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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA 
SOCIEDADE 
 

A informação que segue, relativa ao Governo da Sociedade, consubstancia o cumprimento do disposto 

no Regulamento n.º 4/2013 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e no art.º 245.º-A do Código 

de Valores Mobiliários. 

 

Salvo indicação expressa em contrário, todos os elementos de informação são prestados por 

referência ao exercício de 2013 e/ou à data de 31 de Dezembro de 2013. 

 

PARTE I – INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA ACCIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE 

 

A. ESTRUTURA ACCIONISTA  

 

I. – ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

1. Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos 

acionistas, etc), incluindo indicação das ações não admitidas à negociação, diferentes 

categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital 

que cada categoria representa (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)).  

 

À data de referência de 31 de Dezembro de 2013, o capital social do Banif – Banco Internacional do 

Funchal SA (Banif) era de EUR1.582.195.220,43 (mil, quinhentos e oitenta e dois milhões, cento e 

noventa e cinco mil, duzentos e vinte euros e quarenta e três cêntimos), integralmente subscrito 

e realizado (situação que se mantém à presente data).  

 

O capital encontra-se representado por 101.789.522.043 (cento e um mil, setecentos e oitenta e 

nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quarenta e três) acções, sem valor nominal, das 

quais 31.789.522.043 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte e 

dois mil e quarenta e três) são acções ordinárias admitidas à negociação em mercado 

regulamentado (ISIN PTBAF0AM0002) e 70.000.000.000 (setenta mil milhões) são acções especiais 

com dividendo preferencial detidas pelo Estado Português (ISIN PTBAF0VM0007), em conformidade 

com o regime legal previsto no art.º 4º da Lei nº 63-A/2008, de 24 de Novembro, na sua redacção 

actual. 

 

A  estrutura accionista, à data de 31 de Dezembro de 2013, compreende os seguintes titulares de 

participações qualificadas (superiores a 2%):  
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# Acções % Capital Social1 
% Dir. Voto2-3 

 

  
% Dir.Voto  

caso o Estado vote 
com a totalidade das 

acções  

  

Estado Português 70.000.000.000 68,77% 58,34%  68,77%   

Auto-Industrial 2.635.782.857 2,59% 3,45%  2,59%   

Herança Indivisa de HSR 7.835.962.151 7,70% 10,27%  7,70%   

       Inclui acções detidas por: 

-      Açoreana Seguros 7.500.000.000 7,37% 9,83% 

 

7,37% 

  

-      Outras Entidades 335.153.263 0,33% 0,44%  0,33%   

 
As acções subscritas pelo Estado Português em 25 de Janeiro de 2013, estão sujeitas ao regime 

previsto na Lei nº 63º-A/2008, de 24 de Novembro, conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 

de Julho, e na Portaria nº 150-A/2012, de 17 de Maio. Para além desta situação, não existem 

accionistas titulares de direitos especiais. 

 

2. Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para a 

alienação ou limitações à titularidade de ações (Art. 245.º-A, n.º 1, al. b)).  

 

As acções subscritas pelo Estado Português estão sujeitas às restrições à sua transmissão 

previstas na na Lei n.º 63.º-A/2008, de 24 de Novembro, conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 

16 de Julho, e na Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio. Para além desta situação, não existem 

restricções à transmissibilidade das acções representativas do capital social da sociedade, à data 

de referência de 31 de Dezembro de 2013. 

 

3. Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem 

de direitos de voto a que corresponderiam as ações próprias (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)).  

 

Durante o exercício de 2013 o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA não efectuou qualquer 

transacção sobre acções próprias, e não detem directamente quaisquer acções próprias.  

 

Indirectamente, através da sua participada Banif - Banco de Investimento, SA o Banif detinha, a 31 

de Dezembro de 2013, 565.574 acções próprias. Face ao disposto no art.º 325-A do Código das 

Sociedades Comerciais, são as referidas acções consideradas acções próprias da sociedade 

dominante. 

 

1 Direitos de Voto em todas as matérias previstas no nº 8 do artigo 4º da lei nº 63-A/2008 de 24 de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho 
2O cálculo da percentagem de direitos de voto é feito com base no número de acções especiais (ISIN PTBAF0VM0007) com voto 
na generalidade das matérias apresentadas à Assembleia Geral (matérias não previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei n.º 63-
A/2008 de 24 de Novembro, conforme alterado pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho) e que correspondem a 44.511.019.900 dos 
70.000.000.000 de acções de que o Estado Português é titular. Considerando as matérias previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei 
n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, em que o Estado Português vota com todas as suas acções, os respectivos direitos de voto, 
bem como os dos accionistas privados, correspondem exactamente à respectiva percentagem de capital social. 
 
3 Direitos de voto em todas as matérias não previstas no nº 8 do artigo 4º da lei nº 63-A/2008 de 24 de Novembro, 
conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho. 
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Durante o 1.º Semestre de 2013, o Banif – Banco de Investimento, S.A., sociedade dominada pelo 

Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, (Banif) efectuou as transacções a seguir descritas de 

acções do Banif, as quais foram realizadas na Euronext Lisboa (operações em bolsa), em execução 

do Contrato de Liquidez celebrado entre aquele Banco e a Euronext Lisboa, o qual foi extinto na 

sequência da Assembleia Geral do Banif ocorrida no dia 30/05/2013, onde não foi deliberada a 

renovação da autorização da aquisição e alienação de acções próprias, atendendo aos 

compromissos assumidos no âmbito do Plano de Recapitalização da Sociedade. 

 

Valor Mobiliário 
Tipo de 

Transacção 
Data Mercado Quantidade Preço Unitário 

Acções Banif SA Aquisição 28-Mar-13 Euronext Lisboa 100 0,12000 

Acções Banif SA Alienação 28-Mar-13 Euronext Lisboa 100 0,12000 

Acções Banif SA Alienação 30-Mai-13 Euronext Lisboa 30.000 0,11000 

Acções Banif SA Alienação 30-Mai-13 Euronext Lisboa 290.908 0,11000 

Acções Banif SA Aquisição 30-Mai-13 Euronext Lisboa 31.531 0,11000 

Acções Banif SA Aquisição 31-Mai-13 Euronext Lisboa 3.000 0,11000 

   

   
Em resultado das operações supra identificadas, o total de acções próprias a 31 de Dezembro de 

2013 era de 565.574 acções, detidas através do Banif – Banco de Investimento SA. 

 

4. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam 

alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma 

oferta pública de aquisição, bem como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, a 

divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, exceto se a 

sociedade for especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros 

imperativos legais (art. 245.º-A, n.º 1, al. j).  

 

Não existem acordos nas situações descritas, ou seja, que entrem em vigor, sejam alterados 

ou cessem em caso ou por mero efeito de mudança de controlo.  

 

 
5. Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em 

particular aquelas que prevejam 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.  

 

Não existem medidas defensivas, em particular aquelas que prevejam a limitação do número de 

votos susceptíveis de detenção ou de exercício por um único accionista, de forma individual ou em 

concertação com outros accionistas, muito embora as acções subscritas pelo Estado Português 
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sejam acções especiais com as características previstas nos nºs 3 e 9 do artigo 4º da Lei n.º 63.º-

A/2008, de 24 de Novembro (e alterações posteriores), e na Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio. 

A percentagem de direitos de voto do Estado Português na generalidade das matérias 

apresentadas à Assembleia Geral (matérias não previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei n.º 63-A/2008 

de 24 de Novembro, conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho) corresponde a 

44.511.019.900 das 70.000.000.000 de acções de que é titular. Nas matérias previstas no n.º 8 do 

artigo 4.º da lei n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 de 

Julho, o Estado Português vota com todas as suas acções. 

 
6. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a 

restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto (art. 

245.º-A, n.º 1, al. g).  

 

Contrato celebrado em 10 de Junho de 2009 – Integração do Grupo Tecnicrédito 

 

Enquadra-se no âmbito do presente ponto, o contrato celebrado em 10 de Julho de 2009 

entre a Banif - SGPS, SA e os então accionistas controladores da Tecnicrédito, SGPS, SA 

[‘Tecnicrédito’] (aos quais se substituiu a Auto Industrial – Investimentos e Participações, 

SGPS, SA [‘AI SGPS’], por aditamento de 7 de Agosto de 2009) referente à integração da 

Tecnicrédito na Banif SGPS, SA, na medida em que, como consequência da incorporação da 

Banif - SGPS, SA no Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, por fusão, tal contrato passou 

desde então a aplicar-se a este último. 

 

Nos termos deste contrato, estão previstas restrições à alienação, por parte da AI SGPS, das 

acções e valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis [‘VMOCs’] que esta veio a 

subscrever no âmbito do aumento de capital da Banif SGPS, SA, por contrapartida das acções 

representativas do capital social da Tecnicrédito. Das restrições então previstas, mantém-se 

em vigor o compromisso da AI SGPS de, até à data de efectiva conversão dos VMOCs (em 

acções do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.) não reduzir, seja de que forma for, o 

seu interesse económico para uma percentagem inferior a dois terços do interesse 

económico adquirido aquando da concretização das transacções previstas naquele contrato.  

 

Excluiram-se do referido compromisso quaisquer transacções de acções e de VMOCs 

efectuadas entre a AI SGPS e sociedades dominadas directa ou indirectamente por si e entre 

aquelas sociedades entre si, desde que o adquirente se vincule ao contrato celebrado. 

 

O referido compromisso já não se encontra em vigor, tendo-se mantido apenas até 9 de 

Outubro de 2013, data em que os VMOC foram convertidos em acções ordinárias da sociedade. 

 

Secured Subscription Commitments 

 

No âmbito do processo de recapitalização do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. com 

recurso ao investimento público, nos termos da Lei n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, na sua 
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redacção actual, foi subscrito, em 31 de Dezembro de 2012, por cada um dos accionistas 

Rentipar Financeira SGPS, S.A. e AI SGPS, um documento designado Secured Subscription 

Commitment, nos termos do qual o respectivo accionista se comprometeu, designadamente, a 

não transaccionar/transmitir quaisquer acções do Banif – Banco Internacional do Funchal, 

S.A. (ou títulos convertíveis em acções do Banco ou direitos de adquirir ou subscrever tais 

acções) até 31 de Outubro de 2013, inclusive. 

 

Os referidos compromissos já não se encontram em vigor, tendo-se mantido apenas até 31 de 

Outubro de 2013, não tendo sido renovados. 

 
 

II – PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 

 
7. Identificação das pessoas singulares ou coletivas que, direta ou indiretamente, são 

titulares de participações qualificadas (art. 245.º-A, n.º 1, als. c) e d) e art. 16.º), com 

indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputável e da fonte e causas 

de imputação.  

 

 

Accionista 

Estado Português 

Nº de Acções % Capital social com 
direito de voto  

 
(em todas as matérias 
previstas no nº 8 do artigo 
4º da lei nº 63-A/2008 de 24 
de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 48/2013 
de 16 de Julho) 

% Capital social com 
direito de voto  

 
(em todas as matérias não 
previstas no nº 8 do artigo 
4º da lei nº 63-A/2008 de 24 
de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 
48/2013 de 16 de Julho

4
) 

Directamente 70.000.000.000 68,769% 58,336% 

 

 

Accionista 

Auto-Industrial, 

investimentos e 

Participações, SGPS, 

SA 

Nº de Acções % Capital social com 
direito de voto  

 
(em todas as matérias 
previstas no nº 8 do artigo 
4º da lei nº 63-A/2008 de 24 
de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 48/2013 
de 16 de Julho) 

% Capital social com 
direito de voto  

 
(em todas as matérias não 
previstas no nº 8 do artigo 
4º da lei nº 63-A/2008 de 24 
de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 
48/2013 de 16 de Julho) 

Directamente 2.635.782.857 2,589% 3,454% 

 

A participação qualificada da Auto-Industrial Investimentos e Participações SGPS, S.A. (“Auto-

Industrial SGPS”) no Banif é imputável à Auto-Industrial, S.A., na medida em que esta última 

detém 63,95% do capital social da Auto-Industrial SGPS. 

 

4O cálculo da percentagem de direitos de voto é feito com base no número de acções especiais (ISIN PTBAF0VM0007) com voto 
na generalidade das matérias apresentadas à Assembleia Geral (matérias não previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei n.º 63-
A/2008 de 24 de Novembro, conforme alterado pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho) e que correspondem a 44.511.019.900 dos 
70.000.000.000 de acções de que o Estado Português é titular. Considerando as matérias previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei 
n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, em que o Estado Português vota com todas as suas acções, os seus direitos de voto, bem 
como os dos accionistas privados, correspondem exactamente à respectiva percentagem de capital social. 
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Accionista 

Herança Indivisa de 

Horácio da Silva Roque  

Nº de Acções % Capital social com 
direito de voto  

 
(em todas as matérias 
previstas no nº 8 do artigo 
4º da lei nº 63-A/2008 de 24 
de Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 48/2013 
de 16 de Julho) 

% Capital social 
com direito de 
voto  

(em todas as matérias 
não previstas no nº 8 do 
artigo 4º da lei nº 63-
A/2008 de 24 de 
Novembro, conforme 
alterada pela Lei nº 
48/2013 de 16 de Julho) 

Directamente 808.888 0,0008% 0,0011% 

Indirectamente, através 
da sociedade Açoreana 
Seguros SA (sociedade 
dominada pela Herança 
Indivisa nos termos dos 
art.º 20.º, n.º 1, al. b) e 
21.º, ambos do CVM) 

 

 

7.500.000.000 

 

7,3681% 

 

9,8296% 

Indirectamente, através da 
sociedade Rentipar 
Financeira, SGPS, SA, 
(sociedade dominada pela 
Herança Indivisa nos 
termos dos art.º 20.º, n.º 1, 
al. b) e 21.º, ambos do CVM) 

 

307.063.133 

 

0,3017% 

 

0,4024% 

Indirectamente, através 
do membro do órgão de 
administração da 
sociedade Rentipar 
Financeira, SGPS, SA – Sr. 
Vitor Hugo Simons - (art.º 
20.º, n.º 1, als. b), d) e i) do 
CVM) 

 

 

77.280 

 

0,0001% 

 

 

0,0001% 

Indirectamente, através da 
sociedade dominada por 
Rentipar Financeira, SGPS, 
SA, - Vestiban – Gestão e 
Investimentos, SA, (art.º 
20.º, n.º 1, als. b), e i) do 
CVM) 

 

27.583.051 

 

0,0271% 

 

0,0362% 

Indirectamente, através da 
sociedade Espaço Dez – 
Sociedade Imobiliária, 
Lda (sociedade dominada 
pela Herança Indivisa nos 
termos dos art.º 20.º, n.º 1, 
al. b) e 21.º, ambos do CVM) 

 

 

267.750 

 

 

0,0003% 

 

 

0,0004% 

Indirectamente, através da 
sociedade dominada por 
Rentipar Financeira, SGPS, 
SA, - Renticapital – 
Investimentos 
Financeiros, SA, (art.º 20.º, 
n.º 1, als. b), e i) do CVM) 

 

 

162.049 

 

 

0,0002% 

 

 

0,0002% 

Total 7.835.962.151 7,6982% 10,2699% 

 

 

 

 

   
 

7



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2013                                     

 
 

8. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 

administração e de fiscalização.  

 
Informação sobre as acções e obrigações previstas no art.º 447º do Código das Sociedades 

Comerciais, e no n.º 7 do artigo 14º do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM, com referência a 31 de 

Dezembro de 2013, incluindo o movimento de acções e obrigações realizado durante o respectivo 

exercício. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

LUÍS FILIPE MARQUES AMADO 

 

Não era titular, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), de quaisquer valores 

mobiliários emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou 

instrumentos financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em 

relação de domínio ou de grupo. 

 

 Não transaccionou, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), valores mobiliários 

emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou instrumentos 

financeiros com elas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em relação de 

domínio ou de grupo, no período em referência. 

 

JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ 

 

Era titular de 8.343.611 acções do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA. 

 

Durante o ano de 2013, no âmbito da Oferta Pública de Subscrição de até 10.000.000.000 acções 

ordinárias do Banif SA, realizada no período compreendido entre os dias 8 e 19 de Julho de 2013, 

realizou a seguinte transacção: 

 
Data Movimento Título Quant. Valor 

Unitário 

Posição 

final 

29/07/2013 Aquisição de acções 

(pelo próprio) 

Acções Banif SA 8.343.611 0,01 Eur 8.343.611 

 

 

No âmbito da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Banif, SA, realizada entre os dias 24 e 26 

de Julho de 2013, efectuou as seguintes transacções:  

 

Data Movimento Título Quantida
de 

Valor 
Unitário 

Posição 
final 

29/07/2013 Aquisição de 
Obrigações 

Banif 7,5% 
2013/2016 

125.000 1,00 Eur 125.000  
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Efectuou, ainda, a seguinte aquisição de Obrigações:  

 

Data Movimento Título Quantida
de 

Valor 
Unitário 

Posição 
final 

13/11/2013 Aquisição de 
Obrigações 

Banif 7,5% 
2013/2016 

50.000 
 

100,01 175.000 Eur  
 

 

Era ainda titular de 4 acções do Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA, 3 das quais 

subscritas em 21/01/2013, aquando do aumento do capital social daquele Banco. No âmbito da 

incorporação de todas as acções do Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA no capital social do 

Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA a acção preferencial sem direito a voto de que 

era titular naquele Banco de Investimento foi transferida, em 21/01/2013, para o referido Banco 

Comercial.  

 

DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA 

 

Não era titular, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), de quaisquer valores 

mobiliários emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou 

instrumentos financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em 

relação de domínio ou de grupo.  

 

Não transaccionou, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), valores mobiliários 

emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou instrumentos 

financeiros com elas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em relação de 

domínio ou de grupo, no período em referência. 

 

VITOR MANUEL FARINHA NUNES 

 

Era titular, indirectamente, através da sociedade FN Participações, SGPS, SA, de um total de 

12.320.517 acções do Banif SA, tendo, durante o ano em referência, efectuado as seguinte 

operações: 

 

Data Movimento Título Quant. Valor 
Unitário 

Posição 
final 

 
24/07/2013 

Venda de acções por 
entidade dominada pelo 
próprio (FN Participações, 
SGPS, SA). 

 
Acções 

Banif SA 

 
606.666 

 
0,04939 

Eur 

 
1.229.838 

 

No âmbito da Oferta Pública de Subscrição de até 10.000.000.000 acções ordinárias do Banif – 

Banco Internacional do Funchal SA (Banif SA), realizada no período compreendido entre os dias 8 e 

19 de Julho de 2013, efectuou as seguintes transacções: 
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Data Movimento Título Quant. Valor 
Unitário 

Posição 
final 

 
29/07/2013 

Aquisição de acções por 
entidade dominada pelo 
próprio (FN Participações, 
SGPS, SA). 

 
Acções 

Banif SA 

 
9.270.679 

 
0,01 Eur 

 
10.500.517 

 
No âmbito da oferta pública de subscrição “OPS” reservada a accionistas do Banif SA de até 

225.000.0000 Obrigações, foram realizadas as seguintes transacções: 

 

Data Movimento Título Quant. Valor 
Unitário 

Posição 
final 

29/07/2013 Subscrição de obrigações 
por entidade dominada pelo 
próprio (FN Participações, 

SGPS, SA). 

Obrigações 
Banif SA 

7,5% 
2013/2016 

250.000 1,00 Eur 250.000 

 

Em 30/09/2013, no âmbito da operação de conversão de valores mobiliários obrigatoriamente 

convertíveis (“VMOCs”), emitidos pelo Banif, SA, a FN Participações, SA recebeu 1.820.000 de novas 

acções daquele Banco.  

 

 NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA 

 

Era titular, de 4 acções preferenciais do Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA e de 

1.545.114 acções Banif SA, adquiridas no âmbito da Oferta Pública de Subscrição de até 

10.000.000.000 acções ordinárias do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, realizada no 

período compreendido entre 8 e 19 de Julho de 2013: 

 

Data Movimento Título Quantidade 
Valor 

Unitário 
Posição Final 

29/07/2013 Aquisição  Acções Banif, SA 1.545.114  0,01 Eur 
1.545.114 

acções 

 

 

JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA 

 

Era titular, de 24.807 acções do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA.  

 

Adquiriu, em 29 de Julho 1.854.135 acções no âmbito da Oferta Pública de Subscrição de até 

10.000.000.000 acções ordinárias do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, realizada no 

período compreendido entre os dias 8 e 19 de Julho de 2013, conforme segue: 

 

Data Movimento Título Quantidade 
Valor 

Unitário 
Posição Final 

29/07/2013 Aquisição  Acções Banif, SA 1.854.135 0,01 Eur 
1.878.942 

acções 
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 A 1 de Agosto alienou 1.854.135 acções, conforme segue: 

 

Data Movimento Título Quantidade 
Valor 

Unitário 
Posição Final 

01/08/2013 Alienação  Acções Banif, SA 1.854.135  0,0130 Eur 24.807 acções 

 

JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 

 

Era titular, de 1.236.090 acções do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA, adquiridas no 

âmbito da Oferta Pública de Subscrição de até 10.000.000.000 acções ordinárias do Banif – Banco 

Internacional do Funchal, SA, realizada no período compreendido entre os dias 8 e 19 de Julho de 

2013, conforme indicado: 

 

 

Data Movimento Título Quantidade Valor Unitário Posição Final 

29/07/2013 Aquisição de acções  Acções Banif, SA 1.236.090 0,01 Eur 1.236.090 

 

 

MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE  

 

Era titular, de 3.000.000 acções do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, tendo efectuado as 

seguintes transacções: 

 

 Data Movimento Título Quant. Valor Unitário Posição final 

29/07/2013 Aquisição Acções Banif SA 3.090.227  0,01 Eur 3.090.227 

31/07/2013 Venda Acções Banif SA 3.090.227 0,011 Eur 0 

06/08/2013 Aquisição Acções Banif SA 1.000.000  0,012 Eur 1.000.000 

07/08/2013 Aquisição Acções Banif SA 2.000.000 0,012 Eur 3.000.000 

 

Efectuou ainda, as seguintes transacções de Obrigações: 

 

Data Movimento Título Quantidade Valor Unitário Posição Final 

30/07/2013 
Aquisição de 

Obrigações 

Banif 7,5% 

2013/2016 
25.000 100% 25.000 

02/12/2013 
Aquisição de 

Obrigações 

Banif 7,5% 

2013/2016 
20.000 100% 45.000 

 

Informou ainda, não terem sido realizadas quaisquer outras transacções de acções ou obrigações 

do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA ou Sociedade em relação de Grupo, durante o ano de 

2013. 
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ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA 

 

Era titular, de 25 acções preferenciais Banif Finance Perpetual 07 e de 50.000 obrigações Banif 

08/18 de Caixa Subordinadas. 

 

Não transaccionou, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), durante o ano de 

2013, valores mobiliários emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo 

acções e/ou instrumentos financeiros com elas relacionados) e/ou por sociedades que com ela 

estejam em relação de domínio ou de grupo, no período em referência. 

 

CONSELHO FISCAL 

 

FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

Era titular, de 368.358 acções do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA. 

 
A sociedade Quinta do Sourinho - Agricultura e Turismo, Lda, integralmente detida pelo próprio e 

por pessoas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 447.º do Código das Sociedades 

Comerciais, era titular de 374.749 acções do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA. 

 

O próprio, em 29 de Julho, efectuou as seguintes transacções: 

 

Data Movimento Título Quantidade 
Valor 

Unitário 

Posição 

Final 

29/07/2013 Aquisição de Acções Acções Banif, SA 154.511 0,01 Eur 368.358 

 

A sociedade Quinta do Sourinho - Agricultura e Turismo, Lda, em 29 de Julho, efectuou as 

seguintes transacções: 

 

Data Movimento Título Quantidade 
Valor 

Unitário 

Posição 

Final 

29/07/2013 Aquisição de Acções Acções Banif, SA 154.511 0,01 Eur 374.749 

 

ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA 

 

Não era titular, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), de quaisquer valores 

mobiliários emitidos pelo Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou 

instrumentos financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em 

relação de domínio ou de grupo. 
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Não transaccionou, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), valores mobiliários 

emitidos pelo Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou instrumentos 

financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em relação de 

domínio ou de grupo, no período em referência. 

 

THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS 

 

Não era titular, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), de quaisquer valores 

mobiliários emitidos pelo Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou 

instrumentos financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em 

relação de domínio ou de grupo. 

 

Realizou, as seguintes transacções: 

 

Data Movimento Título Quantidade Valor 

Unitário 

Posição Final 

22/07/2013 Compra de Acções 
Acções Banif, SA 

1.236.090 0,010 Eur 1.236.090 

26/08/2013 Venda de Acções 
Acções Banif, SA 

1.236.090 0,011 Eur 0 

 

ROGÉRIO PEREIRA RODRIGUES  

 

Não era titular, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), de quaisquer valores 

mobiliários emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou 

instrumentos financeiros com estas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em 

relação de domínio ou de grupo. 

 

Não transaccionou, directamente ou através de entidade(s) relacionada(s), valores mobiliários 

emitidos pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (incluindo acções e/ou instrumentos 

financeiros com elas relacionados) e/ou por sociedades que com ela estejam em relação de 

domínio ou de grupo, no período em referência. 

 
 

9. Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a 

deliberações de aumento do capital (art. 245.º-A, n.º 1, al. i), com indicação, quanto a estas, 

da data em que lhe foram atribuídos, prazo até ao qual aquela competência pode ser 

exercida, limite quantitativo máximo do aumento do capital social, montante já emitido ao 

abrigo da atribuição de poderes e modo de concretização dos poderes atribuídos.  

 

As competências do Conselho de Administração estão previstas no art.º 22.º do Contrato de Sociedade. 

De acordo com a referida norma estatutária, ao Conselho de Administração cabe a responsabilidade de 

“assegurar a gestão dos negócios sociais”, dispondo, para o efeito, de competência para deliberar  
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“sobre qualquer assunto da sociedade, que não seja, por força da lei ou do contrato de sociedade, da 

competência exclusiva de outro órgão e designadamente: 

 

a) Realizar quaisquer operações relativas ao seu objecto social; 

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e seguir acções, 

confessar, desistir, transigir e comprometer-se em arbitragem; 

c) Adquirir, alienar, locar ou permutar ou, por qualquer forma, onerar bens ou direitos, móveis ou 

imóveis, incluindo acções e obrigações próprias ou alheias, bem como participações no capital de 

outras sociedades, ainda que com objecto social diverso; 

d) Constituir mandatários; 

e) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obrigações e outros títulos de 

dívida da sociedade; 

f) Designar os membros da Comissão Executiva a que se refere o artigo vigésimo quarto infra; 

g) Elaborar o Relatório Anual de Gestão, o Balanço e as Contas do Exercício, submetendo-os à 

apreciação da Assembleia Geral; 

h) Deliberar que sejam efectuados aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, com observância 

do disposto  no artigo 297º CSC”. 

