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BANCO BPI, S.A.

BALANÇOS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez. 16

Notas

Valor antes de 
imparidade, 
provisões e 

amortizações

Imparidade e 
amortizações Valor líquido Valor líquido Notas 31 Dez. 17 31 Dez. 16

ATIVO PASSIVO
Recursos de bancos centrais 4.14  1 995 374  2 000 011

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 4.1   909 851   909 851   876 620 Passivos financeiros detidos para negociação 4.15/4.4   170 048   213 313
Disponibilidades em outras instituições de crédito 4.2   153 602   153 602   135 867 Recursos de outras instituições de crédito 4.16  2 172 891  1 706 959

Recursos de clientes e outros empréstimos 4.17  20 832 090  20 333 328
4.3/4.4   300 536   300 536   352 291 Responsabilidades representadas por títulos 4.18   236 978   849 779

Ativos financeiros disponíveis para venda 4.5  8 208 116   109 130  8 098 986  8 069 922 Passivos financeiros associados a ativos transferidos 4.19  4 626 892  4 791 745
Aplicações em instituições de crédito 4.6   724 499   724 499   494 437 Derivados de cobertura 4.4   69 880   97 756
Crédito a clientes 4.7  22 218 193   584 907  21 633 286  21 075 013 Provisões 4.20   60 809   67 031
Derivados de cobertura 4.4   12 740   12 740   25 895 Passivos por impostos 4.21   7 158   5 038
Ativos não correntes detidos para venda e operações em 
descontinuação 4.8   5 342   5 342 Outros passivos subordinados e títulos de participação 4.22   305 077   23 448

Outros ativos tangíveis 4.9   416 600   371 869   44 731   49 425 Outros passivos 4.23/4.24   647 855   743 439
Ativos intangíveis 4.10   140 628   98 514   42 114   25 386 Total do Passivo  31 125 052  30 831 847
Investimentos em filiais, associadas CAPITAIS PRÓPRIOS
   e empreendimentos conjuntos 4.11   322 904    1   322 903   393 665 Capital 4.25  1 293 063  1 293 063
Ativos por impostos 4.12   441 883   441 883   477 393 Outros instrumentos de capital 4.26   2 276   4 310
Outros ativos 4.13/4.24   586 051   16 048   570 003   662 781 Reservas de reavaliação 4.27   50 819 (  16 414)

Outras reservas e resultados transitados 4.28   556 869   280 719
(Ações próprias) 4.26 (   377) (  10 641)
Resultado individual do Banco BPI   232 774   255 811
Total dos Capitais Próprios  2 135 424  1 806 848

Total do Ativo  34 440 945  1 180 469  33 260 476  32 638 695 Total do Passivo e dos Capitais Próprios  33 260 476  32 638 695
RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
 Garantias prestadas e outros passivos eventuais 4.7/4.29  1 575 918  1 481 935

   Dos quais:
     [Garantias e avales] [1 397 457] [1 298 275]
     [Outros] [178 461] [183 659]
Compromissos 4.29  3 785 504  3 876 904

O Técnico Oficial de Contas As notas anexas fazem parte integrante destes balanços.                                                                            O Conselho de Administração

Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através 
de resultados

31 Dez. 17
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Juros e rendimentos similares  459 222  527 315
Juros e encargos similares ( 91 255) ( 155 549)
Margem financeira estrita 4.30  367 967  371 766
Rendimentos de instrumentos de capital 4.31  83 365  86 581
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 4.32  19 414  19 341
Margem financeira  470 746  477 688
Comissões recebidas  254 816  249 218
Comissões pagas ( 28 432) ( 27 636)
Outros proveitos líquidos  30 048  28 889
Comissões líquidas 4.33  256 432  250 471
Ganhos e perdas em operações ao justo valor  6 755  9 957
Ganhos e perdas em ativos disponíveis para venda  2 913  22 320
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões 4.24 (  599)  1 053
Resultados em operações financeiras 4.34  9 069  33 330
Rendimentos e receitas operacionais  108 340  21 051
Encargos e gastos operacionais ( 35 975) ( 37 238)
Outros impostos ( 12 510) ( 7 375)
Rendimentos e encargos operacionais 4.35  59 855 ( 23 562)
Produto bancário  796 102  737 927
Custos com pessoal 4.36 ( 354 687) ( 289 946)
Gastos gerais administrativos 4.38 ( 158 345) ( 160 580)
Depreciações e amortizações 4.9/4.10 ( 21 452) ( 20 881)
Custos de estrutura ( 534 484) ( 471 407)
Recuperação de créditos, juros e despesas  29 768  13 733
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias 4.39 ( 27 770) ( 30 979)
Imparidade e outras provisões líquidas 4.39 ( 2 273) ( 36 161)
Resultado antes de impostos  261 343  213 113
Impostos sobre lucros 4.40 ( 41 204) ( 13 864)
Resultado de actividades em continuação  220 139  199 249
Resultado de actividades em descontinuação 4.8  12 635  56 562
Resultado individual do Banco BPI  232 774  255 811

Resultados por acção (euros)
   Básico 0,160 0,176
   Diluído 0,160 0,176

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
PROFORMA

BANCO BPI, S.A.

31 Dez. 16 
Proforma31 Dez. 17Notas
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BANCO BPI, S.A.

                 (Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Resultado individual  232 774  255 811
Resultado não incluído na demonstração de resultados individual:
Rubricas que não serão reclassificadas para a demonstração de resultados:

Desvios atuariais  32 127 ( 209 913)
Impacto fiscal ( 8 865)  55 618

 23 262 ( 154 295)
Rubricas que poderão ser reclassificadas para a demonstração de resultados:

Ativos financeiros disponíveis para venda:
Reservas de reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda  71 879 ( 32 476)
Impacto fiscal ( 4 532)  8 399
Transferência para resultados por alienação ( 2 731) ( 23 891)
Impacto fiscal   749  6 546
Transferência para resultados por imparidade reconhecida no exercício  2 573  24 471
Impacto fiscal (  705) ( 6 705)

 67 233 ( 23 656)
Resultado não reconhecido na demonstração de resultados  90 495 ( 177 951)
Rendimento integral individual  323 269  77 860

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
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(Montantes expressos em milhares de euros)

Capital
Outros 

instrumentos
 de capital

Reservas de 
reavaliação

Outras reservas 
e resultados 
transitados

Ações próprias Resultado do 
exercício

Capitais 
próprios

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 (proforma) 1 293 063  5 194  7 242  251 859 ( 12 635)  183 692 1 728 415
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2015  183 692 ( 183 692)
Remuneração variável em ações (RVA) (  884) (  537)  1 994   573
Rendimento integral de 2016 ( 23 656) ( 154 295)  255 811   77 860
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 1 293 063  4 310 ( 16 414)  280 719 ( 10 641)  255 811 1 806 848
Incorporação em reservas do resultado líquido de 2016  255 811 ( 255 811)
Remuneração variável em ações (RVA) ( 2 034) ( 2 923)  10 264   5 307
Rendimento integral de 2017  67 233  23 262  232 774   323 269
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 1 293 063  2 276  50 819  556 869 (  377)  232 774 2 135 424

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações.

