ou conveniente para a prossecução do interesse social e para o  
  cumprimento de obrigações decorrentes da lei, de contrato ou dos  
  «Planos de Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros», nos  
  termos das condições respetivas;
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b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: dezoito meses, a  
  contar da data da presente deliberação;

c) Modalidades de alienação: com sujeição aos termos e limites  
  imperativamente estabelecidos na lei, a alienação pode ser realizada  
  a título oneroso, em qualquer modalidade, designadamente por  
  venda ou permuta, a efetuar em mercados regulamentados em que as  
  ações se encontrem admitidas à negociação, bem como fora de mercado  
  regulamentado, com respeito pelo princípio da igualdade de tratamento  
  dos acionistas nos termos legais, para entidades determinadas  
  designadas pelo órgão de administração da Sociedade, designadamente  
  instituições financeiras com as quais a Sociedade haja celebrado um  
  contrato de equity swap ou instrumentos derivados similares, ou através 
  da alienação, a qualquer título, em cumprimento de obrigações  
  decorrentes da lei, de contrato ou dos «Planos de Remuneração Variável  
  em Instrumentos Financeiros», nos termos das condições respetivas;

d) Preço mínimo: as ações podem ser alienadas por um preço que não pode  
  ser inferior em mais de vinte por cento relativamente à cotação média  
  das ações do Banco Espírito Santo, S.A. no NYSE Euronext Lisbon, durante  
  as cinco sessões de bolsa imediatamente anteriores à alienação ou pelo  
  preço que estiver fixado em contrato celebrado pela Sociedade. No caso  
  dos «Planos de Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros»,  
  o preço de alienação das ações será o que resultar dos respetivos  
  Regulamentos;

e) Momento de alienação: a determinar pelo órgão de administração da  
  Sociedade, tendo em atenção a situação do mercado de valores  
  mobiliários e as conveniências ou obrigações da adquirente e/ou da  
  Sociedade, e efetuando-se por uma ou mais vezes nas proporções que o  
  referido órgão social fixar.

3. O disposto nos números anteriores deve ser aplicado, com as necessárias  
  adaptações, à aquisição de obrigações próprias pelo Banco Espírito Santo,  
  S.A., ou por quaisquer sociedades dependentes, atuais ou futuras,  
  mediante decisão do respetivo órgão de administração.

4. Recomendar ao órgão de administração da Sociedade que, sem prejuízo  
  da sua liberdade de decisão e atuação no quadro das deliberações  
  tomadas em relação aos números 1 a 2 precedentes, pondere na aplicação  
  das seguintes práticas aconselháveis relativas à aquisição e alienação  
  de ações próprias ao abrigo das autorizações concedidas nos termos  
  dos números 1 e 2 precedentes, em especial, quando se trate de aquisições  
  que se integrem nos «Planos de Remuneração Variável em Instrumentos  
  Financeiros» ou outros planos que possam ser objeto do Regulamento  
  mencionado no considerando b) – para além da legislação aplicável em  
  matéria de divulgação da política de remuneração dos membros dos  
  órgãos sociais, dos avisos do Banco de Portugal e das recomendações da  
  Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em cada momento em vigor:

a)  Divulgação ao público, antes do início das operações de aquisição  
  e alienação, do conteúdo da autorização constantes dos números 1  
  e 2 precedentes, em particular, o seu objetivo, o contravalor máximo da  
  aquisição, o número máximo de ações a adquirir e o prazo autorizado  
  para o efeito;

b)  Manutenção de registo de cada operação realizada no âmbito das  
  autorizações precedentes;

c) Execução das operações em condições de tempo, modo e volume que não  
  perturbem o regular funcionamento do mercado, devendo nomeadamente  
  procurar-se evitar a sua execução em momentos sensíveis da negociação,  
  em especial, na abertura e fecho da sessão, em momentos de perturbação  
  do mercado e em momentos próximos à publicação de comunicados  
  relativos à informação privilegiada ou à divulgação de resultados;

d) Limitação das aquisições a 25% do volume diário médio de negociação, ou  
  a 50% desse volume mediante comunicação prévia à autoridade  
  competente da intenção de ultrapassar aquele limite;
e) Divulgação pública das operações realizadas que sejam relevantes nos  
  termos regulamentares aplicáveis, até ao final do terceiro dia útil a contar  
  da data de realização da transação;

f)  Comunicação à autoridade competente, até ao final do terceiro dia  
  útil a contar da data de realização da transação, de todas as aquisições e  
  alienações efetuadas;

g) Abstenção de alienação de ações durante a execução dos «Planos de  
  Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros» ou outros planos  
  que possam ser objeto do Regulamento mencionado no considerando b).