 

Decorrente de alteração estatutária deliberada em reunião da Assembleia Geral de 16 de Janeiro de 

2013, o Contrato de Sociedade, no n.º 1-A do seu art.º 5.º, passou a estabelecer poderes/deveres para o 

Conselho de Administração deliberar sobre um aumento do capital social, nos termos seguintes: 

 

“Após a injecção dos fundos públicos correspondentes à primeira fase da operação de recapitalização, 

aprovada pela Assembleia Geral em 16 de Janeiro de 2013, o Conselho de Administração deve deliberar 

aumentar o capital social da sociedade em EUR 450.000.000, a realizar por entradas em dinheiro até 30 

de Junho de 2013 através de um ou mais aumentos de capital”.   

 

Posteriormente, em reunião de Assembleia Geral de 25 de Junho de 2013, considerando o interesse  em 

garantir ao Conselho de Administração do Banif a maior flexibilidade possível para proceder à execução 

da segunda fase do Plano de Recapitalização, foi aprovado alterar a redacção do artigo 5.º, n.º 1A do 

contrato de sociedade do Banif, para passar a dispor o seguinte: “O Conselho de Administração fica 

autorizado a elevar o capital social da sociedade em até Eur 450.000.000, por entradas em dinheiro, 

através de um ou mais aumentos de capital.” 

 

Ao abrigo dos poderes atribuídos, o Conselho de Administração deliberou: 

 

− em 25 de Junho de 2013, aprovar um aumento de capital social de Eur 100.000.000,00, por 

novas entradas em dinheiro,  sendo o capital social da Sociedade aumentado para Eur 

1.370.000.000,00 – com a consequente alteração dos artigos 5.º e 6.º dos Estatutos da 

Sociedade. 

− em 27 de Junho de 2013, sobre i) um aumento de capital social de até Eur 100.000.000,00, por 

novas entradas em dinheiro, sendo o capital social da Sociedade aumentado para até Eur 

1.470.000.000. 
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− Em 1 de Agosto de 2013, sobre um aumento de capital social até Eur 40.700.000 , por novas 

entradas em dinheiro, sendo o capital social da sociedade aumentado para Eur 1.510.700.000. 

 

Adicionalmente em 19 de Agosto de 2013, a Assembleia Geral de accionistas aprovou um aumento de 

capital social através de uma oferta pública de troca que veio a resultar num aumento de capital social 

no montante de Eur 70.795.220,43, concretizado em 16 de Setembro de 2013. 

 

Em 7 de Outubro de 2013, o capital social da sociedade havia sido aumentado no valor de Eur 

700.000,00 por conversão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOCs) ao abrigo de 

deliberação da Assembleia Geral da Banif SGPS SA de 14 de Agosto de 2009. Esta operação não tem 

impacto na situação líquida da sociedade, por decorrer exclusivamente da conversão de VMOCs. 

 

Uma vez que a autorização conferida pela assembleia geral, da qual resultou a actual redacção do n.º 

1ª do art.º 5.º do Contrato de Sociedade,  teve lugar no específico contexto e para o efeito da 

concretização da segunda fase do processo de recapitalização do Banif, que contempla o investimento 

de investidores privados de 450 milhões de euros, o Conselho de Administração deliberou, em 14 de 

Abril de 2014, realizar uma operação de aumento de capital no valor remanescente para completar 

aquele montante global, isto é, de  138.504.779,57 euros. 

 

 
10. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os 

titulares de participações qualificadas e a sociedade.  

 
Uma vez que a sociedade é uma instituição de crédito, todas as operações de concessão de 

crédito a accionistas titulares de participação qualificada acima de 10% ou accionistas de relevo 

(equiparados pelo Banco de Portugal a accionistas detentores de participação qualificada) são 

objecto do processo de escrutínio acrescido previsto no artigo 109.º do Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, sendo que não existem outros negócios de 

relevância significativa com titulares de participações qualificadas. 

 
 

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES  

 
I – ASSEMBLEIA GERAL 

 
a) Composição da mesa da assembleia geral*5  
 
 

11. Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato 

(início e fim).   

 

A Mesa da Assembleia Geral é composta, de acordo com o art.º 14.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade, 

por um Presidente e por um ou dois Secretários, eleitos pelo período de três anos, pela Assembleia 

Geral. 

*5 Ao longo do ano de referência 
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Em 23 de Março de 2012, foram eleitos, para exercício de funções no triénio 2012-2014, os 

seguintes membros da Mesa da Assembleia Geral, os quais se mantêm em funções à data do 

presente Relatório: 

 

Presidente:  Dr. Miguel José Luís de Sousa 

Secretário:  Dr. Bruno Miguel dos Santos de Jesus 

 

A eleição de ambos os membros da Mesa da Assembleia Geral foi objecto de deliberação na 

assembleia Geral de 23 de Março de 2012, para o mandato trienal 2012-2014, com termo em 31 de 

Dezembro de 2014. 

 

     b) Exercício do direito de voto  
 

12. Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do 

voto dependente da titularidade de um número ou percentagem de ações, prazos 

impostos para o exercício do direito de voto ou sistemas de destaque de direitos de 

conteúdo patrimonial (Art. 245.º-A, n.º 1, al. f);  

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 17.º do Contrato de Sociedade, a cada acção 

corresponde 1 (um) voto. 

 

Esta redacção do n.º 2 do art.º 17.º do Contrato de Sociedade, introduzida em Assembleia Geral de 8 

de Outubro de 2012, no âmbito da Fusão da Banif SGPS, SA no Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, 

permitiu acolher as recomendações da CMVM nesta matéria, enfatizando o esforço da sociedade em 

fomentar a participação dos detentores de capital nos actos deliberativos. 

 

O nº 4 do artigo 5.º do Contrato de Sociedade prevê a emissão de acções preferenciais sem 

voto e outras acções preferenciais, nos termos seguintes: 

 

“A sociedade poderá emitir quaisquer categorias de acções, nomeadamente acções 

preferenciais sem voto e outras acções preferenciais, remíveis ou não, podendo a remissão 

ser efectuada pelo valor de emissão, acrescido ou não da concessão de um prémio, mediante 

delliberação do órgão competente”. 

 

As acções especiais detidas pelo Estado Português (ISIN PTBAF0VM0007) estão sujeitas, 

quanto a direitos de voto, ao regime previsto no art.º 4º da Lei nº 63-A/2008 de 24.11, nos 

termos detalhados no ponto 13. Infra. 

 

Não existem regras estatutárias sobre sistemas de destaque de direitos de conteúdo 

patrimonial. 
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13. Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um 

único acionista ou por acionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações 

do n.º 1 do art. 20.º  

 

Os estatutos não prevêm qualquer limitação do número de votos que podem ser detidos ou 

exercidos por um único accionista, de forma individual ou em concertação com outros 

accionistas. 

 

As regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto, designadamente no que se refere 

a quóruns constitutivos e deliberativos, acompanham o regime legal do Código das 

Sociedades Comerciais (CSC), existindo uma identidade entre o regime estatutário (previsto 

no art.º 18.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade e o regime legal (previsto, v.g. nos art.º 383.º e 

386.º do Código das Sociedades Comerciais).  

 

O cálculo da percentagem de direitos de voto do Estado Português é feito com base no 

número de acções especiais detidas por aquela entidade (ISIN PTBAF0VM0007) com voto na 

generalidade das matérias apresentadas à Assembleia Geral (matérias não previstas no n.º 8 

do artigo 4.º da lei n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 

16 de Julho) e que correspondem a 44.511.019.900 das 70.000.000.000 de acções de que é 

titular. Nas matérias previstas no n.º 8 do artigo 4.º da lei n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro, 

conforme alterada pela Lei nº 48/2013 de 16 de Julho, o Estado Português vota com todas as 

suas acções, pelo que os seus direitos de voto, correspondem exactamente à respectiva 

percentagem de capital social. 

 
 

14. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser 

tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas 

maiorias.  

 

Tal como referido no ponto anterior, as regras estatutárias sobre o exercício do direito de 

voto, designadamente no que se refere a quóruns constitutivos e deliberativos, acompanham 

o regime legal do Código das Sociedades Comerciais (CSC), existindo uma identidade entre o 

regime estatutário (previsto no art.º 18.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade) e o regime legal 

(previsto, v.g. nos art.º 383.º e 386.º do Código das Sociedades Comerciais).  
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II – ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 

 
(Conselho de Administração, Conselho de Administração Executivo e Conselho Geral e de Supervisão) 

 
 

a) Composição6 
 

15.  Identificação do modelo de governo adotado.  

 

Em termos de governação, a sociedade está estruturada de acordo com o Modelo Latino 

(Reforçado), em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 278.º do Código das 

Sociedades Comerciais, sendo constituída pelos seguintes órgãos sociais: a Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, cabendo a este último órgão a designação de um 

Revisor Oficial de Contas que não o integre.  

 

A Administração da Sociedade está confiada a um Conselho de Administração (cfr. art.º 20.º e 

seguintes do Contrato de Sociedade) constituído por um mínimo de 3 e um máximo de 15 

elementos, eleitos em Assembleia Geral, por mandatos de 3 anos, sem prejuízo da sua reeleição. 

 

Em reunião de 23 de Março de 2012, o Conselho de Administração delegou as competências de  

gestão corrente da sociedade numa Comissão Executiva, ao abrigo do disposto no artigo 24.º do 

Contrato de Sociedade. 

 

16.  Regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e 

substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 

Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão (art. 245.º-A, n.º 

1, al. h).  

 

De acordo com o Contrato de Sociedade os membros do Conselho de Administração são designados 

pela Assembleia Geral para o exercício de um mandato de três anos, sem prejuízo da sua reeleição, 

cabendo, na sua primeira reunião de cada mandato, a designação, de entre os seus membros, de um 

Presidente e um ou mais Vice-Presidentes. 

 

A escolha de (quaisquer) Administradores é um processo exclusivamente conduzido pela 

estrutura Accionista da Sociedade (a quem cabe a apresentação e o sufrágio das listas tendentes 

à respectiva eleição). 

 

O Conselho poderá delegar numa Comissão Executiva, composta por administradores, de entre os 

quais designará o respectivo Presidente, a gestão corrente da sociedade, devendo a deliberação fixar 

os limites da delegação. O Conselho de Administração tem igualmente o poder de distribuir pelouros 

entre os administradores. 

 

6 Ao longo do ano de referência 
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O Contrato de Sociedade não prevê qualquer regime específico relativo à substituição de membros do 

Conselho de Administração, pelo que esta se processa nos termos previstos no n.º 3 do artigo 393.º do 

Código das Sociedades Comerciais.  De igual modo, em cumprimento do disposto na parte final da 

alínea h) do artº 245º A do CVM, informa-se que não existem quaisquer regras específicas aplicáveis no 

que se refere à alteração dos estatutos da sociedade. 

 
17. Composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de 

Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número 

estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de 

membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada 

membro.  

 

O  Conselho de Administração  é formado por um número mínimo de três e máximo de quinze 

Administradores, conforme o que for deliberado em Assembleia Geral, podendo ser eleitos 

Administradores suplentes,  até número igual a um terço do número de Administradores efectivos que 

venham a ser eleitos. 

 

Em Assembleia Geral da Sociedade realizada em 23 de Março de 2012 procedeu-se à eleição dos 

seguintes membros do Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA para 

o triénio 2012/2014 e em reunião de Conselho de Administração da mesma data foram designados os 

respectivos Presidente e Vice-Presidente, conforme abaixo indicado: 

 

- Dr. Luís Filipe Marques Amado (Presidente) 

- Dr. Jorge Humberto Correia Tomé (Vice-Presidente) 

- Dr. Carlos Eduardo Pais e Jorge 

- Eng.º Diogo António Rodrigues da Silveira 

- Dr. Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho  

- Dr. João José Gonçalves de Sousa 

- Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 

- Dr. Manuel Carlos de Carvalho Fernandes 

- Dr. Nuno José Roquette Teixeira 

- Dr. Vítor Manuel Farinha Nunes 

 

Na sequência da Assembleia Geral de 8 de Outubro de 2012 que deliberou aprovar a fusão, por 

incorporação, da Banif - SGPS, SA no Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (Sociedade 

Incorporante), foi aprovada a nova composição do Conselho de Administração, para o triénio em curso 

de 2012-2014, a qual passou a ser a seguinte: 
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Conselho de Administração 

Presidente:  Dr. Luís Filipe Marques Amado 

Vice-Presidentes:  Dr. Jorge Humberto Correia Tomé 

   Dra. Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque  

   Dr. Paula Cristina Moura Roque 7 

Vogais Efectivos:  Dr. Carlos Eduardo Pais e Jorge 

   Eng.º Diogo António Rodrigues da Silveira  

   Dr. Fernando José Inverno da Piedade8 

   Dr. Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho 

   Dr. João José Gonçalves de Sousa 

   Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 

   Dr. José António Vinhas Mouquinho 

   Dr. Manuel Carlos de Carvalho Fernandes 

   Dr. Nuno José Roquette Teixeira 

   Dr. Vítor Manuel Farinha Nunes 

 

Na edição de 4 de Março de 2013 da II Série do Diário da República (n.º 44), foi publicado o Despacho n.º 

3454-A/2013 do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do qual foi nomeado com efeitos a 

partir de 22 de Fevereiro de 2013, o Dr. António Carlos Custódio de Morais Varela como membro não 

executivo do Conselho de Administração do Banco, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 63 -

A/2008 e do n.º 10 do Despacho n.º 1527 -B/2013, e com respeito por todos os trâmites legais aplicáveis, 

incluindo o disposto nos artigos 30.º a 33.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, por último alterado pelo Decreto 

-Lei n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro. 

 

Em virtude de pedido de renúncia oportunamente apresentado, o Senhor Dr. Manuel Carlos de 

Carvalho Fernandes cessou, em 30 de Junho de 2013, as funções de vogal, não executivo, que vinha 

exercendo no Conselho de Administração do Banif. 

 

Em final de Agosto de 2013 foi ajustada a composição dos órgãos de administração dos três Bancos do 

Grupo em Portugal, dotando-os de equipas de gestão mais curtas, mais focadas no negócio específico 

de cada Banco e apoiadas numa estrutura de back office cada vez mais partilhada, alinhada com a 

actual realidade do Grupo. 

 

Ao nível do Banif destacou-se, como resultado deste processo, a redução do número de membros que 

integram a Comissão Executiva de 8 para 5 administradores, com a correspondente redução dos 

membros que actualmente integram o Conselho de Administração de 12 para 9 administradores. 

 

7 Não chegou a iniciar funções em virtude de ter apresentado renúncia antes de se encontrar concluído o respectivo processo de 
registo junto do Banco de Portugal 
8 Não chegou a iniciar funções em virtude de ter apresentado renúncia antes de se encontrar concluído o respectivo processo de 
registo junto do Banco de Portugal 
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Em conformidade com os pedidos de renúncia oportunamente apresentados, cessaram funções em 31 

de Agosto de 2013, no Conselho de Administração do Banif, os Srs. Dr. José António Vinhas Mouquinho, 

Dr. Carlos Eduardo Pais e Jorge e Dr. Gonçalo Vaz Gago da Câmara de Medeiros Botelho. 

 

À data de 31 de Dezembro de 2013 o Conselho de Administração do Banif é integrado pelos seguintes 

membros: 

 

Luís Filipe Marques Amado  

Presidente do Conselho de Administração – Não Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 23-03-2012. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

Jorge Humberto Correia Tomé  

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 23-03-2012. 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

Maria Teresa Henriques S. M. Roque  

Vice-Presidente do Conselho de Administração – Não Executivo. 

 

Foi designada, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 08-10-2012. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

Vitor Manuel Farinha Nunes  

Administrador Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 03-11-2009. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 
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Nuno José Roquette Teixeira  

Administrador Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 21-07-2010. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

Diogo António Rodrigues da Silveira  

Administrador Não Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 21-05-2007. 

 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014.  Na sequência de renúncia apresentada em 28 

de Fevereiro de 2014, veio a cessar as respectivas funções em 31 de Março de 2014,  em conformidade 

com o disposto no art.º 404.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

João Paulo Pereira Marques de Almeida  

Administrador Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 27-06-2008. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

João José Gonçalves de Sousa  

Administrador Executivo. 

 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 23-03-2012. 

 

O respectivo mandato diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho de Administração (art.º 391.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

António Carlos Custódio de Morais Varela  

Administrador Não Executivo. 
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Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho de Administração do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA em 04-03-2013, por Despacho nº 3454-A/2013 do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, 

publicado na edição de 4 de Março de 2013 da II Série do Diário da República (n.º 44). 

 

18. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, 

relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 

considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes 

do Conselho Geral e de Supervisão. 9 

 

Considerando a designação de uma Comissão Executiva, realizada em 23 de Março de 2012, no 

âmbito do Conselho de Administração eleito para o triénio 2012-2014, eram, à data de 31 de 

Dezembro de 2013, os seguintes membros executivos/não executivos: 

 

Administradores Executivos 

Dr. Jorge Humberto Correia Tomé (Presidente da Comissão Executiva) 

Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes 

Dr. Nuno José Roquette Teixeira 

Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 

Dr. João José Gonçalves de Sousa 

 

Administradores Não Executivos 

Dr. Luís Filipe Marques Amado (Presidente do Conselho de Administração) 

Eng.º Diogo António Rodrigues da Silveira 

Dra. Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque  

Dr. António Carlos Custódio de Morais Varela 

 

O Administrador Não Executivo, Dr. Luís Filipe Marques Amado, cumpre todos os critérios de 

independência previstos no  ponto 18.1 do anexo ao regulamento da CMVM nº 4/2013. 

 

 
19. Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 

membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo.  

 

9 18.1. A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos 
termos da legislação vigente e, quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente quem não 
esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível 
de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:  
a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo, nos últimos 
três anos;  
b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com a sociedade ou com sociedade 
que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou 
dirigente de pessoa coletiva;  
c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de 
grupo, além da remuneração decorrente do exercício das funções de administrador;  
d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de 
administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de participação qualificada;  
e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de participação qualificada.  
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Nota:  Tendo em conta que na resposta ao ponto 26. se referem as funções desempenhadas por cada um dos elementos do órgão de 

administração noutras sociedades, à data de referência de 31 de Dezembro de 2013, a resposta ao presente ponto considera 

apenas as funções que, tendo sido desempenhadas noutras entidades nos últimos cinco anos, já não o são à data de 

referência, em qualquer dos casos relativamente aos membros do Conselho de Administração  em exercício efectivo de funções 

durante o ano de 2013. 

 

LUÍS FILIPE MARQUES AMADO 

 

–  Licenciatura em Economia – Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de 

Lisboa (1976). 

 

– Assembleia da República (Deputado, 1991- 2009), Ministro dos Negócios Estrangeiros nos 

XVII e XVIII Governo Constitucional (2006-2011); Banif - Banco de Investimento, SA 

(Presidente do Conselho de Administração (de 22 de Março 2012 a Agosto de 2013);  

 

JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ 

 

– Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas no I.S.C.T.E. - IUL Instituto Universitário de 

Lisboa (1979). 

 

− Mestrado em Economia Aplicada - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, 

1993. 

− Advanced Management Course na Chicago Business School – Campus de Londres, 2011. 

 

– Banif - Banco de Investimento, SA (Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente 

da Comissão Executiva, de 23/03/2012 a 30/08/2013); Banif - SGPS, SA (Vogal do Conselho de 

Administração e Presidente da Comissão Executiva, de 23/03/2012 a 17/12/2013); Banif 

Comercial, SGPS, SA (de 30/03/2012 a 30/08/2012 - Vogal do Conselho de Administração desde 

30/03/2012, Presidente do Conselho de Administração, desde 28/05/2012); Banif - 

Investimentos - SGPS, SA (de 09/04/2012 a 30/08/2012 - Vogal do Conselho de Administração 

desde 09/04/2012, Presidente do Conselho de Administração, desde 13/04/12); Banif (Açores) - 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA ( Presidente do Conselho de Administração, de 

27/03/2012 a 25/07/2012); Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Vogal do Conselho de Administração 

desde Janeiro de 2008 a 29 de Fevereiro de 2012, Membro da Comissão Executiva de Julho de 

2011 a 29 de Fevereiro de 2012, Vice-Presidente do Banco Nacional de Investimentos, S.A., em 

Moçambique, de Novembro de 2011 a 29 de Fevereiro de 2012, Presidente do Conselho de 

Administração da Caixa Seguros e Saúde, S.A., de Outubro de 2011 a 29 de Fevereiro de 2012, 

Vogal do Conselho Directivo da Caixa Geral de Aposentações, de Julho de 2011 a 29 de Fevereiro 

de 2012, Presidente do Conselho de Administração do Caixa Desenvolvimento, S.A., de Maio de 

2011 a 29 de Fevereiro de 2012, Presidente do Conselho de Administração da Gerbanca, SGPS, 

S.A, de Maio de 2009 a 29 de Fevereiro de 2012,Vogal (não executivo) do Conselho de 

Administração da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., de Maio de 2009 a 29 de Fevereiro 

de 2012, Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Parcaixa, SGPS, S.A. de Abril de 

2009 a 29 de Fevereiro de 2012, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Caixa 
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Geral - Brasil, S.A., de Abril de 2009 a 29 de Fevereiro de 2012, Vogal (não executivo) do Conselho 

de Administração da Portugal Telecom, SGPS, S.A., de Março de 2009 a 29 de Fevereiro de 2012, 

Presidente do Conselho de Administração da Credip – Instituição Financeira de Crédito, S.A., de 

Abril de 2008 a 29 de Fevereiro de 2012, Presidente do Conselho de Administração da Caixa 

Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A., de Março de 2008 a 29 de Fevereiro de 2012); Caixa 

– Banco de Investimento, S.A (Presidente do Conselho de Administração, de Março de 2008 a 

29 de Fevereiro de 2012, Presidente da Comissão Executiva, de Março de 2002 a Janeiro de 2008, 

Presidente do Conselho de Administração do Trem – Aluguer Material Circulante, ACE, de Março 

de 2002 a Fevereiro de 2011, Presidente do Conselho de Administração do Trem II – Aluguer 

Material Circulante, ACE, de Março de 2002 a Fevereiro 2011, Vogal (não executivo) da Comissão 

de Acompanhamento e Estratégia da Fomentinvest SGPS, S.A., de Maio de 2008 a Abril de 2010). 

 

DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA 

 

– Diplôme d’Ingenieur – École Centrale de Lille; Research Scholar – Berkeley UC, E.U.A.; Master of 

Business Administration (MBA) – INSEAD, França. 

 

–  ONI SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração/Presidente da Comissão Executiva, de 

2005 a 2007); Onitelecom - Infocomunicações, SA (Presidente do Conselho de Administração, 

de 2005 a 2007); Oni Madeira - Infocomunicações, SA (Presidente do Conselho de 

Administração, de 2005 a 2007); Oni Açores - Infocomunicações, SA (Presidente do Conselho 

de Administração, de 2005 a 2007); Comunitel Global, SA (Presidente do Conselho de 

Administração, de 2005 a 2007). 

 

VITOR MANUEL FARINHA NUNES 

 

–  Licenciatura em gestão de Empresas – Instituto Superior de Gestão (1989). 

 

–  Banif SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração, de Maio 2011 a 17/12/2013); 

Tecnicrédito ALD, Aluguer de Automóveis, S.A. (Vogal do Conselho de Administração, 1996-

2012); Banco Pecúnia (Brasil), SA (Vogal do Conselho de Administração, 2007-2010); TCC 

Investments, Ltd. (Vogal do Conselho de Administração, 1999-2009); Tecnicrédito Cayman, 

Inc. (Vogal do Conselho de Administração, 1999-2009);  

Core Investimentos, Consultoria e Serviços, Lda. (Gerente, 2008-2012). 
 

NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA 

 

– Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa 

(Lisboa - 1987-1992). 

 
– Banif Securities Holdings, Ltd. (Vogal do Conselho de Administração, de Abril 2002 a 

Setembro 2010); Banif Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, SA (Vogal do 

Conselho de Administração, de Setembro 2005 a Fevereiro 2012); Gamma - Sociedade de 
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Titularização de Créditos, SA (Vogal do Conselho de Administração, de Junho 2006 a Julho 

2010); Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, SA (Vogal do Conselho de Administração, 

de Novembro 2007 a Julho 2010); Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA (de Março 2005 

a Março 2012); Banieuropa Holding, SL (de Dezembro 2009 a Setembro 2012); Banif Açores, 

SGPS, SA (de Março 2012 a Julho 2012); Banif Investimentos SGPS, SA (de Abril 2012 a 

Agosto 2012); Banif Comercial SGPS, SA (de Março 2012 a Agosto 2012); Banif SGPS, SA (de 

Julho 2010 a Dezembro 2012); Banif - Banco de Investimento, SA (Dezembro/2000 a 

Agosto/2013); Banco Banif Mais, SGPS, SA (Julho 2012 a Agosto/2013); Banif Mais SGPS, SA 

(Maio/2013 a Agosto/2013). 

 

JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA 

 

– – Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica 

Portuguesa (Lisboa - 1981); Pós-Graduação em Gestão de Empresas (MBA) da Universidade 

Nova de Lisboa; Diplomado do Kellogg/Católica Advanced Management Program. 

 

– Banif – Banco de Investimento, SA (Vogal do Conselho de Administração e da Comissão 

Executiva, de Dezembro 2000 a Junho 2008 e de Março 2012 a Agosto 2013), Banif – Gestão 

de Activos – SGFIM, SA, (Vogal do Conselho de Administração, Agosto 2001 a Junho 2008), 

Bankpime (Vogal do Conselho de Administração, em representação da Banif - SGPS, SA, de 

Março a Outubro 2012), Banif - SGPS, SA (Vogal do Conselho de Administração e da Comissão 

Executiva, Março a Dezembro 2012), Banif Finance, Ltd (Vogal do Conselho de Administração, 

desde Setembro 2010), Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA (Vogal do 

Conselho de Administração, desde Outubro 2012) e Banif – Banco de Investimento (Brasil), 

SA (Vogal do Conselho de Administração, desde Abril 2013). 

 

JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 

 

– Licenciatura em Economia, pela Universidade do Porto (1977). 

 

– Banif – Banco Internacional do Funchal, SA (Director Responsável por diferentes pelouros, 

nomeadamente Direcção Comercial Norte e Direcção de Grandes Empresas, Director Geral da 

Direcção de Rede de Agências e Direcção de Empresas e Banca Privada, de Novembro 1992 a 

Março de 2012). 

 

MARIA TERESA HENRIQUES S. M. ROQUE  

 

− Licenciatura em Política, Filosofia e Economia na Universidade de Oxford, Reino Unido, 

1989/1992. 

 

− Mestrado em Relações Internacionais no School of Advanced International Studies (SAIS) na 

Universidade de Johns Hokins, Bologna, Itália e Washington D.C., 1993/1995 
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− Diploma em Gestão Estratégica, Universidade Católica, Lisboa, 1998/1999. 

 

− Candidata a Doutoramento no Instituto de Estudos Políticos, Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa, 2002/2004 e 2008/2010. 