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

BANCO BPI, S.A.
DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DE ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
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(Montantes expressos em milhares de euros)

31 Dez. 17 31 Dez. 16 
Proforma

Atividades operacionais
Juros, comissões e outros proveitos recebidos   833 147   878 081
Juros, comissões e outros custos pagos (  199 756) (  419 882)
Recuperações de crédito e juros vencidos   29 768   13 733
Pagamentos a empregados e fornecedores (  440 753) (  397 933)
Fluxo líquido proveniente dos proveitos e custos   222 406   73 999
Diminuições (aumentos) em:

Ativos financeiros detidos para negociação e disponíveis para venda   39 013 (  104 803)
Aplicações em instituições de crédito (  230 026)   19 716
Créditos a clientes (  731 810) (  668 806)
Outros ativos   212 728   207 106

Fluxo líquido proveniente dos ativos operacionais (  710 095) (  546 787)
Aumentos (diminuições) em:

Recursos de bancos centrais e outras instituições de crédito   466 790   349 184
Recursos de clientes   515 569   794 536
Passivos financeiros de negociação   6 238 (  14 769)
Outros passivos (  78 110)   47 824

Fluxo líquido proveniente dos passivos operacionais   910 487  1 176 775
Contribuições para Fundos de Pensões (  83 035) (  10 508)
Pagamento de impostos sobre lucros (  7 518) (  128 999)

  332 245   564 480
Atividades de investimento

Aquisição / aumentos de capital de empresas filiais e associadas
Banco Comercial e de Investimento, SA (  17 319)
Outras    541 (   585)

Venda / liquidação de empresas filiais e associadas
Banco de Fomento,SA   28 000
BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A.   135 000

Aquisições de outros ativos tangíveis e ativos intangíveis (  36 633) (  18 253)
Alienação de outros ativos tangíveis   3 149   12 064
Aquisições de ativos por recuperação de crédito (  18 481) (  29 341)
Alienação de ativos por recuperação de crédito   61 271   45 256
Dividendos recebidos e outros proveitos   52 157   62 465
Dividendos recebidos relativos a operações descontinuadas

BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A.   6 203   50 000
BPI Gestao Activos-SOC G Fund Inv Mob   4 672   4 812
BPI - Global Investement Fund Management   1 760   1 750

  220 320   128 168
Atividades de financiamento

Passivos por ativos não desreconhecidos (  164 766) (  134 354)
Emissões de dívida titulada e subordinada   310 090   18 419
Amortizações de dívida títulada e subordinada (  644 378) (  577 170)
Aquisições e vendas de dívida titulada e subordinada própria (  1 945) (  156 604)
Juros de dívida titulada e subordinada (  10 865) (  10 346)
Aquisições e vendas de ações próprias   10 264   1 994

(  501 600) (  858 061)
Variação cambial ocorrida no exercício (  4 290)   1 251
Aumento (diminuição) de caixa e seus equivalentes   55 256 (  166 665)
Caixa e equivalentes no início do exercício  1 012 487  1 177 901
Caixa e equivalentes no fim do exercício  1 063 453  1 012 487
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais (Nota 4.1. exceto juros a receber)   909 851   876 620
Disponibilidades em outras instituições de crédito (Nota 4.2.)   153 602   135 867
Caixa e seus equivalentes  1 063 453  1 012 487

Caixa e seus equivalentes por moedas  1 063 453  1 012 487
EUR  1 014 243   963 170
USD   14 278   20 223
Outras moedas   34 932   29 094

As notas anexas fazem parte integrante destas demonstrações

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração
Alberto Pitôrra Presidente Fernando Ulrich

Vice-Presidentes Pablo Forero Calderon
António Lobo Xavier

Vogais Alexandre Lucena e Vale

António Farinha de Morais
Cristina Rios Amorim
Francisco Manuel Barbeira
Gonzalo Gortázar Rotaeche
Ignacio Alvarez-Rendueles
Javier Pano Riera
João Pedro Oliveira e Costa
José Pena do Amaral
Juan Antonio Alcaraz
Lluís Vendrell 
Pedro Barreto
Tomás Jervell
Vicente Tardio Barutel

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCISO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 PROFORMA
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Banco BPI, S.A. 
 