Para este efeito e no caso de aquisições integradas nos «Planos de 
Remuneração Variável em Instrumentos Financeiros» ou outros planos 
que possam ser objeto do Regulamento mencionado no considerando b), o 
Conselho de Administração poderá organizar a separação das aquisições e 
os respetivos regimes consoante o programa em que se integrem, podendo 
dar conta dessa separação na divulgação pública que eventualmente efetue.”

O Presidente da Mesa pôs a proposta à discussão. Como ninguém tivesse 
querido usar da palavra, passou à votação tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de 29 945 467 votos a favor, com 69 274 votos contra e 11 221 votos 
de abstenção, num total de 30 025 962 votos presentes.

Passou-se de seguida ao ponto nove da ordem de trabalhos: “Deliberar sobre 
a autorização de exercício de atividade em concorrente” tendo o acionista 
CRÉDIT AGRICOLE S.A. apresentado a seguinte proposta: 

“Considerando que:

a) Por indicação da “Eurofactor France, S.A.” detida em 99,99% pelo “Crédit  
  Agrícole Leasing and Factoring, S.A.”, filial do “Crédit Agricole, S.A.”,  
  o Senhor Dr. Vincent Claude Pacaud, vai ser designado em nome e  
  representação do “Crédit Agricole, S.A.”, Administrador não executivo da  
  “EUROFACTOR PORTUGAL, S.A., (a “Eurofactor”) em 2013; 

b) O objeto social da sociedade “EUROFACTOR PORTUGAL, S.A.” é em  
  exclusivo a atividade parabancária de factoring, com a amplitude  
  consentida pela Lei (art.º 3.º dos Estatutos);

c) O Administrador Vincent Claude Pacaud irá exercer funções de  
  Administrador não Executivo em sociedade concorrente com o Banco  
  Espírito Santo, S.A.;

d) Nos termos do n.º 3 do artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais,  
  compete à Assembleia Geral do Banco Espírito Santo, S.A. autorizar  
  o exercício das funções do Administrador Vincent Claude Pacaud, na  
  “EUROFACTOR Portugal, S.A.”, competindo-lhe de igual modo definir o  
  regime de acesso à informação sensível por parte do seu Administrador,  
  que exerça funções em sociedade concorrente;  

O acionista propõe que seja autorizado o Senhor Dr. Vincent Claude Pacaud 
a exercer as funções de Administrador não executivo da Eurofactor, para as 
quais foi indicado em nome e representação do “Crédit Agrícole, S.A.”, bem 
como que seja aprovado o regulamento de acesso a informação sensível 
anexo a presente proposta.”

O Presidente da Mesa pôs a proposta à discussão. Como ninguém tivesse 
querido usar da palavra passou à votação,  tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de 29 944 466 votos a favor, com 67 662 votos contra e 13 834 votos 
de abstenção, num total de 30 025 962 votos presentes.
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Finalmente, entrou-se no ponto dez:” Deliberar sobre a reformulação do 
Regulamento do Direito dos Administradores à Pensão ou Complemento 
de Pensões de Reforma por Velhice ou Invalidez” tendo a accionista BESPAR 
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. apresentado a seguinte 
proposta:

“Considerando:

A –  A importância que um adequado regime das pensões de reforma dos  
   administradores assume para a Sociedade;

B –  A especial necessidade de tal regime evoluir e corresponder,  
   adequadamente, às exigências do contexto em que a Sociedade se  
   encontra;

C –  O facto de o regulamento em vigor corresponder, na sua essência, ao  
   regime de pensões de reforma instituído pela Sociedade há mais de 20  
   anos;

D –  O facto de, na prática, a Sociedade apenas vir conferindo aos seus  
   administradores Pensões de Reforma, e já não Complementos de  
   pensão;

O Conselho de Administração do “BESPAR – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A.”, propõe, nos termos do artigo 25.º do Contrato de 
Sociedade, que o Regulamento existente seja substituído pelo Regulamento 
em anexo, de cujo conteúdo se destaca:

1.  No plano funcional, o reforço dos poderes e da intervenção da Comissão de  
  Vencimentos eleita pela Assembleia Geral;

2. No plano técnico-jurídico, a explicitação clara de que o regime instituído  
  respeita, apenas, a pensões de reforma.”

(…)
O Presidente da Mesa pôs à votação a proposta tendo a mesma sido 
aprovada por maioria de 27 673 287 votos a favor, com 2 341 974 votos contra 
e 7 102 votos de abstenção, num total de 30 022 363 votos presentes. 

(…)
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu a reunião por 
encerrada pelas treze horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente 
ata que vai assinada pelos Membros da Mesa e pelo Secretário da Sociedade.
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