 

– Vitecaf - Fábrica de Rações da Madeira, SA (Vice-Presidente do Conselho de Administração 

de 21/03/2011 a 27/03/2013); Banif - SGPS, SA (Vice-Presidente do Conselho de 

Administração, desde 23/03/2012 até 17/12/12, data da fusão no Banif – Banco Internacional 

do Funchal, SA); Renticapital - Investimentos Financeiros, SA (Vogal do Conselho de 

Administração, de 24/05/2010 a 5/07/2013); Rentiglobo, SGPS, SA (Vogal do Conselho de 

Administração, de 24/05/2010 a 5/08/2013); Rentipar Indústria, SGPS, SA (Vogal do Conselho 

de Administração, de 17/06/2010 a 28/06/2013); Rentimundi - Investimentos Imobiliários, 

SA (Vogal do Conselho de Administração, de 15/10/2010 a 5/07/2013); Vestiban – Gestão e 

Investimentos, SA (Vogal do Conselho de Administração, de 10/08/2012 a 5/07/2013); 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

desde 14/04/2010 a 19/04/2013); Câmara de Comércio Luso – Sul Africana (Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, de 26/05/2010 a  21/12/2012); Câmara de Comércio Luso – 

Namíbia (Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de Junho 2010 até 2013); Vitecaf – 

Fábrica de Rações da Madeira, SA (Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 21/03/2011 a 

27/03/2013) MS Mundi – Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA (Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral , de 29/03/2011 a Agosto de 2013). 

 

ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA 

 

– Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa (1978).  

M. Sc. Industrial Relations and Personal Management, London School of Economics, 

Universidade de Londres (1981).  

 

– Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (Vogal do Conselho de Administração, Membro da 

Comissão Executiva e Chief Financial Officer (CFO), de Maio de 2009 a Julho 2012); Cimpor – 

Serviços de Apoio à Gestão de Empresas, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, 

entre 2009 e 2012); Cimpor Reinsurance, S.A. (Luxemburgo) (Presidente do Conselho de 

Administração, entre 2009 e 2012); Cimpor Egypt for Cement Company – S.A.E. (Egipto) 

(Presidente do Conselho de Administração, entre 2009 e 2012)); Cimpor Inversiones, S.A. 

(Espanha) (Vogal do Conselho de Administração, entre 2009 e 2012), Asment de Temara, S.A. 

(Marrocos) (Vogal do Conselho de Administração, entre 2009 e 2012), Cimpor Yibitas 

Çimento Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turquia) (Vogal do Conselho de Administração, entre 2009 e 

2012); Shree Digvijay Cement Company Limited (Índia) (Vogal do Conselho de 

Administração, entre 2009 e 2012), Investment Bank da UBS AG (Escritório  de 

representação em Lisboa), (Director, entre 2000 e 2009).  

 

   
 

27



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2013                                     

 
 

20. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do 

Conselho de Administração Executivo com acionistas a quem seja imputável participação 

qualificada superior a 2% dos direitos de voto.  

 

A Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque, é cabeça-de-casal da Herança Indivisa de 

Horácio da Silva Roque. 

 

O Engº Diogo António Rodrigues da Silveira era, à data de referência, Presidente da Comissão 

Executiva da Açoreana seguros SA. 

 

O  Dr. António Carlos Custódio de Morais Varela foi nomeado pelo Estado Português. 

 

21. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os 

vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação 

sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da 

administração quotidiana da sociedade.  

 

De acordo com o estabelecido no artigo 24.º do Contrato de Sociedade, o Conselho de 

Administração poderá delegar no Presidente e num dos Vice-Presidentes, em conjunto, ou numa 

Comissão Executiva, composta por administradores, a gestão corrente da sociedade, devendo a 

deliberação fixar os limites da delegação. 

 

Em 23 de Março de 2012 o Conselho de Administração designou os respectivos Presidente e Vice-

Presidente e aprovou as regras aplicáveis às respectivas reuniões. Nessa mesma data deliberou 

ainda o Conselho de Administração a criação de uma Comissão Executiva, à qual foram conferidos 

os mais amplos poderes de administração e gestão estabelecidos na lei e no Contrato de 

Sociedade, tendo ainda sido determinada a reserva de competência exclusiva do Conselho de 

Administração nas seguintes matérias: 

 

a. cooptação de Administradores; 

b. aprovação dos Relatórios do Conselho de Administração e das Contas Anuais; 

c. pedidos de convocação de Assembleias Gerais; 

d. aprovação da prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Sociedade, 

com excepção de garantias e avales bancários que se relacionem com o seu 

negócio; 

e. aprovação da mudança da Sede e de aumentos do Capital Social nos termos 

previstos no Contrato de Sociedade;  

f. aprovação da abertura e encerramento de filiais, bem como de sucursais, agências 

e delegações ou de outras formas de representação social no estrangeiro; 

g. aprovação dos projectos de fusão, de cisão e de transformação da Sociedade; 

h. aprovação dos planos e orçamentos anuais; 

i. aprovação da emissão de valores mobiliários; 
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j. aprovação das propostas de alteração do Contrato de Sociedade e dos contratos 

de sociedade de sociedades participadas; 

k. decisão sobre aumento de responsabilidades ou redução de garantias em 

operações/limites de crédito (por desembolso e extrapatrimoniais) que envolvam 

exposições de crédito globais de clientes ou grupos de clientes, que não sejam 

Instituições de Crédito, superiores a 20 milhões de euros. São, no entanto, 

delegados na Comissão Executiva os poderes necessários no que concerne a 

decisões de utilização alternativa de modalidades de crédito, no âmbito do valor 

global das linhas ou limites em vigor, das taxas de juro ou comissões, bem como 

para a realização de operações extra-limite ou pontuais que não excedam, na sua 

totalidade, 10% do limite máximo aprovado para um cliente ou grupo de clientes; 

l. decisão sobre investimentos, projectos de investimento ou desinvestimentos de 

montante superior a 5 milhões de euros e a aquisição ou alienação de 

participações financeiras qualificadas ou que envolvam um montante superior ao 

atrás referido; 

m. contratação de empregados com a categoria de Director e a designação ou 

destituição de responsáveis de Órgãos de primeira linha da estrutura do Banco; 

n. atribuição de patrocínios e donativos de montante superior a 25 milhares de euros, 

e a aprovação de campanhas publicitárias de montante superior a 100 milhares de 

euros; 

o. pagamento de multas, penalidades e coimas de montante superior a 50 milhares 

de euros; 

p. relacionamento institucional com os titulares de valores mobiliários emitidos pelo 

Banco, sem prejuízo das competências próprias do Representante para as 

Relações com o Mercado; 

q. a aprovação, em termos globais, das políticas e planos de actividade elaborados 

anualmente pelas áreas de Risco, Compliance e Auditoria, bem como o relatório 

anual de controlo interno; 

r. Estabelecimento e revisão periódica de limites de tolerância à exposição a cada 

categoria de risco; 

s. indicação de membros para os órgãos sociais das sociedades dominadas pelo 

Banco ou de elementos para representarem o Banco enquanto membro dos órgãos 

sociais de terceiras entidades; 

t. qualquer outro assunto sobre o qual algum Administrador requeira a deliberação 

do Conselho de Administração. 

 

Foi ainda deliberado que as competências previstas nas alíneas d), f), i), k), l), m), p) e s) são 

passíveis de ratificação pelo Conselho de Administração sempre que, por motivo de urgência ou 

manifesto interesse para o Banco, as mesmas devam ser exercidas pela Comissão Executiva que, 

para o efeito, as não poderão delegar. 

 

Estabelece-se ainda no Contrato de Sociedade que o Conselho de Administração pode encarregar 

especialmente algum ou alguns administradores de matérias de administração, dentro dos limites 
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fixados na lei, e conferir mandato a qualquer um dos seus membros ou a outras pessoas para a 

prática de quaisquer actos contidos nas suas atribuições e competências.  

 

À data de 31 de Dezembro de 2013 encontrava-se instituída a seguinte distribuição de pelouros 

entre os membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração: 

 

 Pelouros Alternante 

Dr. Jorge 
Humberto  

Correia Tomé 
(JT) 

 

 
Coordenação da Comissão Executiva 
Direcção de Assessoria Jurídica 
Direcção Comercial Açores 
Direcção Comercial Madeira 
Direcção de Comunicação e Imagem 
Direcção de Corporate Banking 
Direcção de Negócios Internacionais 
Secretariado do Conselho de Administração 
 

VN 
VN 
JS 
JS 
VN 
VN  
VN 
JPA 

Dr. Vítor Manuel  
Farinha Nunes 

(VN) 

 
Direcção de Crédito 
Direcção de Recuperação de Créditos 

 
JPA 
JS 

Direcção de Recursos Humanos  
Direcção de Sistemas de Informação 

JT 
JT 

Direcção de Transformação e Performance JPA 

  

Dr. Nuno José  
Roquette Teixeira 

(NT) 

 
Direcção de Finanças e Planeamento  
Direcção de Tesouraria 
 

JPA 
JPA 

Dr. João Paulo 
Pereira Marques 
de Almeida (JPA) 

   
   
  Direcção de Auditoria e Inspecção 

Direcção de Compliance 
Direcção de Contabilidade e Controlo 
Direcção do Executivo de Operações 
Direcção Global de Risco  
Gabinete de Provedoria do Cliente   

 
 

VN 
VN 
JT 
VN 
VN 
VN 

 
  

Dr. João José 
Gonçalves de 

Sousa 
(JS) 

 
Direcção Comercial Norte 
Direcção Comercial Sul 
Direcção de Marketing  
Direcção Operacional de Produtos 
Direcção da Rede Directa 
 

 
JT 
JT 
JT 
JT 
VN 

 
 

 
b) Funcionamento  
 

22. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do 

Conselho de Administração Executivo.  

 

Após a incorporação da Banif – SGPS SA por fusão e a subsequente admissão das acções 

representativas do capital social da sociedade no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, a 

sociedade considerou a necessidade de incorporar um conjunto de medidas e práticas de boa 

governação anteriormente seguidas na Banif – SGPS SA enquanto sociedade cotada e que não eram 

seguidas até então no Banif por se tratar de uma sociedade detida por um accionista único. Entre 
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estas medidas salienta-se a existência de regulamentos de funcionamento do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal. 

 

No entanto, apenas em 2014 será possível concretizar a referida adaptação, tendo o Banif, durante o 

exercício de 2013, continuado a aplicar as regras sobre o funcionamento do Conselho de Administração 

que se encontram definidas no regime legal e no Contrato de Sociedade.  

 

O Regulamento sobre o funcionamento do Conselho de Administração do Banif será brevemente 

submetido à apreciação da Comissão Interna Especializada de Governo Societário, para posterior 

aprovação pelo Conselho de Administração, pelo que este Regulamento ainda não pode ser 

disponibilizado para consulta no site do Banif SA.  
 

23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho 

de Administração Executivo, às reuniões realizadas.  

 

Durante o ano de 2013 tiveram lugar 18 reuniões do Conselho de Administração da sociedade 

e 54 reuniões da respectiva Comissão Executiva do Conselho de Administração da Sociedade. 

 

Relativamente a cada uma das referidas reuniões, foi elaborada a respectiva acta. 

 

A assiduidade de cada membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, 

relativamente às reuniões realizadas, foi o seguinte: 

 

Conselho de Administração – Total de 18 reuniões 

 

Membro Presença Representação 

Luís Filipe Marques Amado 18 - 

Jorge Humberto Correia Tomé 18 - 
Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque  17 - 
Diogo António Rodrigues da Silveira 16 - 
Vítor Manuel Farinha Nunes 17 - 
Nuno José Roquette Teixeira 18 - 
João Paulo Pereira Marques de Almeida 18 - 
João José Gonçalves de Sousa 16 - 
António Carlos Custódio de Morais Varela 17 - 
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Comissão Executiva – Total de 54 reuniões 

 

Membro Presença Representação 

Jorge Humberto Correia Tomé 46 - 
Vítor Manuel Farinha Nunes 50 - 
Nuno José Roquette Teixeira 46 - 
João Paulo Pereira Marques de Almeida 51 - 
João José Gonçalves de Sousa 47 - 
 

O Presidente do Conselho Fiscal participa nas reuniões do Conselho de Administração e tem 

acesso às agendas, às actas e à documentação de suporte de tais reuniões.  

 

O membro do Conselho Fiscal nomeado pelo Estado Português tem igualmente acesso à referida 

documentação. 

 

O membro do Conselho de Administração nomeado pelo Estado Português participa nas reuniões 

de Comissão Executiva e tem acesso às agendas, às actas e à documentação de suporte de tais 

reuniões. O Presidente do Conselho Fiscal e o membro do Conselho Fiscal nomeado pelo Estado 

Português têm igualmente acesso à referida documentação.  

 
24. Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho 

dos administradores executivos.  

 

Tratando-se de uma sociedade organizada sob um modelo Latino (reforçado) de Governo, cabe em 

primeira linha à estrutura accionista avaliar o desempenho de cada membro do Conselho de 

Administração, veiculando os resultados e as consequências destas avaliações em deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

Sem prejuízo do referido, a Comissão de Remunerações avalia o desempenho da generalidade dos 

membros da Comissão Executiva por aplicação dos critérios estabelecidos na Política de 

Remunerações, para efeito de cálculo da respectiva Remuneração Variável. 

 

Contudo, com a criação de uma Comissão Especializada do Governo Societário, durante o exercício de 

2013, o Banif pretendeu: i) assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho 

dos administradores executivos; ii) reflectir sobre o sistema de governo adoptado, 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. 

 

A esta Comissão Especializada do Governo Societário, foram atribuídas as competências 

necessárias para, designadamente: i) formular e transmitir ao Conselho de Administração 

recomendações ou pareceres relativos à cooptação de membros do Conselho de Administração, à 

designação de membros da Comissão Executiva e dos Órgãos Sociais das principais sociedades do 
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Grupo quando estes não sejam já membros da Comissão Executiva do Banco; ii) Acompanhar o 

início de funções de novos membros dos Órgãos Sociais, assegurando-se que a estes são 

transmitidas as informações e documentação relevantes bem como proporcionados os recursos 

necessários ao eficaz desempenho das suas funções; iii) Assessorar o Conselho de Administração 

e colaborar com a Comissão de Remunerações. 

 
25.  Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores 

executivos.  

 

A informação em referência consta da Declaração sobre a Política de Remunerações aprovada em 

Assembleia Geral de 19 de Abril de 2013, transcrita no ponto 69. infra.  

 

Conforme ali se refere, os critérios para determinação da remuneração variável são aplicados ao 

desempenho da Comissão Executiva e não a cada Administrador individualmente considerado, 

sendo aplicadas as regras da Política de Remuneração aprovadas pela Assembleia Geral de Abril 

de 2012. Contudo, qualquer eventual atribuição e pagamento respeitante a esses valores só 

poderá ocorrer após o reembolso integral do investimento público e ficará, em qualquer caso, 

inteiramente dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações que estiver em funções 

após aquele reembolso. 

 

Não existem outros critérios pré-determinados para avaliação do desempenho dos 

Administradores executivos. 

 
 

26. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração 

Executivo, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, 

dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 

órgãos no decurso do exercício.  

 

Informação prestada relativamente aos membros em funções à data de referência de 31 de 

Dezembro de 2013. 

 

A acumulação de cargos a seguir indicada não é susceptível de prejudicar a disponibilidade para o 

exercício das funções desempenhadas na Sociedade por cada um dos membros do órgão de 

administração. No caso dos membros executivos, tal acumulação respeita essencialmente a 

entidades integrantes do Grupo Banif, as quais têm um modelo de gestão similar, estando 

genericamente sujeitas a uma estratégia e a uma orientação comuns e suportadas por áreas de 

serviços partilhados, de modo que cada sociedade não representa, de per si, a mesma exigência 

de tempo e/ou acompanhamento que exigiria se fosse considerada isoladamente. 
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LUÍS FILIPE MARQUES AMADO  

 

a) Sociedades do Grupo Banif 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Presidente da Comissão de Vencimentos 

− Banco Caboverdiano de Negócios, SA 

 

 

Presidente do Conselho de Supervisão 

− Banif Plus Bank ZRT  

 
b) Outras entidades 

− Consultor Internacional  

 

Administrador (Não Executivo) 

− Sociedade de Desenvolvimento da Madeira  

 

Professor (convidado) 

− Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

− Business School da Universidade Nova de Lisboa 

 

Curador  

− Fundação Oriente 

 

Membro do Conselho Superior  

− D. Dinis, Business School  

 

Membro do Conselho de Administração 

− Fundação Francisco Manuel dos Santos 

 

Membro do Conselho de Patronos  

− Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva  

 

Membro  

− European Council on Foreign Relations 

 

Académico (correspondente) 

− Academia Internacional de Cultura Portuguesa 
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JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ  

 

a) Sociedades do Grupo Banif 

 

Presidente do Conselho de Administração 

–  Banif - Banco de Investimento (Brasil), SA 

–  Banif Imobiliária, SA 

–  Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA                               

–  Banif - Banco de Investimento, SA 

–  Banif Finance, Ltd 

–  Banif International Bank, Ltd 

–  Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, SA 

 

Presidente da Comissão Executiva   

–  Banif Finance, Ltd 

–  Banco Banif Mais, SA 

 

Vogal do Conselho de Administração 

–  Banif Bank (Malta), PLC 

–  Banif International Bank, Ltd.  

–  Banco Banif Mais, SA 

–  Banif Mais, SGPS, SA 

–  Banif Finance, Ltd 

–  Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, SA 

 

b) Outras entidades 

 

Vogal de Direcção  

–  Associação Portuguesa de Bancos (em representação do Banif - Banco Internacional do 

Funchal, SA) 

 

DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA  

 

b)  Outras entidades 
 

Presidente do Conselho de Administração 

– GIGA – Grupo Integrado de Gestão de Acidentes, S.A. 

- Cria  - Centro de Reabilitação Integrada de Acidentes 

  
Presidente da Comissão Executiva 

-   Açoreana Seguros, SA 
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Conselheiro 

-  Vice-Presidente do “Bureau des Conseillers du Commerce Extérieur de la France” em Portugal 

desde 2011 

-  Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA 

  

Vogal da Direcção  

-   Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Açoreana Seguros, SA)  

  
Sócio 

-  Firma Shilling Capital Partners, SGP 

 

VITOR MANUEL FARINHA NUNES 

             
a) Sociedades do Grupo Banif 

 
Presidente do Conselho de Administração  

 – Banif Rent – Aluguer Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, S.A 

 
Vice-Presidente do Conselho de Administração  

– Banif – Banco de Investimento, S.A.   

 
Vogal do Conselho de Administração  

– Banif Mais SGPS, S.A. 

– Banco Banif Mais, S.A. 

– Banif Plus Bank Zrt. 

– TCC Investments Luxembourg, S.à.r.l.  

– Banif Imobiliária, SA 

 – Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, SA  

– Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, SA 

 

Gerente   

– Margem - Mediação de Seguros, Lda., desde 1998 

            
Membro do Conselho Consultivo 

– ECS – Sociedade de Capital Risco, SA (em representação do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, SA) 

 

Membro do Steering Committee do Fundo de Consolidação do Sector de Construção 

– Vallis Construction Sector Consolidation Fund, G.P. S.à.r.l., SICAV-SIF, fundo regulado pela 

Comissão de Supervisão Financeira Luxemburguesa (CSSF), cuja Sociedade Gestora (General 

Partner) é a Vallis Consolidation Strategies I, SA (em representação do Banif - Banco 

Internacional do Funchal, SA). 
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Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, 

em representação do Associado Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

 
 

 b) Outras entidades 

  

Administrador Único 

 –     FN Participações, SGPS, SA 

 

NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA  

 

a) Sociedades do Grupo Banif 

 

Presidente do Conselho de Administração  

–  Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, SA 

–  Banif Gestão de Activos (Brasil), SA 

 

Vice-Presidente do Conselho de Administração  

–  Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA  

 

Vogal do Conselho de Administração 

–  Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA 

–  Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd 

–  Banif International Bank, Ltd 

–  Banif Finance, Ltd 

–  Banif Securities, Inc 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

–  Beta Securitizadora, SA 

 

Membro da Comissão de Vencimentos 

–  Banif Imobiliária, SA 

 

 b) Outras entidades 

 

Vogal do Conselho de Administração  

–  Açoreana Seguros, SA 

 

JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA 

 

a) Sociedades do Grupo Banif 

 

Vogal do Conselho de Administração 
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–  Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA 

–  Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA 

–  Banif Finance, Ltd 

 

JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA 

 

Não exercia funções em outras Sociedades 

 

MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE  

 

a) Sociedades do Grupo Banif 

 

Vogal do Conselho de Administração 

-   Banco Banif Mais, SA 

-   Banif Mais SGPS SA 

-   Banif Bank (Malta) p.l.c. 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

- Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, em 

representação da Rentipar Financeira – SGPS, SA 

- Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA, em representação da Rentipar Financeira – SGPS, 

SA 

 

 b) Outras entidades 

 

Presidente do Conselho de Administração 

- Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos – Siet Savoi, SA 

- Soil – SGPS, SA 

-    Rentipar Seguros, SGPS, SA  

-   Rentipar Financeira, SGPS, SA 

 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

- Fundação Horácio Roque – Instituição Particular de Solidariedade Social, SA 

- Empresa Madeirense de Tabacos, SA 

- Rama-Rações para Animais, SA 

- Aviatlântico – Avicultura, SA 

-     Açoreana Seguros, SA  

 

Vogal do Conselho de Administração 

- Rentipar Investimentos, SGPS, SA 

- Câmara de Comércio Luso-Britânica 

- MS Mundi – Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA 
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Gerente 

- Ronardo – Gestão de Empresas, Lda 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

- Rentimédis - Mediação Seguros, SA 

- Génius - Mediação Seguros SA 

- Mundiglobo - Habitação e Investimentos, SA 

- Empresa Madeirense de Tabacos, SA 

- Rama-Rações para Animais, SA 

- Aviatlântico – Avicultura, SA 

- Habiprede - Sociedade de Construções, SA      

 

Vice – Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

-  Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos – Siet Savoi, SA 

 

Membro da Associação 

- St. Julian’s School – Carcavelos 

 

Membro do Conselho Consultivo 

-   Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola 

-   Nova School of Business and Economics  

 

ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA 

  

- Não exercia funções em outras Sociedades. 

 

c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados  
 
 

27. Identificação das comissões criadas no seio, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração 

Executivo, e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento.  

 

Com referência ao exercício de 2013, foram constituídas, no âmbito do órgão de administração, as 

seguintes comissões com competências específicas:  

 

a)Comissão Interna Especializada de Governo Societário 

   b)Comissão Interna Especializada de Riscos e Auditoria 

  

Tratam-se de duas comissões internas especializadas do Conselho de Administração do Banif – 

Banco Internacional do Funchal, SA, cuja constituição foi aprovada em reunião deste órgão de 30 

de Abril de 2013. 
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A Comissão Interna Especializada de Governo Societário, é dotada dos poderes e competências 

constantes de Regulamento devidamente aprovado na reunião do Conselho de Administração 

supra referida, o qual se encontra disponível para consulta no site do Banif SA com o seguinte 

endereço:: http://www.banif.pt/img/Banif_Regulamento_CGS.pdf.  

 

Esta Comissão é composta por, pelo menos, três membros do Conselho de Administração, sendo 

presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e integrando o Vogal representante do 

Estado e pelo menos mais um membro não executivo eleito pelo Conselho de Administração, tendo 

sido desde logo nomeada a Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque como vogal da 

Comissão Interna Especializada de Governo Societário, cuja composição é a seguinte: 

 

- Dr. LUÍS FILIPE MARQUES AMADO (Presidente) 

- Dr. ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA (Vogal) 

- Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE (Vogal) 

 

A Comissão Interna Especializada de Governo Societário do Conselho de Administração (Comissão 

de Governo Societário ou CGS) assiste o Conselho de Administração: i) na análise, definição e 

adopção pelo Banco das melhores estruturas e práticas de Governo Societário e ii) na análise e 

definição das linhas de orientação das políticas de sustentabilidade e de responsabilidade social e 

promove ainda a avaliação do desempenho do Conselho de Administração e a formulação de 

propostas de melhoria. 

 

A Comissão Interna Especializada de Riscos e Auditoria, é dotada dos poderes e competências 

constantes de Regulamento devidamente aprovado na reunião do Conselho de Administração 

supra referida, o qual se encontra disponível para consulta no site do Banif SA com o seguinte 

endereço: http://www.banif.pt/img/Banif_Regulamento_CRA.pdf. 

 

Esta Comissão é composta por membros não executivos do Conselho de Administração, por este 

eleitos, e presidida pelo Vogal representante do Estado, tendo sido desde logo nomeada desde logo 

a Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque como vogal da Comissão Interna Especializada 

de Riscos e Auditoria, cuja composição é a seguinte: 

 

- Dr. ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA (Presidente) 

- Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE (Vogal) 

 

A Comissão Interna Especializada de Riscos e Auditoria do Conselho de Administração (Comissão 

de Riscos e Auditoria ou CRA) dispõe de acesso irrestrito a informação do Banif e respectivas 

participadas e assiste o Conselho na supervisão: i) da política de riscos, bem como da avaliação e 

gestão destes; ii) do cumprimento das disposições legais e regulamentares, dos estatutos e das 

normas emitidas pelas autoridades de supervisão, bem como das políticas gerais, normas e 

práticas instituídas internamente; iii) da adequação e cumprimento das políticas, critérios e 

práticas contabilísticas adoptadas e da integridade dos documentos de prestação de contas iv) 
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da qualidade, integridade e eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de riscos, de 

cumprimento e de auditoria interna. 

 

Na presente data encontra-se ainda constituída, no âmbito do Conselho de Administração, a 

Comissão Executiva referida no número 28. seguinte. 

 

A Comissão Executiva foi criada por deliberação do Conselho de Administração de 23 de Março de 

2012, à qual foram conferidos os mais amplos poderes de administração e gestão estabelecidos 

na lei e no Contrato de Sociedade, tendo ainda sido determinada a reserva de competência 

exclusiva do Conselho de Administração nas matérias identificadas no ponto 21. Supra. 

 

28. Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) 

delegado(s).  

 

Considerando a designação de uma Comissão Executiva, realizada em 23 de Março de 2012, no 

âmbito do Conselho de Administração eleito para o triénio 2012-2014, eram, à data de 31 de 

Dezembro de 2013, os seguintes os respectivos membros executivos/não executivos: 

 

Administradores Executivos 

Dr. Jorge Humberto Correia Tomé (Presidente da Comissão Executiva) 

Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes 

Dr. Nuno José Roquette Teixeira 

Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 

Dr. João José Gonçalves de Sousa 

 

Administradores Não Executivos 

Dr. Luís Filipe Marques Amado (Presidente) 

Eng.º Diogo António Rodrigues da Silveira 

Dra. Maria Teresa Hnriques da Silva Moura Roque  

Dr. António Carlos Custódio de Morais Varela 

 

Complementarmente faz-se notar que, com efeitos a 31 de Agosto de 2013, cessaram funções 

na Comissão Executiva e no próprio Conselho de Administração, os Senhores Dr. Gonçalo Vaz 

Gago da Câmara de Medeiros Botelho, Dr. José António Vinhas Mouquinho e Dr. Carlos Eduardo Pais 

e Jorge. 