Notas às demonstrações financeiras individuais 
  em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

 
(Montantes expressos em milhares de Euros - m.euros - excepto quando expressamente indicada outra unidade) 

  



 

1. GRUPO FINANCEIRO 
 
O Banco BPI é a entidade principal de um Grupo Financeiro, centrado na atividade bancária, multiespecializado, que oferece um 
extenso conjunto de serviços e produtos financeiros para empresas, investidores institucionais e particulares.  
 
O Banco BPI está cotado em Bolsa desde 1986. 
 
O Grupo BPI iniciou a sua atividade em 1981 através da constituição da SPI – Sociedade Portuguesa de Investimentos, S.A.R.L. Por 
escritura pública de dezembro de 1984, esta sociedade foi transformada no BPI – Banco Português de Investimento, S.A. que se 
constituiu no primeiro banco de investimento privado criado em Portugal após a reabertura do exercício da atividade bancária à 
iniciativa privada ocorrida em 1984. Em 30 de Novembro de 1995, o BPI - Banco Português de Investimento, S.A. (BPI Investimentos) 
deu origem ao BPI – SGPS, S.A. que exercia, em exclusivo, as funções de holding do Grupo BPI; nesta data, foi constituído o BPI 
Investimentos para exercer a atividade de banca de investimento do Grupo BPI. Em 20 de Dezembro de 2002, o BPI SGPS, S.A. 
incorporou por fusão a totalidade do património e operações do Banco BPI e alterou a sua denominação para Banco BPI, S.A. 
 
No âmbito de uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social do Banco BPI, no dia 8 de 
fevereiro de 2017 (data da “Sessão Especial de Mercado Regulamentado” destinada à divulgação do resultado da Oferta) o Caixabank 
adquiriu ações representativas de 39.01% dos direitos de voto do Banco BPI o que, considerando a participação de 45.5% já detida 
antes da Oferta, determinou que o Caixabank passasse a deter após a Oferta, uma participação social representativa de 84.51% dos 
direitos de voto do Banco BPI. A partir de fevereiro de 2017, o Banco BPI passou a estar integrado no Grupo Caixabank e as suas 
demonstrações financeiras passaram a ser consolidadas no Caixabank pelo método de integração global. 
 
Em outubro de 2016, o Banco BPI, S.A. celebrou um acordo para a venda de 2% do capital social do Banco de Fomento Angola, S.A. 
(BFA), tendo a operação sido concluída em 5 de janeiro de 2017. Com a redução da participação no BFA de 50,1% para 48,1% e a 
entrada em vigor do novo Acordo Parassocial relativo ao BFA, a partir de janeiro de 2017 a participação no BFA deixou de ser 
consolidada pelo método de integração global conforme definido no IFRS10 e passou a ser registada pelo método de equivalência 
patrimonial. No final de 2016, nas contas consolidadas, as operações do BFA foram classificadas como operações em descontinuação, 
de acordo com o IFRS 5 – Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Nas contas individuais 
não foi efetuada a reclassificação do valor do investimento associado aos 2% do capital social do BFA objeto de venda para a rubrica 
de "Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas", atendendo à sua imaterialidade no contexto 
das contas individuais. 
 
Durante o exercício de 2016, nos termos do IFRS10, o Banco BPI deixou de ter controlo sobre o BPI Strategies, Ltd, decorrente do 
facto de ter passado a deter menos de 20% das unidades de participação deste fundo. Por este motivo, deixou de consolidar pelo 
método de integração global o fundo BPI Strategies, Ltd. 
 
Durante o exercício de 2016, nos termos do IFRS10, o Banco BPI deixou de ter controlo sobre o BPI Obrigações Mundiais – Fundo de 
Investimento Aberto de Obrigações, decorrente do facto de ter passado a deter menos de 20% das unidades de participação deste 
fundo. Por este motivo, deixou de consolidar pelo método de integração global o fundo BPI Obrigações Mundiais. 
 
Em novembro de 2017 o Banco BPI, S.A. celebrou um acordo para a venda das participações na BPI Vida e Pensões, BPI Gestão de 
Ativos e BPI Global Fund Investment Management Company (BPI GIF) ao Grupo Caixabank. A venda da BPI Vida e Pensões 
concretizou-se ainda em 2017, devendo as restantes vendas ocorrer em 2018. Desta forma, no final de 2017, as participações da BPI 
Vida e Pensões, da BPI Gestão de Ativos e da BPI GIF foram classificadas como operações em descontinuação de acordo com o IFRS 
5 – Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas, tendo os saldos comparativos da Demonstração 
dos Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 sido reexpressos, passando os rendimentos e encargos gerados pelas 
participações detidas nestas entidades nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, que incluem essencialmente os 
dividendos recebidos, a ser apresentados numa única linha da Demonstração de Resultados sob a designação "Resultados de 
atividades em descontinuação". Ainda de acordo com o IFRS 5, as participações detidas na BPI Gestão de Ativos e da BPI GIF em 31 
de dezembro de 2017 são apresentados nas rubricas “Ativos não correntes detidos para venda e operações em descontinuação”. 
 
Durante o exercício de 2017, nos termos do IFRS10, o Banco BPI deixou de ter controlo sobre o BPI Alternative Fund: Iberian Equities 
Long/Short Fund (Lux), decorrente do facto de ter passado a deter menos de 20% das unidades de participação deste fundo. Por este 
motivo, deixou de consolidar pelo método de integração global o fundo BPI Alternative Fund. 
 
Durante o exercício de 2017, a participação do Banco BPI na BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. foi vendida. Esta 
sociedade era integralmente detida pelo Grupo BPI. 
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Durante o exercício de 2017, procedeu-se à dissolução e liquidação da BPI Capital Finance Ltd. As acções ordinárias representativas 
do capital desta sociedade eram integramente detidas pelo Banco BPI. 
 
Durante o exercício de 2017, a participação do Banco BPI no Banco Comercial e de Investimentos, S.A. passou de 30% para 35.67%, 
resultado de um acordo do Banco BPI e da Caixa Geral de Depósitos com a Insitec Capital, S.A. (nota 4.11). 
 
Em 31 de dezembro de 2017, as sociedades que integram o Grupo BPI são: 

Bancos
Banco BPI, S.A. Portugal 2 135 424 33 260 476  232 774
Banco Português de Investimento, S.A. Portugal  23 421  29 323 ( 3 431) 100,00% 100,00%
Banco Comercial e de Investimentos, S.A. Moçambique  219 653 2 192 848  34 997 35,67% 35,67%
Banco de Fomento Angola, S.A. Angola 1 172 717 7 783 519  372 627 48,09% 48,09%
Banco BPI Cayman, Ltd. 2 Ilhas Caimão  168 895  168 895  9 301 100,00%

Gestão de ativos
BPI Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de

Fundos de Investimento Mobiliários, S.A     Portugal  16 200  36 064  7 329 100,00% 100,00%
BPI – Global Investment Fund Management

Company, S.A. Luxemburgo  2 559  9 200  1 958 100,00% 100,00%
BPI (Suisse), S.A. Suiça  14 988  15 689  3 935 100,00% 100,00%

Capital de risco / desenvolvimento
BPI Private Equity - Sociedade de Capital de

Risco, S.A. Portugal  32 829  38 128   31 100,00% 100,00%
Inter-Risco – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Portugal   994  1 264 (  144) 49,00%

Seguros
Cosec – Companhia de Seguros de Crédito, S.A. Portugal  50 303  114 266  7 948 50,00% 50,00%
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Portugal  178 961 1 303 015  6 375 35,00% 35,00%

Outras
BPI Capital Africa (Proprietary) Limited 2 África do Sul   117   322 ( 1 338) 100,00%
BPI, Inc. E.U.A.   708   709 (  6) 100,00% 100,00%
BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Portugal  151 420  151 426 (  609) 100,00% 100,00%
Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Portugal  102 658  350 623  24 309 21,01% 21,01%