   

29. Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das atividades 

desenvolvidas no exercício dessas competências.  

 

De acordo com o disposto nos artigos 4º e 5º do Regulamento da Comissão Interna Especializada 

de Governo Societário (CGS), que abaixo se transcrevem, as competências desta Comissão são as 

seguintes: 
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“Artigo 4.º - Competências: 

1. Competências gerais da Comissão de Governo Societário: 

1.1. A CGS dispõe de acesso irrestrito a todos os dados, registos e empregados do Banif e suas 

subsidiárias. 

1.2. Depende de aprovação prévia pela CGS qualquer contratação de serviços de assessoria ou 

prestação de serviços em Governo Societário. 

1.3. A CGS pode contratar os serviços jurídicos, de auditoria ou de assessoria que entenda 

necessários para o desempenho das suas funções. 

1.4. Para além do conhecimento das suas actas previsto no nº5 do artigo anterior, a CGS 

apresentará regularmente as suas conclusões ao CA. 

1.5. A CGS analisará anualmente o presente regulamento, com vista à avaliação da sua adequação e 

eventual apresentação de propostas de revisão ao CA. 

1.6. A CGS analisará anualmente o seu próprio desempenho. 

2. Competências da Comissão de Governo Societário relativamente ao modelo de Governo 

Societário: 

2.1. Propor ao Conselho de Administração, e rever e reavaliar, o modelo de governo da Sociedade, 

incluindo o relacionamento com os stakeholders, a organização funcionamento, 

responsabilidades e regras internas do Conselho de Administração e as qualificações, 

independência e responsabilidades dos administradores; 

2.2. Rever e reavaliar os valores, princípios e práticas que deverão reger a conduta dos 

colaboradores do Grupo, incluindo os códigos de ética ou conduta do Banco. 

2.3. Supervisionar a identificação, supressão e resolução de conflitos de interesse, incluindo 

transacções com partes relacionadas; 

2.4. Supervisionar o tratamento de participações de irregularidades e queixas; 

2.5. Emitir, a pedido do Conselho de Administração, da Comissão Executiva ou por sua iniciativa, 

pareceres respeitantes às matérias constantes dos números anteriores; 

2.6. Apresentar ao Conselho de Administração, anualmente, até à data de aprovação do Relatório e 

Contas, relatório de Avaliação do Governo Societário e parecer relativo à minuta de " Relatório 

sobre o Governo da Sociedade”. 

3. Compete, até à oportunidade de criação de Comissão Especializada, à Comissão de Governo 

Societário: 

3.1. Formular e transmitir ao Conselho de Administração recomendações ou pareceres relativos à 

cooptação de membros do Conselho de Administração, à designação de membros da Comissão 

Executiva e dos Órgãos Sociais das principais sociedades do Grupo quando estes não sejam já 

membros da Comissão Executiva do Banco; 

3.2. Acompanhar o início de funções de novos membros dos Órgãos Sociais, assegurando-se que a 

estes são transmitidas as informações e documentação relevantes bem como proporcionados 

os recursos necessários ao eficaz desempenho das suas funções. 

3.3. Assessorar o Conselho de Administração e colaborar com a Comissão de Remunerações no 

cumprimento dos requisitos constantes do Aviso do Banco de Portugal nº 10/2011. 

4. Compete ainda à Comissão de Governo Societário apreciar as práticas de sustentabilidade e de 

responsabilidade social do Banif e demais sociedades do Grupo, apresentando ao Conselho de 

Administração propostas e pareceres sempre que o entenda necessário ou lhe seja solicitado.” 

 
 
“Artº 5º - Competências funcionais a nível individual e consolidado 

1- Com vista ao mais adequado cumprimento das melhores práticas de Governo Societário em todo 

o Grupo Banif, compete à Comissão de Governo Societário, dentro das suas esferas de 

competência, formular recomendações aos órgãos de administração das sociedades 
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integrantes da consolidação, aplicando-se a estes, com as devidas adaptações, as disposições 

constantes do artigo anterior. 

2- As Direcções de Assessoria Jurídica e de Recursos Humanos e os Gabinetes de Provedoria do 

Cliente e de Qualidade e Sustentabilidade prestam à Comissão de Governo Societário o apoio que 

por esta lhes for requerido, continuando a reportar hierárquica e disciplinarmente à Comissão 

Executiva.” 

 

A Comissão Interna Especializada de Governo Societário (CGS), realizou uma reunião em 22 de 

Novembro de 2013,  da qual foi elaborada a respectiva acta.  

 

De acordo com o disposto nos artigos 4º e 5º do Regulamento da Comissão Interna Especializada 

de Riscos e Auditoria (CRA), que abaixo se transcrevem, as competências desta Comissão são as 

seguintes: 

 

“Artigo 4.º - Competências gerais da CRA: 

1.1. A CRA dispõe de acesso irrestrito a todos os dados, registos e empregados do Banif e suas 

subsidiárias. 

1.2. Depende de aprovação prévia pela CRA qualquer contratação de serviços nas áreas de risco, 

auditoria e controlo interno, incluindo quaisquer serviços a prestar, para além do seu mandato 

societário, pelo Auditor Externo.  

1.3. A CRA pode contratar os serviços jurídicos, de auditoria ou de assessoria que entenda necessários 

para o desempenho das suas funções. 

1.4. Compete à CRA aprovar, sob proposta da Comissão Executiva, os Planos Anuais e Normas 

Organizativas das Direcções de Gestão de Risco, Compliance e de Auditoria, bem como apreciar com 

a Administração Executiva e cada Director dessas áreas as respectivas responsabilidades, dotações 

de recursos e metodologias de actuação e Relatórios Anuais.  

1.5. Para além do conhecimento das suas actas previsto no nº5 do artigo anterior, a CRA apresentará 

regularmente as suas conclusões ao CA. 

1.6. A CRA analisará anualmente o presente regulamento, com vista à avaliação da sua adequação e 

eventual apresentação de propostas de revisão ao CA. 

1.7. A CRA analisará anualmente o seu próprio desempenho. 

2. Competências da CRA na supervisão de Riscos Financeiros: 

2.1. Dar parecer ao CA relativamente à política de riscos financeiros (extensão e categorias de riscos 

consideradas aceitáveis) e ao modelo organizativo da gestão de riscos, avaliando periodicamente as 

respectivas adequações e eficácia. 

2.2. Acompanhar e apreciar: 

a)  A execução do plano de financiamento e capital 

b) a gestão da liquidez, incluindo das linhas de crédito e dos activos financeiros mobilizáveis; 

c) os riscos de mercado, taxa de juro, cambiais e de crédito, incluindo os associados às carteira de  

valores mobiliários e de derivados, e às operações de securitização ou desintermediação; 

d) os riscos de crédito, imparidades,  incumprimentos e provisões, nomeadamente quanto às evoluções 

respectivas por geografias, por classes de dimensão e por sectores, com análise dos de dimensão 

destacada; 

e) os riscos imobiliários, nomeadamente quanto a evolução dos imóveis dados em garantia ou em 

pagamento e respectivas imparidades, bem como da respectiva gestão, afectação, alienação ou 

colocação 

f) os modelos de medição de riscos e cálculo de fundos próprios, bem como os processos de rating. 
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3. Competências da CRA na supervisão do Cumprimento e do Controlo Interno: 

3.1. Promover a prossecução dos objectivos fundamentais fixados, em matéria prudencial, de controlo 

interno e gestão de riscos não financeiros, pelas autoridades supervisoras, acompanhando a 

execução dos respectivos planos de melhoria. 

3.2. Acompanhar e apreciar os reportes prudenciais e de controlo interno, a correspondência e as acções 

inspectivas das entidades supervisoras e fiscalizadoras realizadas ao Banco e demais empresas do 

Grupo. 

3.3. Tomar conhecimento das situações identificadas de risco legal e contratual mais relevantes, 

incluindo os principais processos relacionados com a prevenção de branqueamento de capitais e 

financiamento do terrorismo, e, com carácter imediato, das ocorrências envolvendo valor superior a 

1 milhão de euros. 

4. Competências da CRA na supervisão de Outros Riscos  

4.1. Dar parecer ao CA relativamente às políticas de Outros Riscos e aos modelos organizativos da gestão 

de Outros Riscos e ao plano de continuidade de negócios, avaliando periodicamente as respectivas 

adequações e eficácia. 

4.2. Tomar conhecimento trimestralmente dos valores agregados das perdas operacionais ocorridas, da 

sinistralidade mais relevante e, com carácter imediato, das perdas individuais superiores a 2 

milhões de euros. 

5. Competências da CRA na supervisão da prestação de contas: 

5.1. Rever e apreciar com a Gestão, e se for o caso o Auditor Externo, os documentos anuais e trimestrais 

de prestação de contas, avaliando a sua consistência com a informação conhecida dos membros da 

CRA, com vista a fundamentar o seu parecer ao Conselho sobre aqueles documentos. 

5.2. Apreciar com a Gestão e o Auditor Externo quaisquer assuntos e julgamentos significantes para a 

preparação dos documentos de prestação de contas, incluindo quaisquer mudanças significativas 

de normas regulatórias, políticas contabilísticas ou entendimentos. 

6. Competências da CRA na supervisão do relacionamento com o auditor externo, sem prejuízo das 

competências próprias do Conselho Fiscal: 

6.1. Apreciar com o Auditor Externo os assuntos relativamente aos quais tenha sido consultado pela 

Gestão ou pela Auditoria Interna, bem como as representações que pela primeira lhe tenham sido 

feitas. 

6.2. Propor ao Conselho Fiscal os honorários a pagar pela prestação do serviço de auditoria ao Banco e 

demais empresas do Grupo, bem como a contratação e condições de remuneração de quaisquer 

serviços adicionais a prestar pelo Auditor Externo ao Banco. 

Competências da CRA na supervisão da Auditoria Interna: 

6.3. Confirmar e assegurar a independência da Auditoria Interna, tomando conhecimento de quaisquer 

restrições de âmbito ou dificuldades no acesso à informação requerida. 

6.4. Apreciar os relatórios mais significativos (designadamente os que impliquem riscos de reputação ou 

prejuízos relevantes efectivos ou potenciais) apresentados pela Auditoria Interna à Comissão 

Executiva e a actuação sequente desta. 

6.5. Apreciar o âmbito de actuação da Auditoria Interna na revisão do Controlo Interno 

 

Artigo 5.º - Competências funcionais a nível individual e consolidado 

1. Com vista ao mais adequado cumprimento das disposições atinentes à prestação de informação em 

base consolidada, compete à CRA supervisionar e coordenar, dentro das suas esferas de 

competência, a actuação dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades integrantes da 

consolidação, aplicando-se a estes, com as devidas adaptações, as disposições constantes do artigo 

anterior.  
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2. As Direcções de Risco, Auditoria Corporativa, de Auditoria e Inspecção e de Compliance prestam à CRA 

os serviços e as informações que por esta lhes forem requeridos.” 

Durante o ano de 2013 tiveram lugar 9 reuniões da Comissão Comissão Interna Especializada de 

Riscos e Auditoria e relativamente a cada uma das referidas reuniões, foi elaborada a respectiva 

acta. 

 

Estas reuniões foram realizadas de acordo com o respectivo Calendário Anual de Actividades, no 

qual se encontra prevista a participação, em face dos assuntos agendados, de várias áreas 

internas do Banco, designadamente da Direcção de Tesouraria, Direcção de Finanças Corporativas, 

Direcção de Contabilidade, Direcção de Risco, Direcção de Compliance e Direcção de Auditoria 

Interna,  as quais prestaram informação à CRA sobre diversas temáticas de interesse para esta 

Comissão.  

 

Participaram igualmente nestas reuniões o Presidente do Conselho Fiscal e o membro do Conselho 

Fiscal nomeado pelo Estado Português, os quais têm acesso às agendas, às actas e à 

documentação de suporte às reuniões da Comissão Comissão Interna Especializada de Riscos e 

Auditoria.  

 

Consoante o interesse dos assuntos agendados estiveram ainda presentes outros participantes, 

designadamente membros do Conselho de Administração, Auditor Externo e outros responsáveis 

de áreas do Banco  ou de sociedades participadas. 

 

Durante o exercício de 2013 foram acompanhadas pela Comissão Interna Especializada de Riscos e 

Auditoria várias temáticas, relativas à actividade do Banco, respectivas participadas e outras 

entidades do Grupo, designadamente: contas da sociedade (individuais e consolidadas); evolução 

da liquidez; plano de recapitalização; controlo interno; continuidade do negócio; disciplina de 

mercado; monitorização dos riscos; actividades desenvolvidas pelas áreas de controlo, 

nomeadamente compliance, risco e auditoria, tendo aprovado os Planos e programas de 

actividade destas áreas para o novo exercício. 

 

Esta Comissão analisou e emitiu pareceres sobre várias Informações, designadamente sobre a 

“Política de Comunicação de Irregularidades do Banif – Grupo Financeiro”.  

 

Tal como referido no ponto 27. supra, na presente data encontra-se ainda constituída, no âmbito 

do Conselho de Administração, a Comissão Executiva referida no número 28. supra. 

 

A Comissão Executiva foi criada por deliberação do Conselho de Administração de 23 de Março de 

2012, tendo-lhe sido conferidos os mais amplos poderes de administração e gestão estabelecidos 

na lei e no Contrato de Sociedade, sem prejuízo da reserva de competência exclusiva do Conselho 

de Administração nas matérias identificadas no ponto 21. Supra. 
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III. FISCALIZAÇÃO 
 

(Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria ou Conselho Geral e de Supervisão) 
 

a) Composição*10  
 

 
30. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado.  

 

A fiscalização da sociedade está confiada a um Conselho Fiscal (art.º 27.º e seguintes do Contrato 

de Sociedade), constituído por um mínimo de 3 membros efectivos e por um ou dois suplentes,  

eleitos em Assembleia Geral por mandatos de 3 anos, e a uma sociedade de revisores oficiais de 

contas, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 413.º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

 

31. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, com 

indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do 

mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de 

mandato de cada membro, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste 

essa informação por força do disposto no n.º 18.  

 

O Conselho Fiscal é composto por um número mínimo de três membros efectivos, e por um ou dois 

suplentes, nos termos legais, podendo ser reeleitos, sem prejuízo dos limites decorrentes dos 

requisitos de independência previstos na lei. 

 

O Conselho Fiscal deve ser constituído, com respeito pelo regime de incompatibilidades legalmente 

previsto, e pode ser integrado por sociedades de advogados, sociedades de revisores oficiais de contas, 

ou accionistas, que, neste último caso, devem ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena e 

ter as qualificações e a experiência profissional adequadas ao exercício das suas funções. 

 

O Conselho Fiscal deverá ser composto por uma maioria de membros considerados independentes nos 

termos da lei. 

 

Se a Assembleia Geral não o designar, o Conselho Fiscal deve designar o seu Presidente. 

 

Em Assembleia Geral de 23 de Março de 2012, foram eleitos os membros do Conselho Fiscal para o 

triénio 2012-2014 abaixo indicados: 

 

Fernando Mário Teixeira de Almeida – Presidente 

António Ernesto Neto da Silva – Vogal Efectivo 

Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos – Vogal Efectivo 

José Pedro Lopes Trindade – Vogal Suplente 

10 Ao longo do ano de referência 
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Na edição de 4 de Março de 2013 da II Série do Diário da República (n.º 44), foi publicado o Despacho n.º 

3454-A/2013 do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do qual, no quadro do processo de 

recapitalização do Banif com recurso a investimento público, foi nomeado com efeitos a partir de 22 de 

Fevereiro de 2013, o Dr. Rogério Pereira Rodrigues como membro não executivo do Conselho de Fiscal 

da Sociedade, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 63 -A/2008 e do n.º 10 do Despacho n.º 1527 -

B/2013, e com respeito por todos os trâmites legais aplicáveis, incluindo o disposto nos artigos 30.º a 

33.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 

298/92, de 31 de Dezembro, por último alterado pelo Decreto -Lei n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro. 

 

Membros efectivos do Conselho Fiscal: 

 

Dr. Fernando Mário Teixeira de Almeida – Presidente 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

em 21-03-2005.  
O mandato em curso diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho Fiscal. 

 

Dr. António Ernesto Neto da Silva – Vogal Efectivo 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

em em 30-03-2007.  
O mandato em curso diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho Fiscal. 

  

Dr. Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos – Vogal Efectivo 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

em 23-03-2012.  
O mandato em curso diz respeito ao triénio 2012/2014, cessando aquando da designação de novo 

Conselho Fiscal. 

 

Rogério Pereira Rodrigues 

Foi designado, pela primeira vez, para o Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

em 04-03-2013.  
 

Supervenientemente, em 31 de Março de 2014, o Dr. Rogério Rodrigues cessou as funções  que vinha 

exercendo de membro do Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., para o qual 

fora nomeado por Despacho nº 3454-A/2013 do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, publicado na 

edição de 4 de Março de 2013 da II Série do Diário da República (n.º 44).   
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32. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 

Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras 

que se considerem independentes, nos termos do art. 414.º, n.º 5 CSC, podendo remeter-se 

para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no n.º 19.  

 

Os Vogais, António Ernesto Neto da Silva e Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos, deverão ser 

considerados independentes, uma vez que reúnem todos os requisitos legalmente previstos para 

o preenchimento do conceito legal de independência, designadamente, não estão associados a 

qualquer grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontram em qualquer 

circunstância susceptível de afectar a sua isenção de análise ou de decisão.  

 

Relativamente ao Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Mário Teixeira de Almeida, considerou-

se que não reúne os mencionados requisitos, atento o disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 414º 

do Código das Sociedades Comerciais e o número de ocasiões em que foi reeleito para órgãos 

sociais. 

No que se refere ao Vogal Rogério Pereira Rodrigues, a respectiva nomeação pelo Estado 

Português teve lugar no quadro específico do processo de recapitalização com recurso ao 

investimento público , nos termos da Lei nº 63-A/2008 de 24-11 e da Portaria nº 150-A/2012 de 17-

05. 

 
 

33. Qualificações profissionais, consoante aplicável, de cada um dos membros do Conselho 

Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para 

as Matérias Financeiras e outros elementos curriculares relevantes, podendo remeter-se 

para ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no nº21  

 

Nota: Tendo em conta que na resposta ao ponto 36. se referem as funções desempenhadas por cada um dos elementos do órgão de 

fiscalização noutras sociedades, à data de referência de 31 de Dezembro de 2013, a resposta ao presente ponto considera 

apenas as funções que, tendo sido desempenhadas noutras entidades nos últimos cinco anos, já não o são à data de 

referência, em qualquer dos casos relativamente aos membros do Conselho Fiscal em funções durante o exercício de 2013. 

 

FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

–  Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

Doutoramento em Economia pela Universidade de Santiago de Compostela. Revisor Oficial de 

Contas. 

–   Universidade Lusíada (Director da Faculdade de Ciências Económicas e da Empresa (até 

2009), Instituto Superior de Formação Bancária (Docente, desde 2000) e Coordenador 

Científico da Pós Graduação em Gestão Bancária). 
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ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA  

− Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.  

− Master em estudos Europeus Contemporâneos (Economia) pela Universidade de Reading, 

Reino Unido. 

− Secretaria de Estado do Comércio Externo (Secretário de Estado de Abril de 1990 a 

Outubro de 1991); Comité Económico e Social da CCE e EURATOM (Presidente da Comissão 

das Relações Externas, da Política Comercial e da Cooperação, de 1988 a 1990); 

Comunidade Económica Europeia e Comunidade Europeia de Energia Atómica (Membro do 

Comité, de 1986 a 1990); Socifa, SA (Accionista-Fundador e Presidente do Conselho de 

Administração, de 1988 a 1990), autor do livro O Triplo Conflito Globalização, 

Fundamentalismo Islâmico e Desenvolvimento Sustentável (Booknomics, Lisboa, 2007), 

Banif Comercial SGPS, SA (Presidente do Conselho Fiscal, de 2009 a 20/07/2012), Banif 

SGPS, SA (Presidente do Conselho Fiscal, de 2009 a 17/12/2012). 

 
 

THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS 

–  Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica. 

–  Portugal Telecom SGPS (Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, de 

2004 a 2009), Banco Millennium BCP (Membro do Conselho Geral e Supervisão e Vogal da 

Comissão de Matérias Financeiras, de 2009 a 2010), Serfingest SGPS (Presidente do Conselho 

de Administração, de 2010 a 2012), Multiauto Galilei SGPS (Vogal do Conselho de 

Administração, de 2010 a 2012). 

 

ROGÉRIO PEREIRA RODRIGUES 

–  Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia (ISE) da Universidade Técnica 

de Lisboa, em Novembro de 1975. 

– Participação em diversas acções de formação promovidas por entidades públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras, designadamente na área dos recursos humanos, matérias 

comunitárias, e supervisão do mercado de valores mobiliários. Neste último domínio é de 

salientar a formação na Securities and Exchange Commission (SEC), Washington, SET92. 

 
 

b) Funcionamento  
 
 

34. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 

consoante aplicável, do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, podendo remeter-se para ponto 

do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no n.º 24.  

 

Após a incorporação da Banif SGPS, SA por fusão e a subsequente admissão das acções 

representativas do capital social da sociedade no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, a 

sociedade considerou a necessidade de incorporar um conjunto de medidas e práticas de boa 

governação anteriormente seguidas na Banif SGPS, SA enquanto sociedade cotada e que não 
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eram seguidas até então no Banif por se tratar de uma sociedade detida por um accionista único. 

Entre estas medidas salienta-se a existência de regulamentos de funcionamento do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal. 

 
No entanto, apenas em 2014 será possível concretizar a adaptação de tais regulamentos à nova 

realidade, tendo o Banif, durante o exercício de 2013, continuado a aplicar as regras sobre o 

funcionamento do Conselho Fiscal que se encontram definidas no regime legal e no Contrato de 

Sociedade.  

 

O Regulamento sobre o funcionamento do Conselho Fiscal do Banif será submetido à aprovação 

pelo Conselho Fiscal, pelo que, este Regulamento ainda não pode ser disponibilizado para consulta 

no site do Banif SA.  

 

35. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas, consoante 

aplicável, de cada membro do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão e da Comissão para as Matérias Financeiras, podendo remeter-se para ponto 

do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no n.º 25.  

 

Durante o ano de 2013 tiveram lugar 11 reuniões do Conselho Fiscal da Sociedade. Relativamente 

a cada uma das referidas reuniões, foi elaborada a respectiva acta. O grau de assiduidade de cada 

membro foi de 100%. A participação dos membros do órgão em questão resultou da sua presença 

fisica. 

 
36. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da 

Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias 

Financeiras, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, 

dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 

órgãos no decurso do exercício, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já 

conste essa informação por força do disposto no n.º 26.   

 

Informação prestada relativamente aos membros em funções à data de referência de 31 de 

Dezembro de 2013. 

 

A acumulação de cargos a seguir indicada não é susceptível de prejudicar a disponibilidade para o 

exercício das funções desempenhadas na Sociedade por cada um dos membros do órgão de 

fiscalização. 

 

FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

a) Sociedades do Grupo Banif 
 

Presidente do Conselho Fiscal 

–  Banif - Banco de Investimento, SA 
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b)  Outras entidades 

 

Presidente do Conselho Fiscal 

–  Açoreana Seguros, SA 

 
António Ernesto Neto da Silva 

 

b) Outras entidades 

 

Presidente do Conselho de Administração 

–  Deimos Engenharia, SA 

–  Financetar- Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, SA 

 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

–  CIP – Confederação Empresarial de Portugal, SA  

 

Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos 

 

b) Outras entidades 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

–  Açoreana Seguros, SA 

 

Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria e da Comissão de 

Vencimentos 

–  TimeW SGPS 

 

Rogério Pereira Rodrigues  

 

b) Outras entidades 

 

– Inspector da Inspecção-Geral de Finanças. 

 

 
c) Competências e funções  
 

37. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 

para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.  

 

O Conselho Fiscal avalia anualmente o auditor externo. O auditor externo em funções foi nomeado 

pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Fiscal, e este órgão tem presente a possibilidade, 

que lhe é reconhecida, de avaliar e tomar posição sobre a contratação de serviços adicionais ao auditor 

externo. 
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A contratação de serviços adicionais  ao auditor externo decorrente de situações impostas pelo Banco 

de Portugal, no âmbito do Plano de Recapitalização, não tem implicado  intervenção do órgão de 

fiscalização. Nos demais casos, os procedimentos e critérios aplicáveis  à intervenção do órgão de 

fiscalização para efeitos de contratação de serviços adicionais, variam em função da natureza e 

especificidade do serviço a contratar, não existindo um procedimento previamente definido a observar. 

 

38. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias 

Financeiras.  

 

O Presidente do Conselho Fiscal participa nas reuniões do Conselho de Administração, da Comissão 

Interna Especializada de Governo Societário, e da Comissão Interna Especializada de Risco e 

Auditoria e tem acesso às agendas, às actas e à documentação de suporte de tais reuniões. Tem 

igualmente acesso a idêntica informação associada às reuniões de Comissão Executiva.  

 

À excepção da participação nas reuniões do Conselho de Administração, assistem ao membro do 

Conselho Fiscal nomeado pelo Estado Português todas as faculdades e direitos previstos no 

parágrafo anterior. 

 
IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

 

39. Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o 

representa.  

 

Em reunião de Assembleia Geral de 23 de Março de 2012, foi aprovada, sob proposta do Conselho 

Fiscal, a designação da sociedade de revisores oficiais de contas Ernst & Young Audit & 

Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA (n.º 178), representada pela Sr.ª Dr.ª 

Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto (ROC nº 1230), para o exercício das funções previstas no 

artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 4 do artigo 27.º do Contrato de 

Sociedade, pelo período de um ano, com referência ao exercício de 2013. 

 

40. Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções 

consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo.   

 

A sociedade Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

SA tem vindo a ser nomeada consecutivamente, para o exercício de funções de revisor oficial 

de contas junto da sociedade, com efeitos desde 3/10/2002 (cerca de 12 anos).  

 
41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade.  

 

A sociedade Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, presta 

os seguintes serviços:  
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- Serviços de revisão legal de contas 

- Outros serviços de garantia de fiabilidade 

- Serviços de consultoria fiscal 

 

V. AUDITOR EXTERNO 
 

42. Identificação do auditor externo designado para os efeitos do art. 8.º e do sócio revisor 

oficial de contas que o representa no cumprimento dessas funções, bem como o respetivo 

número de registo na CMVM.  

 

Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA (n.º 178), 

representada pela Sr.ª Dr.ª Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto (ROC nº 1230). 

 

43. Indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio revisor oficial 

de contas que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções 

consecutivamente junto da sociedade e/ou do grupo.  