Sede
Partici- 
pação 
direta

Partici- 
pação 
efetiva

Lucro 
(prejuízo) do 

período
Ativo

Capitais 
próprios 1

Nota: Os valores reportam-se a 31 de dezembro de 2017 (saldos contabilísticos, antes de ajustamentos de consolidação) exceto se outra data for 
explicitada. As demonstrações financeiras das empresas filiais, associadas e entidades sob controlo conjunto estão pendentes de aprovação pelos 
respetivos Órgãos Sociais. No entanto, é convicção do Conselho de Administração do Banco BPI que não haverá alterações com impacto significativo no 
lucro consolidado do Banco. 

    1 Inclui o resultado líquido do exercício. 
    2 Sociedades em processo de liquidação. 
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2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Banco BPI e foram processadas 
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro ou International Accounting Standards / International Financial Reporting 
Standards (IAS/IFRS) adotadas pela União Europeia, conforme estabelecido pelo Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, transposto para o ordenamento nacional através do Aviso do Banco de Portugal nº 5/2015, de 
30 de Dezembro. 
 
As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base no pressuposto da continuidade, conforme previsto no IAS 1 – 
Apresentação de demonstrações financeiras. 
 
As demonstrações financeiras individuais com referência a 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
em 23 de março de 2018. 
 
Adoção de normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB) e interpretações 
emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretation Commitee” (IFRIC), conforme adotadas pela União Europeia 

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia as seguintes normas 
contabilísticas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória ao exercício económico iniciado em 1 de janeiro de 
2017: 

- Emenda à IAS 12 - Reconhecimento de impostos diferidos ativos por perdas não realizadas: esta emenda vem clarificar as 
condições de reconhecimento e mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas não realizadas. É de aplicação 
obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017. 

- Emenda à IAS 7 - Divulgações: esta emenda vem introduzir divulgações adicionais relacionadas com os fluxos de caixa de 
atividades de financiamento. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017. 

Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras do Banco no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
decorrente da adoção das emendas acima referidas. 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, foram, até à data de 
aprovação destas demonstrações financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 

- IFRS 9 – Instrumentos financeiros (e alterações subsequentes): esta norma, inicialmente publicada pelo IASB em novembro de 
2009 e posteriormente republicada em julho de 2014, insere-se no projeto de revisão da IAS 39 e estabelece os novos requisitos 
relativamente à classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, à metodologia de cálculo de imparidade e à aplicação 
das regras de contabilidade de cobertura. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro 
de 2018 (Nota 4.41). 

- IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes: esta norma vem introduzir uma estrutura de reconhecimento do rédito baseada em 
princípios e assente num modelo a aplicar a todos os contratos celebrados com clientes, substituindo as normas IAS 18 – Rédito, 
IAS 11 – Contratos de construção, IFRIC 13 – Programas de fidelização, IFRIC 15 – Acordos para a construção de imóveis, IFRIC 
18 – Transferências de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 – Rédito - Transações de troca direta envolvendo serviços de 
publicidade. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

- IFRS 16 – Locações: esta norma vem introduzir os princípios de reconhecimento e mensuração de locações, substituindo a IAS 
17 – Locações. A norma define um único modelo de contabilização de contratos de locação que resulta no reconhecimento pelo 
locatário de ativos e passivos para todos os contratos de locação, exceto para as locações com um período inferior a 12 meses ou 
para as locações que incidam sobre ativos de valor reduzido. Os locadores continuarão a classificar as locações entre operacionais 
ou financeiras, sendo que a IFRS 16 não implicará alterações substanciais para tais entidades face ao definido na IAS 17. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019. 
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- Clarificações sobre a IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes: estas alterações vêm introduzir diversas clarificações na norma 
com vista a eliminar a possibilidade de surgirem interpretações divergentes de vários tópicos. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