 

Conforme referido no ponto 40. supra a sociedade Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas, SA tem vindo a ser nomeada consecutivamente, para o exercício 

de funções de revisor oficial de contas junto da sociedade, com efeitos desde 3/10/2002 (cerca de 

12 anos). A Sra Dra Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto (ROC nº 1230) foi nomeada como sócio 

responsável da SROC em 2011.  

 
44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio revisor oficial 

de contas que o representa no cumprimento dessas funções.  

 
A sociedade não tem definida uma política específica de rotação do auditor externo. A nomeação do 

auditor externo é efectuada pela Assembleia Geral, de acordo com recomendação/proposta do 

Conselho Fiscal. 

 

Foi dado cumprimento ao previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas sobre a 

obrigatoriedade da rotação do sócio responsável pela auditoria, estando o actual sócio responsável em 

funções desde 2011 (conforme referido no ponto 43). 

 

Para o exercício de 2013 a nomeação do auditor foi precedida de pedido de propostas envolvendo as 

maiores empresas de auditoria.    

 
45.  Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que 

essa avaliação é feita.  

 

O Conselho Fiscal avalia anualmente o auditor externo.  
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Em cumprimento das suas funções o Conselho Fiscal avalia a independência do auditor externo 

nos termos do artigo 62ºB dos Estatutos dos Revisores Oficiais de Contas e garante o 

cumprimento dos requisitos de rotação do sócio responsável como acima indicado.  

 

Este órgão tem presente a possibilidade, que lhe é reconhecida, de propor à Assembleia Geral a 

destituição do auditor externo, por justa causa. 

 

 
46. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo 

para a sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, 

bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da 

contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação.  

 

Foram prestados pela sociedade Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, os seguintes serviços:  

 
- Serviços de revisão legal de contas 

Inclui os honorários facturados no exercício de 2013 no âmbito da revisão legal das contas e 

auditoria externa das contas consolidadas do Banif Banco Internacional do Funchal, S.A. e 

contas individuais das suas subsidiárias. 

  

- Outros serviços de garantia e fiabilidade 

Inclui os honorários cobrados no âmbito da prestação de serviços de reporte ao Banco de Portugal 

(sobre os sistemas de controlo interno e provisões económicas), incluindo o Exercício Transversal 

de Revisão da Imparidade da Carteira de Crédito, à CMVM (reporte sobre procedimentos de 

intermediação financeira) e emissão de cartas conforto sobre temas específicos (tais como 

operações de securitização e emissão de dívida). 

  

Estes serviços foram contratados com base na proposta de prestação de serviços referida no 

ponto 44, a qual foi apreciada pelo Conselho Fiscal para efeitos de apresentação da proposta de 

nomeação à Assembleia Geral. 

  

- Serviços de consultoria fiscal 

Inclui os honorários cobrados no âmbito de serviços de consultoria técnico-fiscal. Estes serviços 

são individualmente aprovados normalmente com base na análise de outras propostas 

alternativas. 

 
47. Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas 

coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou 

coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante aos 

seguintes serviços (Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da 

Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio):   
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Pela Sociedade   
Valor dos serviços de revisão de contas 
(euros) 520.750 39% 
Valor dos serviços de garantia de 
fiabilidade (euros) 740.080 55% 
Valor dos serviços de consultoria fiscal 
(euros) 87.062 6% 
Valor de outros serviços que não revisão 
de contas (euros) 0 0% 
  1.347.892 

   
Por entidades que integrem o Grupo   
Valor dos serviços de revisão de contas 
(euros) 523.784 57% 
Valor dos serviços de garantia de 
fiabilidade (euros)  401.318 43% 
Valor dos serviços de consultoria fiscal 
(euros) 0 0% 
Valor de outros serviços que não revisão 
de contas (euros) 0 0% 
  925.102 

   
Total: 2.272.994   

 
 

 
C. ORGANIZAÇÃO INTERNA  

I. Estatutos 
 

48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade (art. 245.º-A, n.º 1, al. h).  

 

Em cumprimento do disposto na parte final da alínea h) do nº 1 do artº 245º A do CVM, 

informa-se que não existem quaisquer regras específicas aplicáveis no que se refere à 

alteração dos estatutos da sociedade, sendo integralmente aplicável o regime legal. 

 
II. Comunicação de irregularidades 

 
49. Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade. 

 

O Banif - Grupo Financeiro, acreditando que a adopção de uma política de comunicação de 

irregularidades é um contributo relevante para fomentar, ao nível das instituições que o 

integram, nomeadamente o Banif – Banco Internacional do Funchal SA, uma cultura responsável e 

de compliance, implementou ainda no âmbito da Banif - SGPS SA, desde o exercício de 2009, uma 

política de comunicação de irregularidades com a finalidade de prevenir, detectar e actuar sobre 

irregularidades, evitando a ocorrência de prejuízos agravados pela subsistência de tais práticas e 

garantindo, simultaneamente, a confidencialidade e a protecção dos autores das comunicações. 

 

Atendendo ao regime de participação de irregularidades imposto pelo novo artigo 116º-G do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, introduzido por via da 

publicação do Decreto-Lei nº 31-A/2012 e, ainda, ao facto do Banif – Banco Internacional do 
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Funchal SA ter passado a ser a sociedade de topo do Grupo, foi alterada e ajustada, durante o 

exercício de 2013, a política de comunicação de irregularidades supra referida, por forma a 

adequar a mesma aos novos requisitos legais e à nova realidade. 

 

Assim, em reunião do Conselho de Administração de 1 de Novembro de 2013, aquele órgão 

deliberou, em face dos pareceres favoráveis da Comissão Executiva de 16 de Outubro de 2013, e da 

Comissão Interna Especializada de Riscos e Auditoria de 31 de Outubro de 2013, aprovar a Política 

de Comunicação de Irregularidades do Banif – Grupo Financeiro, de modo a assegurar o seu 

ajustamento às alterações que o Decreto-Lei n.º 31-A/2012 introduziu no RGICSF, nomeadamente a 

introdução dos artigos 116.º-F e 116.º-G. 

 

Consideram-se “irregularidades” a prática, por colaboradores do Banco, de actos de gestão, 

relacionados com os domínios da administração, organização contabilística e fiscalização interna 

da instituição de crédito, susceptíveis de colocarem o BANIF em situação de desequilíbrio 

financeiro; 

 

O Banif adopta uma política de comunicação de irregularidades de âmbito transversal, 

compreendendo duas instâncias, as comunicações feitas pelos órgãos de administração e de 

fiscalização, pelos respectivos membros e pelos titulares de participações qualificadas e as 

comunicações feitas por Colaboradores. 

 

O BANIF mantém um Sistema para Comunicação de Irregularidades sob a coordenação do 

Conselho Fiscal, a quem compete receber as comunicações internas de irregularidades.  

 

O Sistema de Comunicação de Irregularidades do Banif tem natureza complementar, pelo que a 

sua utilização se limita a casos onde os mecanismos de controlo interno se tenham revelado 

insuficientes. 

 

O Sistema para Comunicação de Irregularidades é um contributo relevante para fomentar no seio 

do Banco uma cultura responsável e de compliance, operacionalizando i) uma política de 

comunicação de irregularidades consistente e susceptível de contribuir para prevenir e/ou 

reprimir comportamentos irregulares ou fraudulentos, e os ii) procedimentos de recepção e 

subsequente tratamento de comunicações. 

 

A gestão do Sistema para Comunicação de Irregularidades, a apreciação preliminar e os eventuais 

processos de investigação relativos às comunicações recebidas serão efectuadas pelo Conselho 

Fiscal, pela Função de Auditoria Interna e pela Função de Compliance, entidades que lhe conferem 

garantia de independência, rigor e competência. 

 

Repudia-se o anonimato a favor de um regime de confidencialidade, atribuindo-se particular 

ênfase à protecção dos autores das comunicações, sem descurar os direitos das pessoas visadas. 

As comunicações devem conter o máximo de elementos possíveis sobre as irregularidades de 

modo a que o processo de averiguação seja rápido e eficaz. 
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O Conselho Fiscal é, nos termos legais, a única entidade a quem cabe receber as comunicações de 

irregularidades apresentadas por colaboradores. Logo que recebidas, as comunicações de 

irregularidades são imediatamente registadas pelo Conselho Fiscal, através do seu secretariado. 

 

O Conselho Fiscal apreciará preliminarmente as comunicações recebidas e decidirá sobre a 

realização de averiguações. Uma comunicação apenas será considerada se se apoiar em factos e 

respeitar aos domínios referidos no ponto 2.2. 

 

Se o Conselho Fiscal concluir pela inconsistência, pouca seriedade ou inviabilidade da 

comunicação, os elementos serão destruídos. A decisão de não averiguar será comunicada a 

quem a apresentou, com uma súmula dos respectivos fundamentos. 

 

Se o Conselho Fiscal formular um juízo prévio de plausibilidade, a comunicação passará, à fase de 

averiguações. Por forma a garantir a boa condução das averiguações, consoante a matéria 

comunicada e a entidade ou entidades envolvidas, o Conselho Fiscal decidirá sobre a realização de 

averiguações e sobre quem as deve conduzir, conforme definido no ponto 2.7. 

 

Em casos em que gravidade da comunicação recebida aconselhe à tomada de providências 

imediatas, o Conselho Fiscal dará daquela conhecimento às entidades que considere adequada 

para o efeito convenientes e ajustada aos respectivos contornos.  

 

O Conselho de Administração assegurará as condições organizacionais e operacionais para a 

actuação do CF, da Função de Auditoria Interna e da Função de Compliance nesta matéria. 

 

Concluído o processo de averiguações, será promovido um Exit Meeting entre o Conselho Fiscal e 

as entidades envolvidas no processo de averiguações para definição do conjunto de conclusões e 

recomendações a constar do Relatório Final.  

 

Será elaborado um Relatório final, a remeter pelo Conselho Fiscal ao Conselho de Administração, 

que deverá conter as propostas de medidas correctivas a adoptar relativamente ao caso concreto 

e as destinadas a colmatar eventuais deficiências do sistema de controlo interno. 

 

O Conselho de Administração deliberará sobre o Relatório final, depois de ouvido o Conselho Fiscal. 

 

Da deliberação será dado conhecimento ao Conselho Fiscal que coordenará com as funções 

envolvidas no processo de averiguações, qual o acompanhamento da implementação das medidas 

correctivas aprovadas a adoptar. 

 

No cumprimento das formalidades relativas ao arquivo e tratamento estatístico das 

comunicações, o Conselho Fiscal e as entidades envolvidas no processo de averiguações 

assegurarão a respectiva conformidade com os prazos legais de conservação de dados. 
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O Conselho Fiscal assegurará a submissão ao Banco de Portugal de um relatório anual com a 

descrição do Sistema para Comunicação de Irregularidades do BANIF e com indicação sumária das 

participações recebidas e do respectivo processamento.  

 

A identidade dos autores das comunicações será mantida confidencial, a menos que os próprios 

expressamente declarem o contrário, atribuindo o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 

particular ênfase à confidencialidade e à protecção dos autores das comunicações. 

  
 

III. Controlo interno e gestão de riscos  
 

 
50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 

implementação de sistemas de controlo interno.  

 

A metodologia de implementação de Controlo Interno assenta nos princípios internacionais e num 

framework desenvolvido internamente, pretendendo-se garantir a prossecução de cinco 

componentes essenciais: 

− Ambiente de Controlo – Estabelecendo o grau em que o Grupo influencia a consciência de 

controlo dos seus colaboradores conferindo-lhe disciplina e estrutura. 

− Avaliação do Risco – Identificando e analisando os riscos relevantes (internos e externos), 

por forma a que os objectivos da organização sejam alcançados e que seja criada uma 

base adequada para a gestão dos riscos. 

− Actividades de Controlo – Assentando em políticas e procedimentos adequados com o 

objectivo de assegurar que as premissas estabelecidas pela gestão são seguidas e 

permitem que as acções necessárias sejam realizadas para identificar os riscos inerentes 

às actividades do Grupo. 

− Informação & Comunicação – Garantindo a identificação, captura e comunicação de 

informação pertinente e relevante que permita a tomada de decisões e que garanta a 

adequada execução. 

− Monitorização - Avaliando a qualidade da performance do Controlo Interno. 

 

Ao nível da função de Controlo Interno Corporativo, foram acompanhadas e promovidas, em 2013, 

diversas iniciativas, quer de gestão quer regulamentares, entre as quais se destacam: 

 
− A realização de questionários completos de Self-Assessment em cumprimento dos 

requisitos exigidos para as funções de estrutura pelo Aviso n.º 5/2008 do Banco de 

Portugal, de 1 de Julho de 2008; 

− Em cumprimento do disposto no referido Aviso n.º 5/2008, foram realizados durante o 

primeiro semestre, o Relatório de Controlo Interno da Holding do Grupo, e os Relatórios 

Individuais de todas as filiais (15) consideradas mais relevantes nos termos do Modelo de 

Avaliação de Riscos do Grupo, definido pela entidade de supervisão; 
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− Realização do Projecto de Remediação junto das filiais e definição das Acções a realizar e 

respectiva prioridade; 

− Execução de acções de Follow-Up dos Projectos de Remediação com reporte bimestral e 

semestral dos pontos de situação das deficiências ao Conselho de Administração do 

Grupo e ao Órgão de Supervisão; 

 

Em linha com as orientações regulamentares e, em particular, do Aviso nº 5/2008 do Banco de 

Portugal, o Grupo utiliza uma aplicação informática que sustenta a monitorização e controlo das 

acções realizadas em cada filial, o que permite um acompanhamento continuo do status de cada 

deficiência e de cada acção de mitigação e, bem assim, da informação de suporte da sua 

concretização, sempre que considerado necessário.  

 

A equipa corporativa de apoio ao Sistema de Controlo Interno estabelece um diálogo sistemático 

com os responsáveis de Controlo Interno das filiais, promovendo a disseminação das orientações 

do Grupo e colaborando para a melhoria do sistema de gestão de riscos do Grupo. 

 

O Grupo promove com regularidade análises de sensibilidade e de cenários, elaborando testes 

idiossincráticos e de carácter sistémico por forma a avaliar o seu impacto nas principas rubricas e 

indicadores da actividade ao nível consolidado. Em particular, no exercício de 2012 estes testes 

foram, sobretudo, realizados no âmbito do Plano de Capital e Liquidez realizado trimestralmente 

no âmbito do PAEF.  

 

Conforme referido nos pontos 27. e 29. supra foi constituída, no seio do Conselho de 

Administração, no exercício de 2013 uma Comissão Interna Especializada de Risco e Auditoria, a 

qual dispõe de acesso irrestrito a informação do Banif e respectivas participadas e assiste o 

Conselho de Administração na supervisão: i) da política de riscos, bem como da avaliação e gestão 

destes; ii) do cumprimento das disposições legais e regulamentares, dos estatutos e das normas 

emitidas pelas autoridades de supervisão, bem como das políticas gerais, normas e práticas 

instituídas internamente; iii) da adequação e cumprimento das políticas, critérios e práticas 

contabilísticas adoptadas e da integridade dos documentos de prestação de contas iv) da 

qualidade, integridade e eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de riscos, de 

cumprimento e de auditoria interna. 

 

51. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.  
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Direcção de Compliance (DCO) 1
Luís Filipe Telles de Almeida Capela

Conselho de Administração

Comissão Executiva

Direcção de Contabilidade e Controlo (DCC) 1
Nuno Henrique Oliveira Pimentel

Direcção Comercial Madeira (DCM)
David Máximo Correia

Direcção de Recuperação de Créditos (DRC) 1
Jorge Manuel Silveira Nunes

Direcção da Rede Directa (DRD) 1
Manuel Diogo Pereira Neto

Direcção do Executivo de Operações (DEO) 1
José Júlio Valente Geraldes

Direcção Comercial Sul (DCS)
José Carlos Oliveira Rolo

Direcção Global de Risco (DGR) 1
Ana Margarida da Costa Pedro Pinto

Direcção de Negócios Internacionais (DNI)
Gladstone Medeiros de Siqueira

Direcção de Comunicação e Imagem (DCI) 1
Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme

Direcção Comercial Norte (DCN)
José Luís Duarte Miranda

Direcção de Recursos Humanos (DRH) 1
Sérgio Miguel Saraiva Guimarães Baptista

Direcção de Assessoria Jurídica (DAJ) 1
Bruno Miguel dos Santos de Jesus

Direcção de Marketing (DMK)
Luís Filipe Neves Lounet Costa

Gabinete de Provedoria do Cliente (GPC)
Carlos Jorge Alves Lopes

Secretário da Sociedade
Bruno Miguel dos Santos de Jesus

Direcção Operacional de Produtos (DOP)
Fernando Leonel de Figueiredo Vítor Braga

Direcção de Auditoria e Inspecção (DAI) 1
Paulo Alexandre Maceira Baptista

Direcção Comercial Açores (DCA)
Luís Manuel Tavares Silva Anselmo

Direcção de Crédito (DCR) 1
Fernando Augusto Ferreira Neves

Secretariado do Conselho de Administração (SCA)
Bruno Miguel dos Santos de Jesus

Direcção de Sistemas de Informação (DSI) 1
Filipe Antunes de Paula Cardoso

Direcção de Transformação e Performance (DTP) 1
António Manuel Gouveia Ribeiro Henriques

Direcção de Corporate Banking (DCB)
Susana Helena Gomes de Figueiredo Ribeiro Reis

Direcção Tesouraria (DTE)
Basílio Filipe Pereira Leal

Direcção de Finanças e Planeamento (DFP) 1
Carla Sofia Pereira Dias Rebelo

Comités de Acompanhamento

- ALCO
- Budget
- Controlo Interno
- Custos e Produtividade
- Deleverage
- Funding
- Gestão de Continuidade de Negócio
- Pessoal
- Procurement
- Produtos e Cross-Selling
- Recuperação de Créditos
- Reorganização Societária
- Residentes no Exterior
- Sistemas de Informação
- Supervisão da Imparidade

Comissões Internas Especializadas

- Governo Societário do Conselho de Administração
- Riscos e Auditoria do Conselho de Administração

 

1 Órgãos que desenvolvem a sua actividade no contexto Corporativo e/ou de Serviço Partilhado. 
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52. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.  

 

A gestão e controlo dos riscos são conduzidos de acordo com estratégias e políticas definidas pelo 

órgão de Administração e são assumidos pela totalidade da sua estrutura organizacional. No 

entanto, o exercício da função está centralizado na Direcção Global de Risco. 

 

A gestão de risco é assegurada através de três linhas de defesa ao nível da sua estrutura 

organizacional: 

 

− 1.ª Linha de Defesa: Direcções de Negócio – gerem o risco associado às suas actividades de 

acordo com regras e limites pré-definidos presentes na estratégia, políticas e manuais 

internos. 

− 2.ª Linha de Defesa: Funções de Controlo Independente – Unidades responsáveis pelas 

actividades de back office que asseguram o controlo dos riscos, a qualidade dos dados nos 

sistemas de informação que constituem input para os sistemas de informação de risco, a 

monitorização e avaliação de performance, bem como o controlo do risco global (p.ex. 

identificação, medição, limite e mitigação). 

− 3.ª Linha de Defesa: Auditoria Interna – responsável pelas revisões independentes, 

monitorização e teste da conformidade com as políticas de risco e procedimentos, 

assegurando a avaliação regular da efectividade da estrutura de gestão de risco. 

 

O esquema funcional destas linhas de defesa apresenta-se da seguinte forma: 

 

 

Auditoria Externa

Gestão de Topo

Conselho de Administração / Comissão Executiva / Conselho Fiscal

Auditoria 
Interna

1.ª Linha de Defesa 2.ª Linha de Defesa 3.ª Linha de Defesa

R
eguladores

Medidas 
de 

Controlo 
Interno

Entidades do 
Grupo

Áreas de 
Negócio

Contabilidade

Gestão dos Riscos

Recuperação de Créditos

Jurídico

Compliance

Fonte: ECIIA/FERMA Guidance on the 8th EU Company Law Directive, artice 41

Organização & Qualidade

Comissão de Riscos e Auditoria

 
 

Decorrente das alterações do modelo organizativo do Grupo foi constituída a Comissão de Riscos e 

Auditoria. Esta Comissão, que integra Administradores não executivos, constitui um fórum de 

discussão multidisciplinar, com fortes competências e representatividade ao nível da gestão de 
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topo, que analisa, acompanha e efectua recomendações aos órgãos de decisão do Grupo, tendo a 

seu cargo, entre outros a supervisão dos riscos financeiros. 

 

Na vertente organizacional importa referir, para além das áreas identificadas, a existência de um 

conjunto de Comités de Acompanhamento, dos quais se salientam os seguintes, por endereçarem 

temas relevantes para a identificação, controlo e mitigação dos riscos financeiros e operacionais:  

 

• Comité de Gestão de Activos e Passivos (ALCO – Assets and Liabilities Committee) - assume 

um papel relevante na gestão de um conjunto de diversos riscos: risco de liquidez, risco 

de mercado e risco de taxa de juro. O ALCO é um órgão de natureza consultiva, para a 

articulação da acção entre as Unidades de Negócios e para a proposta de medidas à 

Comissão Executiva do Banif, cabendo-lhe efectuar recomendações sobre a gestão 

estratégica das principais componentes do balanço consolidado e a gestão do risco 

estrutural do Grupo. 

 

• Comité de supervisão de Imparidade – avalia regularmente o stock e o flow de imparidade 

nos diferentes segmentos de negócio, avalia as premissas e pressupostos de 

recuperação aplicados às principais exposições de análise individual e revê, com a 

periodicidade necessária o desempenho dos modelos de imparidade colectiva, analisando 

a sua segmentação e evolução dos parâmetros. 

 
• Comité de Controlo Interno – promove a prossecução dos objectivos fundamentais 

fixados pelo Grupo em matéria de Controlo Interno, avalia os procedimentos operacionais 

e respectivo ambiente de controlo, os mecanismos de gestão de riscos, bem como o 

processo de monitorização de controlo interno. 

 
    

53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e 

jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício da atividade.  

 

O Grupo reconhece que a actividade financeira é realizada num contexto complexo, com riscos 

relevantes e inter-relacionados. Neste ponto, e recorrendo a algumas definições preconizadas pelo 

BdP11, estão identificados e caracterizados os principais riscos (de natureza económica, financeira 

e jurídica) aos quais o Grupo está exposto: 

 

 

 

 

 

 

 

11 Fonte: “Modelo de Avaliação de Riscos”, Departamento de Supervisão Bancária, Banco de Portugal, 2007 e Aviso n.º 5/2008 do 
Banco de Portugal de Julho de 2008. 
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Tipologia Definição 

Risco de 

Crédito 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido à 

incapacidade de uma contraparte cumprir os seus compromissos financeiros perante a 

instituição, incluindo possíveis restrições à transferência de pagamentos do exterior.” 

Risco de 

Mercado 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, 

provocados por flutuações em cotações de acções, preços de mercadorias, taxas de juro, taxas 

de câmbio.” 

Risco 

Operacional 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 

de falhas na análise, processamento ou liquidação das operações, de fraudes internas e 

externas, da actividade ser afectada devido à utilização de recursos em regime de 

subcontratação, de processos de decisão internos ineficazes, da existência de recursos 

humanos insuficientes ou inadequados ou da inoperacionalidade das infra-estruturas.” 

Risco dos 

Sistemas de 

Informação 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, em 

consequência da inadaptabilidade dos sistemas de informação a novas necessidades, da sua 

incapacidade para impedir acessos não autorizados, para garantir a integridade dos dados ou 

para assegurar a continuidade do negócio em caso de falha, bem como devido ao 

prosseguimento de uma estratégia desajustada nesta área.” 

Risco de 

Liquidez 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 

da incapacidade da instituição de dispor dos fundos líquidos para cumprir as suas obrigações 

financeiras, à medida que as mesmas se vencem.” 

 

Risco de 

Taxa de Juro 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos adversos nas taxas de juro de elementos da carteira bancária, por via de 

desfasamentos de maturidades ou de prazos de refixação das taxas de juro, da ausência de 

correlação perfeita entre as taxas recebidas e pagas nos diferentes instrumentos, ou da 

existência de opções embutidas em instrumentos financeiros do balanço ou elementos 

extrapatrimoniais.” 

Risco de Taxa 

de Câmbio 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, devido a 

movimentos adversos nas taxas de câmbio de elementos da carteira bancária, provocados por 

alterações nas taxa de câmbio utilizadas na conversão para a moeda funcional ou pela 

alteração da posição competitiva da instituição devido a variações significativas das taxas de 

câmbio.” 

Risco de 

Reputação 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 

duma percepção negativa da imagem pública da instituição, fundamentada ou não, por parte de 

clientes, fornecedores, analistas financeiros, colaboradores, investidores, órgãos de imprensa 

ou pela opinião pública em geral.” 

Risco de 

Estratégia 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 
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Tipologia Definição 

de decisões estratégicas inadequadas, da deficiente implementação das decisões ou da 

incapacidade de resposta a alterações do meio envolvente, bem como a alterações no ambiente 

de negócios da instituição.” 

Risco de 

Compliance 

 

“Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes 

de violações ou da não conformidade relativamente a leis, regulamentos, determinações 

específicas, contratos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, práticas instituídas 

ou princípios éticos, que se materializem em sanções de carácter legal, na limitação das 

oportunidades de negócio, na redução do potencial de expansão ou na impossibilidade de exigir 

o cumprimento de obrigações contratuais.” 

Risco 

Imobiliário 

 

Probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou capital, decorrentes de 

uma variação nos preços de mercado dos imóveis, incluindo imóveis de usufruto próprio do Banif 

– Grupo Financeiro. 

 

 

54. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de 

riscos.  

 

A gestão de risco no Banif – Grupo Financeiro assenta na identificação, medição, mitigação e 

monitorização da exposição aos principais riscos de actividade aos quais o Grupo se encontra 

exposto. 

  

De acordo com as Políticas de Risco do Banco, o processo de identificação, avaliação, 

acompanhamento e o controlo e gestão de riscos é composto por quatro fases, conforme se 

mostra na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Identificação

II - Medição

IV –
Monitorização

III - Mitigação

Gestão
de

Riscos

I - Identificação

II - Medição

IV –
Monitorização

III - Mitigação

I - Identificação

II - Medição

IV –
Monitorização

III - Mitigação

Gestão
de

Riscos

Gestão
de

Riscos
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Seguidamente descreve-se de forma sucinta as várias fases de gestão de riscos: 

 

Fase I – Identificação 

 
Engloba o conhecimento e compreensão dos riscos existentes ou dos riscos potenciais que 

resultem de posições tomadas perante terceiros ou inerentes à realização das próprias 

actividades. Desta forma: 

− Os riscos específicos a que o Grupo se encontra exposto são objecto de identificação e 

definição, atendendo à sua materialidade e proporcionalidade; 

− A definição do perfil pretendido de risco (risk appetite) deve basear-se nos seus objectivos de 

negócio e ser descrito de forma objectiva e mensurável; 

− A lista de riscos identificados pode sofrer alterações determinadas por alterações na 

estratégia da Instituição, ajustamentos de mercado ou outro tipo de eventos. 

 

Para a fase de identificação são cruciais: 

− A disponibilidade de informação fiável e tempestiva, originada pelos diversos sistemas de 

informação e, sempre que necessário, a sua adaptação às necessidades actuais ou futuras; 

− A disponibilidade de informação quantitativa e qualitativa existente nos diversos órgãos das 

diversas entidades do Grupo que concorram para a medição, mitigação e monitorização dos 

riscos. 

 

A informação, em cada momento disponível, para a caracterização dos riscos a que o Grupo se 

encontra sujeito pode condicionar a capacidade de concretizar com efectividade as restantes 

fases do ciclo de gestão de riscos. 

 

Fase II – Medição 

 
Centra-se na quantificação dos riscos identificados. Em função do tipo de riscos e da sua 

materialidade, a respectiva quantificação pode ser efectuada de forma mais ou menos detalhada.  

Desta forma: 

− A medição de riscos deve ser completa de forma a cobrir todas as fontes e factores de risco 

significativas; 

− A metodologia de medição deve ser tempestiva para ser útil aos utilizadores dessa informação; 

− No processo de medição de riscos, deve recorrer-se a uma sub-segmentação dos factores de 

risco, de forma a tornar mais útil a informação produzida; 

− As metodologias de medição de risco devem ser consistentes entre Unidades de Negócio e 

produtos. 

 

Fase III – Mitigação 

 
A mitigação de risco assenta no desenvolvimento de opções e acções que possibilitam a redução 

da exposição ao risco. 
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Desta forma: 

− Devem ser definidos o perfil de risco e o grau de tolerância ao risco para cada área funcional 

(risk tolerance), estes parâmetros carecem de revisão e actualização mínimo anualmente; 

− A definição e a concretização de estratégias de mitigação de risco devem ser baseadas numa 

avaliação de risco e de rendibilidade; 

− Deve existir uma clara definição e sistematização sobre as tarefas que deverão ser 

desempenhadas por cada função e como deverão ser executadas; 

− Devem ser asseguradas, de forma tempestiva, a prevenção de situações não autorizadas e a 

sua detecção quando, não obstante os procedimentos de prevenção as mesmas ocorram de 

facto, de modo a permitir a adopção tempestiva de medidas correctivas. 

 

Fase IV – Monitorização 

 
Nesta fase assegura-se que a informação produzida nas fases anteriores é analisada em tempo 

útil pelos órgãos internos relevantes, bem como, é comunicada a entidades externas informação 

fiável, completa e atempada sobre o perfil da exposição de risco. Desta forma: 

− O reporte de informação deve fornecer informação relevante, fidedigna e atempada; 

− As características do reporte de informação (p.e., detalhe de informação, periodicidade, 

destinatários) deve estar alinhada com as características e a materialidade da exposição a 

cada risco. 

Desta forma: 

− Os órgãos de gestão devem assegurar que a realização das suas actividades não expõem o 

Grupo a perdas que possam colocar em risco a sua sustentabilidade a curto, médio e longo 

prazos; 

− Devem existir procedimentos para identificar e avaliar alternativas de gestão da exposição ao 

risco e para seleccionar acções de mitigação apropriadas; 

− A definição e a concretização de estratégias de mitigação de risco devem ser baseadas numa 

avaliação de risco e de rendibilidade; 

− O órgão responsável por gerir cada risco e por estabelecer os respectivos limites deve ser 

independente dos órgãos que podem assumir esse risco. 

 

Gestão de Riscos 

 

Sendo o risco o conceito basilar associado a esta temática, importa defini-lo: “Risco é a 

probabilidade ou ameaça de ocorrência de eventos desfavoráveis, do qual resultem danos, 

obrigações, perdas ou outros impactos negativos para as Instituições, causados por 

vulnerabilidades internas ou externas, que possam ser mitigadas ou neutralizadas por acções 

preventivas.” 
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A existência de risco é intrínseca à actividade bancária, pelo que é essencial assegurar uma 

adequada e dinâmica gestão dos riscos, em linha com os objectivos do negócio e da rendibilidade 

expectável a médio e longo prazos. Assim, é essencial uma gestão da exposição aos riscos, o que 

implica: 

− Quantificar o nível de risco considerado adequado; e 

− Definir a forma de o medir e monitorizar. 

 

Em consequência, o modelo de gestão de risco implementado está construído com vista a permitir 

uma cobertura dos mesmos, atendendo à sua materialidade e proporcionalidade, e recorrendo a 

um perfil conservador de apetite ao risco (risk appetite). 

 

Os seguintes princípios estruturais são seguidos: 

− Conservadorismo – é objectivo do Grupo ser reconhecido como uma Instituição que gere de 

uma forma adequada e prudente o portfólio de riscos a que está exposto. Consequentemente, 

o perfil de risco é conservador, almejando um correcto equilíbrio entre risco e rendibilidade e 

tendo como prioridade absoluta a salvaguarda do património dos seus Clientes e dos seus 

próprios activos. 

 
− Enfoque – a avaliação e monitorização do nível de exposição aos riscos mais expressivos são 

efectuadas por estruturas organizacionais especificamente dedicada a esta, embora existam 

outros órgãos que as promovem, no âmbito das suas atribuições e competências. 

− Independência – a avaliação e monitorização do nível de exposição ao risco são efectuadas por 

uma estrutura organizacional efectivamente independente das estruturas organizacionais do 

Grupo que assumem riscos, embora estas também os devam avaliar e monitorizar, no âmbito 

das suas atribuições e competências. 

− Controlo – ao modelo de gestão de riscos são efectuados testes e controlos adicionais e 

independentes, levados a cabo por um terceiro órgão interno (Auditoria), independente das 

estruturas que assumem riscos e das estruturas que os avaliam e monitorizam. 

− Aperfeiçoamento – porque o ambiente em que operam é mutável, a PGR é: 

− Por um lado, periodicamente revista para se adaptar a novas características; e, 

− Por outro lado, regularmente aperfeiçoada para incorporar nova informação ou novas 

metodologias a adoptar, quer por imposição das entidades de supervisão, quer pelos 

objectivos de melhoria sistemáticos da Instituição. 

− Cooperação – o fim último da gestão de risco é criar as condições para melhorar a capacidade 

de tomada de decisão e não meramente quantificar níveis de exposição de risco. Neste sentido, 

esta postura proactiva leva a que a concretização de acções que minimizem o impacto de 

eventos adversos seja uma responsabilidade em que participam quer as Direcções de Negócio, 

quer as Direcções Centrais. 

− Integração – a gestão de risco está embebida na actividade diária do Grupo, bem como, no 

planeamento dos seus objectivos e da sua estratégia. 
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− Prioridade – a responsabilidade última pela gestão de riscos é da Comissão Executiva, que 

colocará ao dispor dos vários órgãos as condições técnicas e humanas para uma adequada 

gestão dos riscos, de acordo com os seus objectivos e da sua estratégia. 

 

Os princípios referidos anteriormente podem sintetizar-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo promove a revisão periódica das políticas e dos procedimentos instituídos para a gestão 

de risco de modo a reflectir as alterações nos mercados, nos produtos e nas melhores práticas. O 

Conselho de Administração é responsável pela definição das referidas políticas contando com o 

apoio da Direcção Global de Risco na avaliação e monitorização dos riscos e acompanhando os 

riscos mais significativos. 

 

55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados 

na sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (art. 

245.º-A, n.º 1, al. m).  

 

Em conformidade com as alterações da estrutura de Governo Interno do Grupo iniciadas em 2012, 

que se consubstanciaram numa profunda alteração ao nível da Equipa de Gestão e da sua 

estratégia, o Grupo deu continuidade, em 2013, ao processo de optimização da estrutura de 

governo interno de gestão de risco, como forma de assegurar uma gestão integrada e transversal 

de Risco, e na prossecução dos seguintes objectivos: 

− Assegurar o alinhamento, uniformização e acompanhamento transversal da evolução dos 

riscos, capital e solvabilidade; 

− Incorporar uma visão integrada e transversal de risco, nomeadamente na aplicação de 

políticas, reporting, desenvolvimento e aplicação de modelos de risco. 

 

 

Política de Gestão de Risco

Princípios Estruturais

Conservadorismo
Enfoque Independência

Integração

Prioridade

Aperfeiçoamento

Controlo

Cooperação

Política de Gestão de Risco

Princípios Estruturais

Conservadorismo
Enfoque Independência

Integração

Prioridade

Aperfeiçoamento

Controlo

Cooperação
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Este processo em optimização permitiu também o reforço da independência da função risco face 

a outras áreas da Organização, assegurando isenção, credibilidade e suporte efectivo à tomada de 

decisão por parte dos órgãos de gestão. 

 

O processo descrito anteriormente pode ser sintetizado no seguinte diagrama que apresentamos: 

 

 

A Direcção Global de Risco tem como missão principal assessorar o Conselho de Administração do Banif, 

S.A. na gestão integrada dos riscos inerentes às actividades do Banif – Grupo Financeiro, em adequação 

com as exigências e recomendações das entidades supervisoras, promovendo a sua mitigação e 

incorporação na tomada de decisão a todos os níveis do Banif – Grupo Financeiro. 

 

Tratando-se essencialmente de uma função de controlo, a sua principal preocupação está 

essencialmente vocacionada para a obtenção e estruturação lógica de informação que permita 

assegurar o controlo dos diversos riscos de actividade a que o Grupo se encontra exposto, bem como na 

definição de políticas de risco globais e estruturantes e na promoção e desenvolvimento de projectos de 

risco de natureza transversal ao Banif – Grupo Financeiro. 

 

Em linha com as recomendações internacionais dos órgãos de supervisão e das melhores práticas, o 

Grupo reconhece a necessidade de adoptar um compromisso com a Gestão do Risco, quer ao nível de 

Processos e Tecnologias quer ao nível de Pessoas e Culturas, o que, no contexto das suas actividades, é 

relativamente complexo, face à diversidade de entidades que o compõem e às diversas geografias onde 

se encontra presente. 

 

Em termos de identificação, medição, mitigação e monitorização dos riscos, o sistema de gestão de 

riscos do Grupo é exercido em cada uma das suas entidades efectuando-se ao nível nacional quanto aos 

Serviços Partilhados, um trabalho de natureza similar, agregador de riscos e essencialmente 

vocacionado para as actividades de controlo, no qual o Grupo tem procurado melhorar os níveis e a 

natureza dos reportes de informação. No essencial é proporcional à dimensão, natureza e complexidade 

das actividades, estando em linha com a natureza e magnitude dos riscos que o Grupo assume ou 

pretende assumir. 
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O Grupo define a sua estratégia de risco, assente a definição de linhas globais de orientação, baseadas 

na atitude face ao risco conservadora e de acordo com as abordagens de gestão de risco mais 

adequadas às suas actividades.  

 

O Grupo promove com regularidade análises de sensibilidade e de cenários, elaborando testes 

idiossincráticos e de carácter sistémico por forma a avaliar o seu impacto nas principais rubricas e 

indicadores da actividade ao nível consolidado. Em particular, no exercício de 2013, estes testes foram 

sobretudo realizados no âmbito do FCP – Funding and Capital Plan, efectuado trimestralmente no 

âmbito do PAEF. 

 

Dando continuidade ao desenvolvimento das iniciativas referentes ao Acordo de Basileia II foi, em Março 

de 2013, elaborado o Relatório intercalar sobre o Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital 

Interno (adiante designado ICAAP) em conformidade com as Instruções n.º 15/2007 e n.º 32/2010, 

cumprindo-se assim os requisitos estabelecidos pelo Acordo para o Pilar II. 

 

O processo ICAAP permite ao Banif – Grupo Financeiro dispor de um modelo de avaliação de capital 

económico, com clara integração do cálculo de capital interno com o processo de planeamento e 

alocação de capital, o que permitiu a antecipação da identificação das necessidades de capital 

regulamentares identificadas. 

 

Ainda em 2013, e no enquadramento normativo nacional do Pilar III – Disciplina de Mercado de Basileia II, 

o Grupo procedeu à divulgação pública de informação mais detalhada sobre a solvabilidade, sobre os 

riscos incorridos, os processos e sistemas de avaliação e gestão instituídos nas entidades do Grupo, 

tendo assim, disponibilizado ao mercado, um conjunto mais vasto de elementos para a tomada de 

decisões pelos agentes económicos, contribuindo para uma maior transparência, e conhecimento do 

sistema financeiro. 

 

De salientar, que no seguimento do redesenho da presença geográfica do Grupo (seguindo um dos 

principais vectores do Plano de Reestruturação) e a consequente simplificação societária do Grupo, 

conjugada com os projectos em curso, irão garantir mecanismos de controlo de risco e de controlo 

interno mais eficazes e efectivos. 

 

No actual quadro regulamentar prudencial, o Grupo considera que a natureza da informação divulgada 

mostra-se indispensável para o fortalecimento da presença dos participantes no mercado gerando 

pressões favoráveis e fomentando práticas que promovem uma maior segurança no sistema financeiro. 

 

A divulgação da informação financeira, no site da CMVM e site institucional do Banco, é coordenado e 

controlado pela Direcção de Comunicação e Imagem (DCI), em particular o Gabinete de Relação com 

Investidores,  que prepara e confirma a informação a divulgar, tendo por base a informação fornecida 

pelas outras áreas do Banco, em especial a informação da contabilidade assegurada pela Direcção de 

Contabilidade e Controlo, garantindo assim uma adequada segregação de funções e controlo do 

processo. 
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Toda a informação divulgada é submetida à aprovação prévia do Conselho de Administração. 

 

Para além dos controlos internos instituídos na preparação da informação contabilística, as contas 

anuais são sujeitas a uma auditoria externa independente, que suporta a respectiva Certificação Legal 

de Contas e o Parecer do Conselho Fiscal. 

 

IV. Apoio ao Investidor  
 

56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação 

disponibilizada por esses serviços e elementos para contacto.  

 

O Gabinete de Relações com Investidores, composto por dois colaboradores, apoia a preparação 

regular de informação e respectiva divulgação, por forma a contribuir para o cumprimento das 

obrigações legais e regulamentares de reporte ao mercado. Adicionalmente, o Gabinete de 

Relações com Investidores responde a solicitações dos accionistas, investidores, analistas 

financeiros e demais agentes, bem como, participa em conferências, roadshows e reuniões 

individuais com analistas e institucionais. É ainda responsável por apoiar a Comissão Executiva no 

âmbito de eventos que representem a sociedade e por elaborar informação relacionada com o 

estatuto de entidade emitente de acções e outros valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado. 

 

Contactos do Gabinete de Relações com Investidores: 

Nome: Teresa Martinho 

Endereço: Av. José Malhoa, 22, 1099-012 Lisboa.  

Email: teresa.s.martinho@banif.pt 

Telefone: 217 211 566 

Sítios na internet: (www.banif.pt) / www.banif.pt/investidores 

 

57. Representante para as relações com o mercado. 

 

O Representante do Banif para as Relações com o Mercado é o Senhor Dr. Bruno Miguel dos Santos 

de Jesus. 

Endereço: Av. José Malhoa, 22, 1099-012 Lisboa.  

Email: bruno.jesus@banif.pt.  

Telefone: 217 211 200 

 

58. Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados 

no ano ou pendentes de anos anteriores.  

 

Durante o exercício de 2013 verificaram-se 83 pedidos de informação, cujo prazo de resposta 

ocorreu, em regra, no próprio dia.   
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59. Endereço(s). 

 

O Banif dispõe de um sítio na internet (www.banif.pt), em português e inglês, que funciona como 

meio privilegiado de difusão de informação, de natureza institucional, pública e material.  

 

60.  Local onde se encontra informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede 

e demais elementos mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), encontra-se disponível para envio em formato 

electrónico, mediante solicitação por telefone, correio electrónico, fax ou carta, constando ainda 

de todos os meios de comunicação externa da sociedade previstos no art.º 171º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

  

61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos 

e/ou comissões. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), encontra-se disponível para envio em formato 

electrónico, mediante solicitação por telefone, correio electrónico, fax ou carta. 

 

62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, 

do representante para as relações com o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor ou 

estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), encontra-se disponível para envio em formato 

electrónico, mediante solicitação por telefone, correio electrónico, fax ou carta. 

 

63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar 

acessíveis pelo menos durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos 

societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da 

assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), e no que se refere aos documentos de prestação de 

contas, também no Sistema de Divulgação de Informação da CMVM (www.cmvm.pt) encontra-se 

disponível para envio em formato electrónico, mediante solicitação por telefone, correio 

electrónico, fax ou carta. 
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64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a 

informação preparatória e subsequente com ela relacionada. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), e no Sistema de Divulgação de Informação da CMVM 

(www.cmvm.pt) encontra-se disponível para envio em formato electrónico, mediante solicitação 

por telefone, correio electrónico, fax ou carta. 

 

65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões 

das assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das 

votações, com referência aos 3 anos antecedentes. 

 

Esta informação, além de se encontrar publicada no sítio da internet, na opção Relação com 

Investidores (www.banif.pt/investidores), encontra-se disponível para envio em formato 

electrónico, mediante solicitação por telefone, correio electrónico, fax ou carta. 

 

D. REMUNERAÇÕES 

I. Competência para a determinação 
 

 

66. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, 

dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 

sociedade. 

 

A remuneração dos membros dos órgãos sociais e estatutários é estabelecida por uma 

Comissão de Remunerações, cujo membros (3) são eleitos directamente pela Assembleia Geral 

(art.º 31.º, n.º 1 do Contrato de sociedade). Além disso, a Assembleia Geral poderá deliberar, 

sob proposta do Conselho de Administração, sobre a distribuição de lucros a quadros e 

empregados da sociedade (art.º 31.º, n.º 4 do Contrato de Sociedade).  

 

Adicionalmente, em conformidade com o disposto no ponto II.3.3. do Código de Governo das 

Sociedades divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Julho de 2013, e 

com o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, a Comissão de Remunerações submete 

anualmente, para apreciação pela Assembleia Geral Anual de accionistas, uma declaração 

sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização. 

 

II. Comissão de remunerações 
 

67. Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares 

ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de 

cada um dos membros e assessores.  
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A Comissão de Remunerações foi eleita para um mandato de 3 anos, até ao final de 2014, em 

Assembleia Geral de 8 de Outubro de 2012, no contexto da aprovação da operação de fusão por 

incorporação da Banif – SGPS, S.A. no Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.  

 

Deste modo, a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., após a 

referida fusão, passou a ser constituída pelos seguintes membros: 

 

António Gonçalves Monteiro 

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia (ISE) e diplomado pelo Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração. É Revisor Oficial de Contas e possui experiência 

profissional relevante nos domínios da auditoria, revisão legal de contas, consultoria de gestão e 

consultoria fiscal, tendo exercido as funções de Fiscal Único, membro do Conselho Fiscal e auditor 

externo, de mais de uma centena de empresas comerciais e industriais. Foi ainda docente das 

cadeiras de Contabilidade Financeira, Contabilidade Analítica e Gestão Financeira, Contabilidade 

Financeira Avançada e Auditoria de Gestão em três estabelecimentos de Ensino Superior. Foi 

Bastonário e Presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e, ainda 

na referida entidade, Presidente da Comissão de Controle de Qualidade, membro do Conselho 

Geral, Vogal da Comissão de Estágio, Vogal da Comissão de Formação Profissional e membro do júri 

de exames para Revisores Oficiais de Contas. Foi ainda Presidente da Associação Portuguesa de 

Consultores Fiscais. Mantém actividade profissional em órgãos sociais de diversas empresas 

enquanto representante da Moore Stephens, de que é Managing Partner. É Presidente do 

Conselho Fiscal da Teixeira Duarte, SA, da ESTAMO – Participações Imobiliárias, SA e da SAGESTAMO – 

Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, SA. É Presidente da Comissão de 

Normalização Contabilística.  

 

Enrique Santos 

Formação em Gestão Empresarial, diplomado em Marketing e Relações Públicas. De nacionalidade 

espanhola, esteve ligado, durante cerca de dez anos, à Administração Espanhola, tendo ocupado 

diversos cargos no estrangeiro. Foi presidente de várias empresas do Grupo Totta/Banesto e 

Quadro Directivo no Barclays Bank, no Banesto e no BSCH. Foi, igualmente, presidente de várias 

associações empresariais, entre elas a FEDECOM – Federação de Câmaras de Comércio Espanholas 

na Europa, desempenhando, actualmente, funções de consultoria para investimentos financeiros, 

de administração de empresas e de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Espanhola, cargo que ocupa desde 1998. 

 

Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques 

Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, dispõe de um Magister Juris em 

Direito Europeu e Comparado da Balliol College, Universidade de Oxford. É membro da Ordem dos 

Advogados e Solicitor dos Tribunais Superiores de Inglaterra e País de Gales, desempenhando 

actualmente funções na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de 

Advogados, R.L., onde é sócio desde 2007.  
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Em reunião de Assembleia Geral de 30 de Maio de 2013, e considerando: 

 

− que, por carta datada de 6 de Maio de 2013, o Dr. Enrique Santos renunciou ao cargo de 

Membro da Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, 

para o qual havia sido eleito em Assembleia Geral de Accionistas de 8 de Outubro de 2012; 

− que, no âmbito do plano de capitalização com recurso a investimento público e ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do art.º 14.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro, foi nomeado 

membro não executivo do Conselho de Administração, através do Despacho n.º 3454-

A/2012, publicado em 4 de Março, de Sua Excelência, o Senhor Ministro de Estado e das 

Finanças, o Dr. António Carlos Custódio Morais Varela, ao qual foram conferidos “assento 

e direito de voto nas Comissões do Conselho (...) abrangendo matérias de gestão de risco 

e de remunerações, e em outras comissões ou órgãos estatutários de natureza 

semelhante”; 

 

Foi deliberado eleger para integrar a referida Comissão de Remunerações, no triénio em curso, 

2012-2014, o Dr. António Carlos Custódio Morais Varela, que a seguir melhor se identifica, 

passando este órgão estatutário a ter a seguinte composição: 

 

Presidente:  Dr. António Gonçalves Monteiro 

Vogais:        Dr. Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques 

      Dr. António Carlos Custódio Morais Varela 

 

António Carlos Custódio Morais Varela  

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa (1978).  

M. Sc. Industrial Relations and Personal Management, London School of Economics, Universidade 

de Londres (1981).  

 

Com excepção do Dr. António Carlos Custódio Morais Varela nenhum dos membros da Comissão de 

Remunerações, supra referidos, é membro dos órgãos de administração ou de fiscalização do 

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

 

Não obstante o Dr. António Carlos Custódio Morais Varela exerça simultaneamente funções no 

Conselho de Administração e na Comissão de Remunerações do Banif, entende-se que, dada a 

natureza específica das funções que exerce e dos termos da sua nomeação, pelo stado 

Português, com funções específicas de acompanhamento e controlo da actividade do Banif no 

contexto do respectivo processo de recapitalização com recurso ao investimento público, em 

estrito cumprimento do regime legal (excepcional) aplicável, entende-se que não existe qualquer 

situação de dependência ou de conflitos de interesses no exercício cumulativo e simultâneo de 

funções nos dois órgãos. 
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Nenhum dos elementos da Comissão de Remunerações foi contratado por contrato de trabalho 

ou de prestação de serviços, nem existe relação entre algum daqueles e qualquer entidade 

consultora da sociedade. 

 

Nestes termos, todos os membros da Comissão de Remunerações em exercício, Dr. António 

Gonçalves Monteiro, Dr. Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques e António Carlos Custódio 

Morais Varela deverão ser considerados independentes relativamente aos membros executivos do 

órgão de administração, conforme previsto na recomendação nº II.3.1. do Código do Governo das 

Sociedades da CMVM (versão de Julho de 2013).  

 

A Comissão de Remunerações não recorreu a quaisquer peritos, consultores ou entidades 

externas com vista à preparação, elaboração e aprovação da Política de Remuneração, tendo 

tomado em consideração as práticas de remuneração das empresas em geral e as práticas de 

remuneração no sector financeiro e de outros Bancos portugueses que operam nos mercados 

nacional e internacional. Foram ainda tomados em consideração o enquadramento legal referente 

a políticas/práticas remuneratórias cuja necessidade de cumprimento decorre da circunstância 

de o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. ter recorrido ao investimento público nos termos 

e para os efeitos da Lei n.º 63-A/2008 de 24 de Novembro e da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de 

Maio, bem como os compromissos assumidos pelo órgão de administração da sociedade no âmbito 

do Plano de Recapitalização aprovado na reunião da Assembleia Geral de 16 de Janeiro. 

 

68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de 

política de remunerações.  

 

Considera-se que os três membros da Comissão de Remunerações em funções à data de 

referência de 31 de Dezembro de 2013 têm, em virtude do seu curriculum profissional, 

conhecimentos e experiência em matéria de política de remuneração, designadamente, no que se 

refere ao Dr. António Gonçalves Monteiro, em virtude de cerca de 30 anos de actividade 

profissional, exercida nos domínios da auditoria, revisão legal de contas e consultoria de gestão , 

no que se refere ao Dr. Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques, pela sua experiência como 

advogado ligado ao sector financeiro e no que se refere ao Dr. António Carlos Custódio Varela, em 

virtude das funções de Administração que desempenhou em diversas empresas, financeiras e não 

financeiras, bem como em associações empresariais, a que acresce a circunstância específica de 

ter sido designado pelo Estado Português para participar em todos os órgãos estatutários ou 

comissões com competência em matéria de remunerações. 

 
III. Estrutura das remunerações 

 

69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que 

se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho.  

 

Na Assembleia Geral Anual de 30 de Maio de 2013, em conformidade com o disposto no artigo 2.º da 

Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho e do artigo 16.º do Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal, foi 
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aprovada uma declaração sobre política de remunerações dos órgãos de administração e 

fiscalização, apresentada pela Comissão de Remunerações, com o seguinte teor: 

 

“Considerando:  

− que, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho e do artigo 16.º do Aviso n.º 10/2011 do Banco de 

Portugal, a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. deve submeter, anualmente, 

a aprovação da Assembleia Geral, uma declaração sobre a política de remuneração dos membros dos respectivos 

órgãos de administração e de fiscalização;  

− que a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. tem, nos termos do art.31.º, n.º 1, 

do Contrato de Sociedade, competência para fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais; 

− que a Comissão de Remunerações exerce tal competência nos termos do mandato da Assembleia Geral;  

− que a Assembleia Geral realizada a 5 de Abril de 2012  da  Banif SGPS,  SA, então holding de topo do Grupo Financeiro 

Banif, aprovou a Declaração relativa à Política de Remuneração  que lhe foi submetida pela Comissão de 

Remunerações,  após deliberação unânime dos respetivos membros, que constituem hoje, em resultado da 

deliberação de fusão, a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.  

− Que o Plano de Recapitalização do Banif, aprovado pela Assembleia Geral de 16 de Janeiro de 2013 deliberou a 

introdução naquela política dos ajustamentos em matéria remuneratória necessários ao cumprimento das 

disposições implicadas pelo recurso ao investimento público ao abrigo da Lei Lei n.º 63-A/2008 , e, nomeadamente os 

previstos no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio. 

 

a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. submete a aprovação da Assembleia Geral a 

seguinte declaração sobre a Política de Remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, em vigor 

para o exercício de 2013: 

 

A Política de Remuneração do Banif- Banco Internacional do Funchal, SA é a resultante das alterações introduzidas pelo Plano 

de Recapitalização na Política de Remuneração aprovada para vigorar no Grupo Financeiro Banif em 2012, sendo dado rigoroso 

cumprimento ao disposto no citado preceito; ou seja, até ao integral reembolso do investimento público a que diz respeito o 

Plano de Recapitalização, 

 (i) não será paga qualquer remuneração variável aos membros do órgão de administração; 

(ii) será fixada para o conjunto dos membros dos órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal) uma remuneração que não será superior a 50% da respectiva remuneração média dos 2 anos anteriores, 

contados com referência à data de operação de recapitalização, salvo se esse valor for inferior à remuneração em vigor em 

instituições de crédito cujo capital seja detido na totalidade, directa ou indirectamente pelo Estado, caso em que pode ser 

este o valor de remuneração a fixar. 

 

Sem prejuízo do acima referido, a Comissão de Remunerações continuará a realizar anualmente a determinação do valor da 

remuneração variável que caberia aos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração por aplicação das 

regras da Política de Remuneração aprovadas pela Assembleia Geral de Abril de 2012. Contudo qualquer eventual atribuição e 

pagamento respeitante a esses valores só poderá ocorrer após o reembolso integral do investimento público e ficará em 

qualquer caso inteiramente dependente de uma decisão da Comissão de Remunerações que estiver em funções após aquele 

reembolso 

 

Comissão de Remunerações 

 

A Comissão de Remunerações foi eleita para um mandato de 3 anos, até ao final de 2014, em Assembleia Geral de 8 de Outubro 

de 2012, no contexto da aprovação da operação de fusão por incorporação da Banif – SGPS, S.A. no Banif – Banco Internacional 

do Funchal, S.A. Conforme se referiu, no Projecto de Fusão aprovado pelo Banco de Portugal em 4 de Setembro de 2012, estava 

previsto que dois dos três membros da Comissão de Remunerações então em funções no Banco viessem a integrar o Conselho 

de Administração deste após a fusão, o que inviabilizaria a respectiva continuidade na Comissão de Remunerações. Por outro 

lado, tendo presente o interesse em assegurar a independência dos membros desta Comissão, que após a fusão passou a 

funcionar no âmbito de uma sociedade emitente de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, a Assembleia 

Geral deliberou a designação/eleição dos então membros da Comissão de Remunerações da Banif – SGPS, S.A. (que preenchiam 

todos os requisitos técnicos e de independência exigíveis) para o desempenho das funções homólogas ao nível da sociedade 
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incorporante. Deste modo, a Comissão de Remunerações do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A., após a fusão, passou 

a ser constituída pelos seguintes membros: 

Dr. António Gonçalves Monteiro 

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia (ISE) e diplomado pelo Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração. É Revisor Oficial de Contas e possui experiência profissional relevante nos domínios da auditoria, revisão legal 

de contas, consultoria de gestão e consultoria fiscal, tendo exercido as funções de Fiscal Único, membro do Conselho Fiscal e 

auditor externo, de mais de uma centena de empresas comerciais e industriais. Foi ainda docente das cadeiras de 

Contabilidade Financeira, Contabilidade Analítica e Gestão Financeira, Contabilidade Financeira Avançada e Auditoria de Gestão 

em três estabelecimentos de Ensino Superior. Foi Bastonário e Presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, e, ainda na referida entidade, Presidente da Comissão de Controle de Qualidade, membro do Conselho Geral, 

Vogal da Comissão de Estágio, Vogal da Comissão de Formação Profissional e membro do júri de exames para Revisores Oficiais 

de Contas. Foi ainda Presidente da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais. Mantém actividade profissional em órgãos 

sociais de diversas empresas enquanto representante da Moore Stephens, de que é Managing Partner. É Presidente do 

Conselho Fiscal da Teixeira Duarte, SA, da ESTAMO – Participações Imobiliárias, SA e da SAGESTAMO – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais Imobiliárias, SA. É Presidente da Comissão de Normalização Contabilística.  

 

Dr. Enrique Santos 

Formação em Gestão Empresarial, diplomado em Marketing e Relações Públicas. De nacionalidade espanhola, esteve ligado, 

durante cerca de dez anos, à Administração Espanhola, tendo ocupado diversos cargos no estrangeiro. Foi presidente de 

várias empresas do Grupo Totta/Banesto e Quadro Directivo no Barclays Bank, no Banesto e no BSCH. Foi, igualmente, 

presidente de várias associações empresariais, entre elas a FEDECOM – Federação de Câmaras de Comércio Espanholas na 

Europa, desempenhando, actualmente, funções de consultoria para investimentos financeiros, de administração de empresas 

e de Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, cargo que ocupa desde 1998. 

 

Dr. Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques 

Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, dispõe de um Magister Juris em Direito Europeu e Comparado da 

Balliol College, Universidade de Oxford. É membro da Ordem dos Advogados e Solicitor dos Tribunais Superiores de Inglaterra e 

País de Gales, desempenhando actualmente funções na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de 

Advogados, R.L., onde é sócio desde 2007.  

 

Nenhum dos membros da Comissão de Remunerações é membro dos órgãos de administração ou de fiscalização do Banif – 

Banco Internacional do Funchal, S.A.. 

 

A Comissão de Remunerações não recorreu a quaisquer peritos, consultores ou entidades externas com vista à preparação, 

elaboração e aprovação da Política de Remuneração, tendo tomado em consideração as práticas de remuneração das 

empresas em geral e as práticas de remuneração no sector financeiro e de outros Bancos portugueses que operam nos 

mercados nacional e internacional. Foram ainda tomados em consideração o enquadramento legal referente a 

políticas/práticas remuneratórias cuja necessidade de cumprimento decorre da circunstância de o Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A. ter recorrido ao investimento público nos termos e para os efeitos da Lei n.º 63-A/2008 de 24 de 

Novembro e da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio, bem como os compromissos assumidos pelo órgão de administração da 

sociedade no âmbito do Plano de Recapitalização aprovado na reunião da Assembleia Geral de 16 de Janeiro.” 

 

 

70. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de 

longo prazo da sociedade, bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do 

desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos.  

 

A Comissão de Remunerações considera que a presente Política de Remuneração integra diversos 

mecanismos que permitem o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de 

administração com os interesses da sociedade, na medida em que: 
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(i) A atribuição de uma Retribuição Variável aos Administradores Executivos (que não o respectivo 

pagamento, o qual, como se referiu, apenas poderá ter lugar após o período de investimento 

público e se verificadas as condições para o efeito, entre as quais se inclui uma discricionária e 

específica deliberação da Comissão de Remunerações nesse sentido, à data do pagamento) está 

dependente de um Resultado Líquido do exercício substancialmente positivo, uma vez que, no 

Exercício de Referência, o indicador Return on Equity terá que ser superior à média da taxa 

Euribor 12 meses acrescida de 2%; 

(ii) A conjugação dos indicadores seleccionados para efeito da avaliação de desempenho dos 

Administradores Executivos faz relevar, não só a componente de resultado do exercício (Return 

on Equity), mas também a optimização da estrutura de custos e o nível de eficiência da 

organização (Cost-to-Income), factor considerado da maior importância para o desenvolvimento 

sustentável da instituição, a médio e longo prazo; 

(iii) A existência de duas “hurdles” de referência (Ref. 1 e Ref. 2), que o Return on Equity da 

sociedade terá que superar a fim de que haja lugar à atribuição de uma Remuneração Variável 

aos Administradores Executivos, por um lado, e para que esta possa atingir um montante 

superior a 30% da Remuneração Global, por outro, bem como o facto de que ambas estas 

“hurdles” dependem de indicadores externos à sociedade, previnem o risco de um aumento 

desproporcionado da Remuneração Variável decorrente da aprovação de um objectivo/orçamento 

pouco ambicioso;    

(iv) No mesmo sentido da alínea anterior, aponta a exigência de a Comissão de Remunerações 

validar o Orçamento de Referência, apresentado pelo Conselho de Administração, bem como o 

facto de poder anualmente rever a percentagem da Remuneração Global a que corresponde o 

Objectivo de Remuneração Variável. 

(v) A existência de limites máximos à remuneração variável (36% da Remuneração Global e 5% do 

Resultado Líquido do Exercício) obvia situações de assunção de riscos excessivos; 

(vi) O diferimento do pagamento da Remuneração Variável para após o decurso do período de 

investimento público e o seu condicionamento à continuidade dos resultados positivos da 

sociedade permitem acautelar o risco da atribuição de montantes elevados, que se traduzam em 

reduções substanciais dos resultados nos exercícios seguintes. 

(vii) A inexistência de Remuneração Variável para os Administradores Não Executivos, desligando a 

respectiva remuneração do nível de desempenho da sociedade em determinado exercício, 

potencia a sua função de controlo e supervisão da actividade dos Administradores Executivos, 

numa perspectiva de desenvolvimento prudente e sustentável da sociedade. 

 

Note-se que, conforme melhor se desenvolve no ponto 71 infra, até ao integral reembolso do 

investimento público no Banif não será paga qualquer remuneração variável aos membros do 

órgão de administração. Assim, a aplicação da Política de Remunerações acima indicada, com 

referência ao exercício de 2013, apenas relevaria para a realização de um cálculo de atribuição, 

que poderia ou não vir a resultar num pagamento efectivo após o termo do período de 

investimento público e mediante uma decisão discricionária da Comissão de Remunerações então 

em funções. Em qualquer dos casos, atento o resultado líquido do Banif no exercício de 2013, o 

cálculo em aplicação da mencionada Política de Remuneração não resultará na atribuição de 

qualquer remuneração variável. 
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71. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e 

informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.  

 

Pese embora a reconhecida necessidade de que a remuneração dos membros executivos do 

Conselho de Administração integre uma componente variável, alinhada em termos tendentes à 

adopção de uma gestão de riscos sã e prudente (cfr. art.º 8.º, n.º 1, do Aviso n.º 10/2011 do Banco 

de Portugal), as particulares circunstâncias em que a sociedade se encontra, integrada no regime 

excepcional de recapitalização com recurso ao investimento público, comprometem o pagamento 

de tal remuneração variável no exercício em apreço, designadamente atento o disposto na alínea 

l) do n.º 24 do ponto xi do anexo do Decreto-Lei n.º 104/2007, de 3 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 88/2011, de 20 de Julho. 

 

Assim, ponderadas as imposições legais e regulamentares acima descritas, durante o período de 

investimento público será especialmente assegurada a aplicação do disposto no mencionado 

Decreto-Lei, ou seja, até ao integral reembolso do investimento público, não será paga qualquer 

remuneração variável aos membros do órgão de administração. 

 

Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior e em linha com o Plano de Recapitalização 

aprovado na Assembleia Geral de 16 de Janeiro de 2013, a Comissão de Remunerações poderá, em 

condições devidamente justificadas, no quadro e nos termos da política seguidamente descrita, 

atribuir aos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração remunerações 

variáveis, desde que o respectivo pagamento fique condicionado e apenas possa ter lugar após o 

reembolso integral do investimento público. 

 

Nas rigorosas e estritas condições acima mencionadas, o cálculo da Remuneração Variável 

referente ao ano/exercício em apreço (‘Exercício de Referência’) deverá obedecer aos critérios e 

estar sujeito às condições previstas na Política de Remunerações aprovada em Assembleia Geral 

(a qual, actualmente, remete para o modelo de cálculo aprovado na reunião da Assembleia Geral 

de Abril de 2012). 

 

72. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento. 

 

 Resposta prejudicada pela inexistência de remuneração variável referente ao exercício de 2013. 

 

73. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em ações bem como 

sobre a manutenção, pelos administradores executivos, dessas ações, sobre eventual 

celebração de contratos relativos a essas ações, designadamente contratos de cobertura 

(hedging) ou de transferência de risco, respetivo limite, e sua relação face ao valor da 

remuneração total anual. 
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O Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. não tem em vigor ou em perspectiva quaisquer 

planos de atribuição de remuneração variável em acções por parte de membros dos órgãos de 

administração e fiscalização. 

 

74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do 

período de diferimento e do preço de exercício. 

 

O Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. não tem em vigor ou em perspectiva quaisquer 

planos de atribuição de remuneração variável em opções. 

 

75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de 

quaisquer outros benefícios não pecuniários. 

 
Não existem benefícios não pecuniários relevantes considerados como remuneração. 

 

76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma 

antecipada para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, 

em termos individuais.  

 

Os Administradores Executivos do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA a seguir 

referenciados estão abrangidos por Fundos de Pensões complementares à Segurança Social. A 

três dos oito Administradores ou Ex-Administradores Executivos, aplica-se o Acordo de Empresa, 

publicado no BTE, n.º 32, 1.ª Série, de 29 de Agosto de 2008, e, em concreto, as suas cláusulas 12.ª a 

26.ª. 

 

Os Administradores ou ex-Administradores - Dr. Jorge Humberto Correia Tomé, Dr. Vítor Manuel 

Farinha Nunes, Dr. Nuno José Roquette Teixeira, Dr. João José Gonçalves de Sousa, Dr. Gonçalo Vaz 

Gago C. de Medeiros Botelho, Dr. Carlos Eduardo Pais e Jorge e Dr. José António Vinhas Mouquinho 

– são participantes do Plano de Contribuição Definida do Fundo de Pensões Banif, gerido pela Banif 

Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA. 

 

Estes Fundos são complementares à Segurança Social.  

 

Sendo as suas participações nos Fundos idênticas à dos restantes empregados participantes do 

Fundo, este assunto não foi sujeito à apreciação da Assembleia Geral. 

 

IV. Divulgação das remunerações  
 

77. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de administração da sociedade, proveniente da sociedade, 

incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes 

componentes que lhe deram origem.  
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O montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual,  pelos membros do 

órgão de administração da sociedade, proveniente da sociedade, encontra-se abaixo descrito: 

(*) Nomeado em Março de 2013 

(**) Cessaram funções em 31 de Agosto de 2013 

 

Conforme já referido no ponto 71. supra, não há lugar ao pagamento de remuneração variável 

referente ao exercício de 2013, em face das particulares circunstâncias em que a sociedade se 

encontra, integrada no regime excepcional de recapitalização, com recurso a investimento 

público, sendo que até ao integral reembolso do investimento público, não será paga qualquer 

remuneração variável aos membros do órgão de administração.  

 

Nestes termos, a remuneração dos Administradores (Executivos e Não Executivos) acima indicada, 

referente ao exercício de 2013, não inclui qualquer componente variável.  

 

78. Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de 

grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.  

 

Actualmente, os membros executivos do Conselho de Administração  do Banif –Banco 

Internacional do Funchal SA são remunerados exclusivamente pelas funções desempenhadas 

nesta sociedade, não auferindo quaisquer remunerações adicionais por funções exercidas em 

  Valores em Euros 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

REMUNERAÇÕES FIXAS 
(INCLUI SENHAS DE PRESENÇA) 

REMUNERAÇÕES 
VARIÁVEIS 

– Luís Filipe Marques Amado  
 

150.611,71 
 

0.000,00   
– Jorge Humberto Correia Tomé  194.415,72 0.000,00 

– Maria Teresa H. M. Roque  17.999,94 0.000,00 

– Vitor Manuel Farinha Nunes  158.101,03 0.000,00 

– Nuno José Roquette Teixeira  158.105,66 0.000,00 

- Diogo António Rodrigues da Silveira 13.500,06 0.000,00 

– João Paulo Pereira Marques de Almeida  139.577,05 0.000,00 

– João José Gonçalves de Sousa  132.858,86 0.000,00 

– António Carlos Custódio Morais Varela (*) 120.204,99 0.000,00 

– Carlos Eduardo Pais e Jorge (**) 87.189,47 0.000,00 

– José António vinhas Mouquinho (**) 80.394,19 0.000,00 

– Gonçalo V. G. da Câmara de M. Botelho (**) 

 
90.126,98 0.000,00 
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quaisquer outras sociedades em relação de domínio ou de Grupo ou que se encontrem sujeitas a 

um domínio comum. 

 

Sem prejuízo do referido, os Srs. Drs. José António Vinhas Mouquinho e Dr. Carlos Eduardo Pais e 

Jorge, que cessaram funções em 31 de Agosto de 2013, vieram a auferir ainda, durante o 

exercício de 2013, remunerações de outras entidades do Grupo, conforme informação constante 

do quadro infra: 

 

(*) Nomeado em Março de 2013 

(**) Cessaram funções em 31 de Agosto de 2013 

 

79. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios 

e os motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

 

Não foi paga qualquer remuneração com a natureza referida. 

 

80. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 

cessação das suas funções durante o exercício. 

 

Não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações com a natureza referida. 

 

  Valores em Euros 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

REMUNERAÇÕES FIXAS 
(INCLUI SENHAS DE PRESENÇA) 

REMUNERAÇÕES 
VARIÁVEIS 

– Luís Filipe Marques Amado  1.088,28 0.000,00 
  

– Jorge Humberto Correia Tomé  0.000,00 0.000,00 

– Maria Teresa H. M. Roque  0.000,00 0.000,00 

– Vitor Manuel Farinha Nunes  0.000,00 0.000,00 

– Nuno José Roquette Teixeira  0.000,00 0.000,00 

– João Paulo Pereira Marques de Almeida  0.000,00 0.000,00 

– João José Gonçalves de Sousa  0.000,00 0.000,00 

– António Carlos Custódio Morais Varela (*) 0.000,00 0.000,00 

– Carlos Eduardo Pais e Jorge (**) 45.510,68 0.000,00 

– José António vinhas Mouquinho (**) 56.887,09 0.000,00 

 

– Gonçalo V. G. da Câmara de M. Botelho (**) 

 
0.000,00 0.000,00 
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81. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros do órgão de fiscalização da sociedade, para efeitos da Lei n.º 28/2009, de 

19 de junho. 

 
O montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual,  pelos membros do 

órgão de fiscalização da sociedade, proveniente da sociedade, encontra-se abaixo descrito e diz 

respeito, exclusivamente, a senhas de presença:  

 

Conselho Fiscal 

–  Fernando Mário Teixeira de Almeida - € 49.009,96 

–  António Ernesto Neto da Silva - € 15.000,04 

–  Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos - € 15.000,04 

–  Rogério Pereira Rodrigues - € 30.051,17 

 
 

82. Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia 

geral.  

 

Não foi paga qualquer remuneração ao presidente da mesa da assembleia geral. 

 

Não obstante a informação que a seguir se disponibiliza não ser de inclusão obrigatória neste 

Relatório, entende o Banif SA que fazendo o mesmo parte integrante dos documentos de 

prestação de contas é o local mais adequado para publicitar a informação a que se refere o Aviso 

10/2011 do Banco de Portugal quando a mesma não conste de outros números deste relatório. 

 

Remuneração dos colaboradores que, não sendo membros dos órgãos de administração ou de 

fiscalização cumpram algum dos seguintes critérios: 

a. Desempenhem funções com responsabilidade na assunção de riscos por conta da 

instituição ou dos seus clientes, com impacto material no perfil de risco da 

instituição; 

b. A sua remuneração total os coloque no mesmo escalão de remuneração que os 

membros dos órgão de administração ou fiscalização; 

c. Exerçam as funções de controlo previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2008. 

 
a. Trabalhadores abrangidos 

Consideram-se abrangidos no ponto II.4 os colaboradores do Banif – Banco Internacional 

do Funchal, S.A. (i) responsáveis por órgãos da 1.ª linha da estrutura do Banco, na medida 

em que exercem uma actividade profissional com impacto no perfil de risco da instituição 

e os que (ii) integrando o quadro directivo da instituição (Directores, Directores-Adjuntos 

e Subdirectores), desempenham funções nas áreas de auditoria, compliance e risco, 

sendo que não existem colaboradores “cuja remuneração total os coloque no mesmo 

escalão de remuneração que os membros dos órgãos de administração ou fiscalização” 

que não se encontrem desde logo enquadrados num dos pressupostos anteriores. 
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b. O processo utilizado na definição da política de remuneração e identificação dos 

consultores externos cujos serviços foram utilizados para determinar a política de 

remuneração e dos serviços adicionais prestados por estes consultores à sociedade 

ou aos membros dos órgãos de administração e fiscalização. 

 

A “Política de Remuneração dos Colaboradores do Banif – Banco Internacional do Funchal, 

S.A.” (‘PRCBNF’) foi proposta pelos serviços do Banco e aprovada pelo Conselho de 

Administração em reunião de 27 de Junho de 2013. Esta é a política actualmente em vigor 

para os colaboradores abrangidos no ponto II.4. 

 

Não foram utilizados serviços de quaisquer peritos, consultores ou entidades externas, 

tendo sido tomada em consideração a prática seguida pela instituição e as práticas 

seguidas no sector financeiro e por outros bancos portugueses que operam no mercado 

nacional e internacional. 

 

c. Relativamente à componente variável da remuneração, as diferentes componentes 

que lhe deram origem, a parcela que se encontra diferida e a parcela que já foi paga; 

 

A remuneração variável é constituída por incentivos e prémios de desempenho, pagos em 

numerário, e tem um limite máximo potencial de 20% da remuneração global.  

Foi paga em 2013 e em 2014, aos colaboradores abrangidos, remuneração variável 

referente ao exercício de 2013 no valor de 91.694,96 Euros, não tendo havido lugar a 

diferimento do pagamento de qualquer parcela. 

 

d. Informação sobre o modo como a política de remuneração em vigor permite, de 

forma adequada, atingir os objectivos de alinhar os interesses dos membros do 

órgão de administração com os interesses de longo prazo da instituição e 

desincentivar uma assunção excessiva de riscos, bem como sobre os critérios 

utilizados na avaliação de desempenho. 

 

A PRCBBI estabelece um conceito de remuneração global, composta por uma 

remuneração fixa e outra variável. A remuneração fixa visa retribuir as actividades 

desempenhadas com carácter de regularidade e permanência representando a parte 

mais relevante da remuneração global. A remuneração variável é constituída por 

incentivos e prémios de desempenho e visa remunerar o desempenho e responsabilidade 

de cada colaborador e tem um limite potencial. A remuneração fixa e variável 

representam respectivamente >85% e <15% da remuneração global, podendo no seu 

limite representar um equilíbrio remuneratório de 80% e 20%. 

A definição do montante anual da remuneração variável, efectuada no início de cada ano 

pelo Conselho de Administração oscilará em função do grau de cumprimento dos 

objectivos individuais e colectivos da unidade em que o colaborar se integra de acordo 
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com o sistema de objectivos e modelo de avaliação de desempenho aprovado, os 

resultados globais do Banco e as perspectivas de evolução futura. 

A remuneração variável é calculada com base em critérios pré-determinados, não 

havendo, qualquer incentivo à assunção excessiva de riscos por parte dos mesmos. 

A PRCBBI prevê, assim, que o Conselho de Administração, ou no âmbito da delegação de 

competências existente, a Comissão Executiva, possa atribuir a colaboradores uma 

remuneração variável, estando esta atribuição dependente de decisão deste órgão de 

gestão da instituição. Em caso de atribuição de uma remuneração variável, será 

assegurado que a remuneração fixa continue a constituir a parte mais relevante da 

remuneração global.  

 

Deste modo, pretende-se promover e motivar um melhor desempenho individual de cada 

colaborador, no contexto das funções que lhe estão confiadas, sem associar 

directamente este (eventual) prémio ou incentivo aos resultados de curto prazo da 

sociedade. 

 

Dada a componente pouco substancial da remuneração variável na remuneração global 

dos colaboradores, entende-se que a política remuneratória existente não compromete 

os interesses de longo prazo da instituição e desincentiva a assunção excessiva de riscos. 

 

Os critérios utilizados na avaliação dos colaboradores são os constantes do processo de 

avaliação de desempenho em vigor no Banco, realizado pelas respectivas hierarquias e 

Conselho de Administração/ Comissão Executiva no que toca aos responsáveis de 1ª linha. 

 

e. Órgãos competentes para a realização da avaliação de desempenho individual 

 

O órgão competente para a avaliação dos colaboradores responsáveis por órgãos da 1.ª 

linha da estrutura do Banco é o próprio órgão de administração, na pessoa dos 

responsáveis dos respectivos pelouros. No que se refere aos colaboradores não 

integrados no grupo anterior, os quais desempenham funções nas áreas de auditoria, 

compliance e risco, a sua avaliação é realizada nos termos do processo normal de 

avaliação de desempenho em vigor no Banco, pelas respectivas hierarquias. 

  

f. Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho individual nos quais se 

baseie o direito a uma componente variável de remuneração. 

 

A atribuição de uma componente variável de remuneração a um colaborador decorre 

sempre de uma decisão do Conselho de Administração, através da respectiva Comissão 

Executiva, e assenta num processo de avaliação de desempenho individual com critérios 

objectivos pré-definidos. Tal não confere ou constitui qualquer direito adquirido, cabendo 

ao órgão de Administração a decisão de atribuição de remuneração variável e a 

determinação do montante alocado ao processo. 
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g. O modo como o pagamento da remuneração variável está sujeito à continuação do 

desempenho positivo da instituição. 

 

Tendo em conta a expressão reduzida que a componente de remuneração variável 

assume na política remuneratória do Banco, não se vislumbra necessidade de proceder 

ao diferimento do pagamento daquela. 

 

h. Os critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e 

indicação do período do diferimento e do preço de exercício; 

 

A PRCBNF não prevê a atribuição de remuneração variável em opções. 

 

i. Os principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e 

de quaisquer outros benefícios não pecuniários  

 

Além do prémio de desempenho, cujos termos de atribuição foram oportunamente 

descritos nos pontos anteriores, não existe qualquer sistema de prémios anuais. Os 

outros benefícios prestados aos colaboradores do Banco, todos previstos na PRCBNF são 

os seguintes: 

− Seguro de Acidentes Pessoais, de acordo com a cláusula 106.º do Acordo Colectivo 

de Trabalho do Sector Bancário (‘ACT’); 

− Serviços de Assistência Médica (‘SAMS’), nos termos da cláusula n.º 114.º do ACT; 

− Seguro de Acidentes de Trabalho, nos termos da cláusula 38.º do ACT; 

− Fundo de Pensões, que confere pensão complementar, conforme cláusula 13.ª do 

Acordo de Empresa. 

 

II.5 Divulgação de Informação quantitativa, em cumprimento do disposto no art.º 17.º do 

Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 

 

i. O montante anual agregado das remunerações auferidas pelos colaboradores 

abrangidos e o número de beneficiários 

 

 

Outros Colaboradores 

 Valores em Euros 

 

Número de beneficiários abrangidos – 40. 

 

 
Valores Globais Anuais 

 
Remunerações fixas 

Remunerações 
variáveis 

Todos os colaboradores 3.002.641,82 91.694,96 
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ii. Os montantes e os tipos de remuneração variável, separados por remuneração 

pecuniária, acções, instrumentos share-linked e outros tipos 

 

Toda a remuneração variável referente ao exercício de 2013 foi de natureza 

pecuniária. 

 

iii. O montante da remuneração diferida não paga, separada por componentes 

investidas e não investidas 

 

Resposta prejudicada pela inexistência de remuneração variável, cujo pagamento 

haja sido diferido, referente ao exercício de 2013. 

 

iv. Os montantes anuais da remuneração diferida devida, paga ou objecto de reduções 

resultantes de ajustamento introduzido em função do desempenho individual dos 

colaboradores 

 

Resposta prejudicada pela inexistência de remuneração variável, cujo pagamento 

haja sido diferido,  referente ao exercício de 2013. 

 

v. O número de novas contratações efectuadas no ano a que respeita 

 

Não foram efectuadas novas contratações no ano de 2013. 

 

vi. O montante dos pagamentos efectuados ou devidos anualmente em virtude da 

rescisão antecipada do contrato de trabalho com colaboradores, o número de 

beneficiários desses pagamentos, e o maior pagamento atribuído a um 

colaborador. 

 

Não foram efectuadas rescisões antecipadas do contrato de trabalho no ano de 2013. 

 

vii. O montante anual agregado das remunerações auferidas pelos colaboradores, 

discriminada por área de actividade 

 

Outros Colaboradores 

 Valores em Euros 

 

 

 

 

 
Valores Globais Anuais 

 
Remunerações fixas 

Remunerações 
variáveis 

Funções de Responsabilidade 2.321.250,42 88.181,60 

   
 

88



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2013                                     

 
 

Outros Colaboradores 

 Valores em Euros 

 

Outros Colaboradores 

 Valores em Euros 

 

 

Outros Colaboradores 

 Valores em Euros 

 
 
 

V. Acordos com implicações remuneratórias  
 

83. Limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa 

causa de administrador e sua relação com a componente variável da remuneração.  

 

Não existem limitações contratuais nos termos ou com as características descritas. 

 

84. Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos 

entre a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do n.º 3 

do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, que prevejam indemnizações em caso 

de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na 

sequência de uma mudança de controlo da sociedade. (art. 245.º-A, n.º 1, al. l).  

 

Não existem nem estão previstos acordos com as características descritas. 

 
VI. Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (‘stock options’)  

 
 

85. Identificação do plano e dos respetivos destinatários. 

 

 
Valores Globais Anuais 

 
Remunerações fixas 

Remunerações 
variáveis 

Funções de Controlo 
(Compliance) 

55.693,43 0,00 

 
Valores Globais Anuais 

 
Remunerações fixas 

Remunerações 
variáveis 

Funções de Controlo 
(Gestão de Risco) 

367.866,54 3.513,36 

 
Valores Globais Anuais 

 
Remunerações fixas 

Remunerações 
variáveis 

Funções de Controlo 
(Auditoria) 

257.831,43 0,00 
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O Banif – Banco Internacional do Funchal SA não tem em vigor ou em perspectiva quaisquer 

planos de atribuição de acções ou de opções sobre acções.   

 

86. Caraterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, 

critérios relativos ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o 

qual as opções podem ser exercidas, características das ações ou opções a atribuir, 

existência de incentivos para a aquisição de ações e/ou o exercício de opções). 

 

Prejudicado pela resposta dada ao ponto 85. supra. 

 

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (‘stock options’) de que sejam 

beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa. 

 

Prejudicado pela resposta dada ao ponto 85. supra. 

 

88. Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos 

trabalhadores no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos 

diretamente por estes (art. 245.º-A, n.º 1, al. e)). 

 

Prejudicado pela resposta dada ao ponto 85. supra. 

 

E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 
I. Mecanismos e procedimentos de controlo 

 
89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas (Para o efeito remete-se para o conceito resultante da IAS 24). 

 

Uma vez que a sociedade é uma instituição de crédito, as eventuais transacções com partes 

relacionadas correspondem a operações de concessão de crédito a accionistas titulares de 

participação qualificada acima de 10% e são nesse caso, objecto do processo de escrutínio 

acrescido previsto no artigo 109.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras, não existindo outros negócios de relevância significativa com titulares de 

participações qualificadas. 

 

Não existem mecanismos especificamente implementados para efeitos de controlo de 

transacções com partes relacionadas. 

 

90. Indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

 

Conforme referido no ponto anterior, as “transacções” objecto de controlo foram operações de 

crédito, no âmbito da relação bancária mantida pelo Banif, enquanto instituição financeira, com o 

seus clientes, pelo que, nessa medida, se encontram abrangidos pelo dever de segredo previsto no 
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art.º 78º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Em 2013 foram 

objecto de apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal 29 operações. 

 

 

91. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 

para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de 

participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos 

termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

 

Considerando que as situações em causa são reguladas pelo Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), onde se encontram devidamente definidos os 

procedimentos e critérios a observar pelas instituições de crédito, o órgão de fiscalização do Banif 

tem assumido como critério a adoptar (e nesta medida critério próprio) o resultante da Lei, 

nomeadamente nos artigos 85º a 109º do RGICSF, sem necessidade de estabelecimento de um 

critério distinto, tendo sido divulgada em Junho de 2013 a norma interna NOR_OPA_33 sobre 

Limitações no Acesso ao Crédito a Membros dos Órgãos Sociais e Detentores de Participações 

Qualificadas, a qual vem concretizar os procedimentos internos a observar nesta matéria.  

 
II. Elementos relativos aos negócios  

 
92. Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível 

informação sobre os negócios com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, 

alternativamente, reprodução dessa informação.  

 
A informação sobre partes relacionadas (saldos incluídos nas contas e lista das entidades) é 

divulgada em Nota específica do Anexo às Demonstrações Financeiras, conforme a seguir melhor se 

identifica. 

 

A informação sobre partes relacionadas (saldos incluídos nas contas e lista das entidades) é 

divulgada na Nota "48. SALDOS E TRANSACÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS" do ponto "1.6 Anexo 

às Demonstrações Consolidadas", do "1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS" do capítulo 

"12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS" do RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2013; e na Nota "43. SALDOS 

E TRANSACÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS" do ponto "2.6 Anexo às Demonstrações Financeiras", 

do "2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEPARADAS" do capítulo "12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS" do 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2013. 

 

 
PARTE II - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

 
1. Identificação do Código de governo das sociedades adotado  
 

A sociedade adopta, nos termos e para os efeitos do nº 2 do Regulamento  da CMVM nº 4/2013 o 

Código de Governo das Sociedades emitido pela CMVM, (versão de Julho de 2013) cujo texto se 

encontra disponível para consulta no sistema de difusão de informação da CMVM, através do link 

http://www.cmvm.pt/cmvm/recomendacao/recomendacoes/Pages/default.aspx. 
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2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado  
 

Nos termos do art. 245.º-A n.º 1, al. o) deverá ser incluída declaração sobre o acolhimento do código de governo das sociedades ao qual o emitente se 

sujeite especificando as eventuais partes desse código de que diverge e as razões da divergência.  

A informação a apresentar deverá incluir, para cada recomendação:  

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvidamente tratada 

(capítulo, título, ponto, página);  

b) Justificação para o eventual não cumprimento ou cumprimento parcial;  

c) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela sociedade para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação.  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

(RECOMENDAÇÕES) 

 

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE  

 

I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas assembleias gerais, 

designadamente não fixando um número excessivamente elevado de ações necessárias para ter 

direito a um voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por 

correspondência e por via eletrónica.  

Recomendação adoptada. 

Tem direito a participar em Assembleia Geral, e aí discutir e votar, o accionista que, na data de 

registo, correspondente às 00.00 horas (GMT) do quinto dia de negociação anterior ao da data 

marcada para a realização da assembleia, for titular de acções que lhe confiram pelo menos um 

voto, sendo que a cada acção corresponde 1 voto (cf. artº 17º do Contrato de Sociedade). 

Existem limitações aos direitos de voto das acções especiais subscritas pelo Estado Português, as 

quais resultam directa e exclusivamente do respectivo regime legal, não sendo a qualquer título 

imputáveis à sociedade e/ou à sua forma de organização. 

 

I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações pelos seus 

acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.  

Recomendação adoptada.  

A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira convocatória, qualquer que seja o número de 

accionistas presentes ou representados, salvo nos casos em que a Lei exija  superior quorum 

constitutivo de representação de capital e, em segunda convocatória, de harmonia com a Lei. (cf. 

artº 17º do Contrato de Sociedade). 

Não estão previstas, para quaisquer matérias, exigências de quórum deliberativo superior ao 

previsto na Lei. 

 

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o 

desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores 

mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, salvo se devidamente fundamentados em 

função dos interesses de longo prazo dos acionistas.  

Recomendação adoptada. 

O Contrato de Sociedade não estabelece tais mecanismos, não tendo sido tomadas quaisquer 

medidas tendentes a tal desiderato. 
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I.4. Os estatutos das sociedades que 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.  

Não aplicável. 

O Contrato de Sociedade não estabelece tal limitação. 

 

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a assunção de 

encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de 

administração e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a 

livre apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.  

Recomendação adoptada. 

A Sociedade não dispõe de tais medidas. 

 

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃOE FISCALIZAÇÃO  

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO  

 

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o 

conselho de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo as 

competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.  

Recomendação adoptada. 

(cf. Disposto no ponto 21. do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.1.2. 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.  

Recomendação adoptada. 

(cf. Disposto no ponto 21. do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que lhes 

estão cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da sociedade, pelo que, 

através de previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade 

de este órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da sociedade, a definição da 

estrutura empresarial do grupo e as decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao 

seu montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a 

execução das principais políticas da sociedade.  

Não aplicável. 
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O modelo de Governo adoptado não contempla a existência de Conselho Geral e de Supervisão. 

 

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração e o Conselho 

Geral e de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se mostrem 

necessárias para:  

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores 

executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes;  

b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adotado, verificar a sua eficácia e 

propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto nos pontos 15. e 27. do Relatório do Governo da Sociedade. 

 

II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo 

aplicável, devem fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu 

controlo, com vista a garantir que os riscos efetivamente incorridos são consistentes com aqueles 

objetivos.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto nos pontos 50. e seguintes do Relatório do Governo da Sociedade. 

 

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não executivos que garanta 

efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes 

membros do órgão de administração.  

Recomendação adoptada. 

O número de membros não executivos do Conselho de Administração da Sociedade, corresponde 

ao rácio previsto pela CMVM de, pelo menos, um terço do órgão de administração, conforme se 

verifica pelo disposto no ponto 28. do Relatório do Governo da Sociedade. 

 

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de 

independentes, tendo em conta o modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua 

estrutura acionista e o respetivo free float.  

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de 

Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho de 

Administração considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de 

interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a 

sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:  

a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de 

domínio ou de grupo nos últimos três anos;  

b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa 

com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, 

seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;  
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c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre 

em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções de 

administrador;  

d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, 

inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou 

indiretamente de participação qualificada;  

e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de 

participações qualificadas.  

Recomendação não adoptada. 

Considerando a data de referência a que se reportam as informações constantes do presente 

Relatório, esta recomendação é considerada não adoptada, uma vez que num total de 9 

Administradores existiam 4 administradores não executivos, 1 dos quais considerado 

independente, número que representa menos de um terço do número total de Adminstradores. 

A circunstância descrita resulta do facto de, à data da designação do órgão de administração do 

Banif, esta sociedade ser integralmente detida pela Banif SGPS SA, a qual, por sua vez, era a 

sociedade com acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, sobre a qual incidiam 

especiais preocupações de assegurar um número relevante de administradores não executivos 

independentes. À data de eleição do respectivo Conselho de Administração a Banif – SGPS SA 

cumpria o rácio previsto na presente recomendação. A posterior incorporação por fusão da Banif 

– SGPS SA no Banif e o processo de recapitalização com recurso ao investimento público, que 

incluiu alterações significativas à composição e estrutura do órgão de administração do Banco, 

resultou num Conselho de Administração em que um dos administradores até então considerado 

independente deixou de o ser por ter funções de Presidente da Comissão Executiva de uma 

empresa que entretanto se tornou accionista qualificado e um dos administradores com 

expressas e assumidas funções de supervisão e controlo foi designado especificamente pelo 

Estado Português, ao abrigo do regime legal aplicável, pelo que, pese embora a especificidade 

desta nomeação/situação não poderá deixar de ser relacionado com este accionista. 

 

Desconsiderando estas situações específicas, o número de membros independentes do Conselho 

de Administração estaria em conformidade com as recomendações da CMVM nesta matéria. 

 

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros membros 

dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por 

aqueles requeridas. 

Recomendação adoptada. 

Além da prática referida, salienta-se ainda que, na generalidade das reuniões de Comissão 

Executiva realizadas, encontra-se presente o administrador não executivo nomeado pelo Estado 

Português, o qual tem acesso às agendas, actas e documentação relativa às referidas reuniões. 

Por outro lado, os membros não executivos do Conselho de Administração, o Presidente do 

Conselho Fiscal e o Vogal do Conselho Fiscal nomeado pelo Estado Português têm igualmente 

acesso à referida documentação. 
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II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva deve remeter, 

conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do Conselho Fiscal, ao 

Presidente da Comissão de Auditoria, 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.  

Recomendação adoptada. 

O Presidente do Conselho de Administração e o Presidente do Conselho Fiscal têm acesso a toda a 

documentação relevante relacionada com a actividade da Comissão Executiva, nomeadamente, as 

agendas e as actas das respectivas reuniões. 

 

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este órgão deverá 

indicar, de entre os seus membros, um administrador independente que assegure a coordenação dos 

trabalhos dos demais membros não executivos e as condições para que estes possam decidir de 

forma independente e informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure aquela 

coordenação.  

Recomendação não aplicável. O Presidente do Conselho de Administração não exerce funções 

executivas. 

 

II.2. FISCALIZAÇÃO  

 

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da 

Comissão para as Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal 

aplicável, e possuir as competências adequadas ao exercício das respetivas funções.  

Recomendação não adoptada. 

O Presidente do Conselho Fiscal em exercício, embora possua as competências adequadas ao 

exercício das respectivas funções (cf. disposto no ponto 33. do presente Relatório) não é 

considerado independente de acordo com o critério legal aplicável, em virtude de já ter sido 

reconduzido por mais de dois mandatos. 

A eleição do Conselho Fiscal resulta do entendimento da estrutura accionista, expressa através de 

deliberação da Assembleia Geral, a qual terá entendido que o Presidente do Conselho Fiscal, pela 

capacidade, experiência e conhecimento do Grupo que detém, deveria renovar o mandato, não 

obstante na presente renovação já não cumprir o critério legal da independência. Por outro lado, 

assegurou-se o cumprimento de tal critério por parte dos dois outros membros eleitos do 

Conselho Fiscal. A isenção e independência deste órgão face à estrutura accionista é ainda 

reforçada pela designação de um membro em representação do Estado Português que teve lugar 

no contexto do processo de recapitalização com recurso ao investimento público. 

  

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro 

destinatário dos respetivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva 

remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à 

prestação dos serviços.  

Recomendação adoptada. 
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(cf. disposto nos pontos 37. do presente Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão 

competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que 

se verifique justa causa para o efeito.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 37. e 45. do presente Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de 

gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto nos pontos 38  do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal devem 

pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e 

aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de 

compliance), e devem ser destinatários dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos 

quando estejam em causa matérias relacionadas com a prestação de contas a identificação ou a 

resolução de conflitos de interesses e a deteção de potenciais ilegalidades.  

Recomendação adoptada. 

Conforme disposto nos pontos 27. e 29. Durante o exercício de 2013 foi constituída a Comissão 

Interna Especializada de Riscos e Auditoria a qual dispõe de acesso irrestrito a informação do 

Banif e respectivas participadas e assiste o Conselho na supervisão: i) da política de riscos, bem 

como da avaliação e gestão destes; ii) do cumprimento das disposições legais e regulamentares, 

dos estatutos e das normas emitidas pelas autoridades de supervisão, bem como das políticas 

gerais, normas e práticas instituídas internamente; iii) da adequação e cumprimento das políticas, 

critérios e práticas contabilísticas adoptadas e da integridade dos documentos de prestação de 

contas iii) da qualidade, integridade e eficácia dos sistemas de controlo interno, de gestão de 

riscos, de cumprimento e de auditoria interna. 

 

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 

 

II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes 

relativamente aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um membro 

com conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto nos pontos 67 e 68 do presente Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.3.2. 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 órgão de administração, ao próprio órgão de 

administração da sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da 
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sociedade. 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.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto nos pontos 67 e 68 do do presente Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a que 

se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá conter, adicionalmente:  

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir 

aos membros dos órgãos sociais;  

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante 

máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e identificação 

das circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos;  

d) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à 

destituição ou cessação de funções de administradores.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 69. do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.3.4. 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 sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma 

avaliação correta do plano.  

Não aplicável.  (cf. disposto no ponto 85. do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema de 

benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter 

todos os elementos necessários para uma avaliação correta do sistema.  

Não aplicável. No exercício em referência não foi aprovado qualquer sistema com as 

características descritas. 

 

III. REMUNERAÇÕES  

 

III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve basear-se no 

desempenho efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.  

Recomendação adoptada. 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração baseia-se no seu desempenho 

efectivo, desde logo e na medida em que é atribuída pela Comissão de Remunerações com base 

em critérios associados às específicas funções, atribuições e responsabilidades de cada 

administrador, procurando ter em atenção os níveis remuneratórios praticados no mercado e 

respeitando os condicionalismos remuneratórios decorrentes do envolvimento da sociedade num 

processo de recapitalização com recurso a investimento público. 
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Neste contexto, a Política de Remunerações do Banif assegura o rigoroso cumprimento das 

determinações constantes do Decreto-Lei n.º 104/2007, de 3 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 88/2011, de 20 de Julho, tendentes à adopção de políticas de 

remuneração e práticas remuneratórias consentâneas com uma gestão de riscos sã e prudente, 

pelo que, durante o período de investimento público será especialmente assegurada a aplicação 

do disposto na alínea l) do n.º 24 do ponto xi do anexo do referido diploma legal, ou seja, até ao 

integral reembolso do investimento público no Banif, não será paga qualquer remuneração 

variável aos membros do órgão de administração. São ainda rigorosamente aplicados os demais 

condicionalismos remuneratórios associados à participação da sociedade num processo de 

recapitalização com recurso a investimento público, designadamente os previstos no art.º 12.º da 

Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de Maio. 

 

Considera-se que a aplicação das regras descritas permite assegurar que a forma como a 

remuneração está estruturada desincentiva a assunção excessiva de riscos. 

 

Não obstante, a fim de permitir associar a remuneração dos membros executivos do Conselho de 

Administração ao desempenho da sociedade, a Comissão de Remunerações do Banif poderá, em 

condições devidamente justificadas, no quadro e nos termos da Política de Remunerações em 

vigor, atribuir àqueles remunerações variáveis. Neste caso, o respectivo pagamento fica 

condicionado e apenas poderá ter lugar após o reembolso integral do investimento público, 

dependendo o seu pagamento, sempre e em qualquer caso, de uma deliberação discricionária da 

Comissão de Remunerações em funções à data do desinvestimento público. 

 

 

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos 

membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor dependa do 

desempenho da sociedade ou do seu valor.  

Recomendação adoptada. 

 

A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos 

membros do órgão de fiscalização não inclui nenhuma componente cujo valor dependa do 

desempenho da sociedade ou do seu valor. 

 

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à 

componente fixa da remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as componentes.  

Recomendação adoptada. 

A componente fixa da remuneração dos membros do Conselho de Administração está 

estabelecida em termos que contemplam um limite máximo previamente fixado. No que se refere 

à remuneração variável, como se referiu em III.1 supra, o seu pagamento dependerá sempre de 

uma deliberação discricionária da Comissão de Remunerações em funções à data da conclusão do 

desinvestimento público. Adicionalmente, a sua mera atribuição com referência ao presente 

exercício deve ser calculada no quadro e termos da Política de Remunerações anterior ao 
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investimento público, nos termos da qual se estima que represente, numa situação de 

cumprimento pleno dos objectivos delineados, cerca de 30% da remuneração fixa.  

 

Note-se que da aplicação da referida Política de Remunerações aos exercícios recentes, de 2011, 

2012 e 2013, não resulta a atribuição de quaisquer remunerações variáveis. 

 

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um período não inferior a 

três anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente da continuação do desempenho 

positivo da sociedade ao longo desse período.  

Recomendação adoptada. 

Como se referiu nos pontos antecedentes, embora possa haver um cálculo, para atribuição de 

remuneração variável, aos membros executivos do Conselho de Administração, com referência a 

cada exercício, o seu pagamento apenas poderá ter lugar se e quando for objecto de uma 

deliberação discricionária da Comissão de Remunerações em funções à data da conclusão do 

processo de desinvestimento público, o que, atentas as características do Plano de 

Recapitalização em curso, permite concluir que a totalidade do seu (eventual) pagamento ficará 

diferida por um período superior a 3 anos e fica dependente da continuação do desempenho 

positivo da sociedade ao longo desse período. 

 

III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer com a sociedade, 

quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração 

que lhes for fixada pela sociedade.  

Recomendação adoptada.  

Não existem contratos celebrados pelos membros do órgão de administração que tenham por 

efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela sociedade.  

Pelo exposto considera-se a recomendação integralmente cumprida. 

 

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as ações da 

sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de 

duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser alienadas 

com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.  

Não aplicável. (cf. disposto nos pontos 85. do presente Relatório) 

 

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de 

exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.  

Não aplicável. (cf. disposto nos pontos 85. do presente Relatório) 

 

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem da 

sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja reconduzível a 

um inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos 

adequados e necessários para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente 

devida, não seja exigível.  
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Recomendação adoptada. 

Nas situações em que se encontram previstas contratualmente compensações para qualquer 

forma de destituição sem justa causa de administradores, consta de tais documentos 

contratuais uma estipulação expressa no sentido de que tal compensação “não é aplicável aos 

casos de destituição do Segundo Outorgante (Administrador) ou resolução do seu contrato por 

acordo que se fundamentem num inadequado desempenho das suas funções, nos termos 

previstos no artº 20º do aviso 10/2011 do Banco de Portugal (…)”.   

 

IV. AUDITORIA 

 

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e 

sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de 

controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.  
Recomendação adoptada. 
Anualmente é emitido, pelo auditor externo, um relatório dirigido ao Conselho Fiscal do Banif SA 

sobre o sistema de controlo interno do Banif Grupo Financeiro, no qual são descritos os 

procedimentos executados e as conclusões em relação ao sistema de controlo interno do Grupo, 

incluindo no que respeita à aplicação das políticas e sistemas de remunerações dos órgãos 

sociais. 
 

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não 

devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em 

relação de grupo ou que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. 

Havendo razões para a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de 

fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade – eles não devem 

assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.  

Recomendação adoptada. 

A EY tem estabelecido um sistema de controlo interno e monitorização das políticas estabelecidas 

em matéria de independência, as quais têm em linha de conta as normas de independência 

vigentes a nível nacional e internacional, as ameaças à independência e as respectivas 

salvaguardas. Nesta política estão estabelecidos os serviços proibidos por poderem ter impacto na 

independência do auditor. A divulgação destas políticas é efectuada via intranet a todos os 

colaboradores da rede da EY. 

 

A monitorização do cumprimento das referidas políticas a nível mundial é efectuada através de 

sócio, gerente e colaborador profissional que atesta formalmente o seu conhecimento e 

cumprimento das referidas políticas ou alterações às mesmas. Periodicamente são efectuadas 

acções de formação obrigatórias sobre as referidas políticas. Em concreto, o sistema de controlo 

interno da EY incorpora designadamente os seguintes mecanismos: 
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- Disponibilidade na intranet de lista actualizada de clientes de interesse público e mecanismo de 

aprovação prévia pelo Partner responsável de potenciais propostas de prestação de serviços 

adicionais a clientes de auditoria; 

- Proibição de detenção de interesses financeiros em relação aos clientes de auditoria aplicável 

aos sócios e membros da equipa da EY. Esta proibição aplica-se também os cônjuges e filhos 

menores dos mesmos; 

- Testes de conformidade ao cumprimento das políticas e procedimentos sobre independência no 

âmbito do programa internacional de controlo de qualidade. 

A EY também tem implementado um processo interno que condiciona à autorização do Partner 

responsável pela auditoria do Grupo a prestação de serviços a entidades que dele fazem parte por 

qualquer entidade da rede EY. No pedido de autorização inclui a descrição do trabalho solicitado e 

avaliação do seu enquadramento no âmbito dos serviços permitidos de acordo com as regras de 

independência referidas. Adicionalmente o Partner responsável pela auditoria recebe 

mensalmente a lista de todos os projectos realizados para todas as entidades do Grupo. 

Seguindo a política estabelecida, na prestação dos serviços de consultoria foi assegurado que não 

foram tomadas decisões nem participação na tomada de decisões em nome do Banif Banco 

Internacional do Funchal, S.A. ou de qualquer das suas subsidiárias ou associadas em matérias 

fiscais ou outras. 

 

IV.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 expressamente as 

condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.  

Recomendação não adoptada. 

O Banif SA efectua anualmente avaliação sobre a manutenção ou substituição do seu auditor 

externo, o qual é eleito por um período de mandato que não excede um ano. Nesta avaliação são 

consideradas as várias candidaturas apresentadas, permitindo-se ao auditor em exercício que 

concorra e apresente a sua proposta, a qual é analisada juntamente com as demais. A entidade 

cuja proposta venha a ser considerada pelo Conselho Fiscal como a mais adequada, em termos de 

custo/qualidade/fiabilidade/âmbito, será proposta por esse órgão a aprovação em Assembleia 

Geral para um novo mandato de um exercício. A Sociedade considera que a adopção do 

procedimento ora descrito justifica a não existência de uma política injuntiva de rotação do 

auditor externo. 

 

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  

 

V.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. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 

devem ser realizados em condições normais de mercado.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 10. do Relatório do Governo da Sociedade) 
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V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios 

necessários para a definição do nível relevante de significância dos negócios com acionistas titulares 

de participação qualificada – ou com entidades que com eles estejam em qualquer uma das relações 

previstas no n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios de 

relevância significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 10. do Relatório do Governo da Sociedade) 

 

VI. INFORMAÇÃO  

 

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês, 

acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade 

atual em termos económicos, financeiros e de governo.  

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 59. do Relatório do Governo da Sociedade) 

  

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de 

contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo 

útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi 

dado. 

Recomendação adoptada. 

(cf. disposto no ponto 56. do Relatório do Governo da Sociedade) 
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