- Emenda à IFRS 4 relativa à aplicação da IFRS 9, Instrumentos financeiros, com a IFRS 4, Contratos de seguros: esta emenda 
proporciona orientações sobre a aplicação da IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9. A IFRS 4 será substituída com a entrada em 
vigor da IFRS 17. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adotadas pelo Banco BPI em 31 de dezembro de 
2017, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. Os impactos estimados resultantes da implementação da IFRS 9 são 
apresentados na Nota 4.41, não sendo esperados impactos significativos resultantes da aplicação das restantes normas acima 
referidas. 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se encontram ainda aprovadas (“endorsed”) pela 
União Europeia: 

- IFRS 17 – Contratos de seguro: esta norma estabelece, para os contratos de seguros dentro do seu âmbito de aplicação, os 
princípios para o seu reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Esta norma substitui a norma IFRS 4 - Contratos 
de Seguros. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021. 

- Emenda à IFRS 2 relativa à classificação e medida das transações de pagamentos em ações: esta emenda vem introduzir 
diversas clarificações na norma relacionadas com (i) o registo de modificações em transações de pagamentos com base em ações 
que são liquidadas com caixa; (ii) o registo de modificações em transações de pagamentos com base em ações (de liquidadas em 
caixa para liquidadas com instrumentos de capital próprio); (iii) a classificação de transações com caraterísticas de liquidação 
compensada. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

- Emenda à IAS 40 relativa à transferências de propriedades de investimento: esta emenda clarifica que a mudança de 
classificação de ou para propriedade de investimento apenas deve ser feita quando existem evidências de uma alteração no uso 
do ativo. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016): estes melhoramentos envolvem a clarificação de 
alguns aspetos relacionados com: IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro: elimina 
algumas isenções de curto prazo; IFRS 12 – Divulgação de interesses noutras entidades: clarifica o âmbito da norma quanto à sua 
aplicação a interesses classificados como detidos para venda ou detidos para distribuição ao abrigo da IFRS 5; IAS 28 – 
Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos: introduz clarificações sobre a mensuração a justo valor por resultados 
de investimentos em associadas ou joint ventures detidos por sociedades de capital de risco ou por fundos de investimento. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018, com exceção das alterações à IFRS 
12, cuja data de aplicação é 1 de janeiro de 2017. 

- Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2015-2017): estes melhoramentos envolvem a clarificação de 
alguns aspetos relacionados com: IFRS 3 – Concentração de atividades empresariais: requer remensuração de interesses 
anteriormente detidos quando uma entidade obtém controlo sobre uma participada sobre a qual anteriormente tinha controlo 
conjunto; IFRS 11 – Empreendimentos conjuntos: clarifica que não deve haver remensuração de interesses anteriormente detidos 
quando uma entidade obtém controlo conjunto sobre uma operação conjunta; IAS 12 – Impostos sobre o rendimento: clarifica que 
todas as consequências fiscais de dividendos devem ser registadas em resultados, independentemente de como surge o imposto; 
IAS 23 - Custos de empréstimos obtidos: clarifica que a parte do empréstimo diretamente relacionado com a aquisição/construção 
de um ativo, em dívida após o correspondente ativo ter ficado pronto para o uso pretendido, é, para efeitos de determinação da 
taxa de capitalização, considerada parte integrante dos financiamentos genéricos da entidade. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019. 

- Emenda à IFRS 9 relativa às caraterísticas de pagamentos antecipados com compensação negativa: esta emenda vem permitir 
que ativos financeiros com condições contratuais que preveem, na sua amortização antecipada, o pagamento de um montante 
considerável por parte do credor, possam ser mensurados ao custo amortizado ou a justo valor por reservas (consoante o modelo 
de negócio), desde que: (i) na data do reconhecimento inicial do ativo, o justo valor da componente da amortização antecipada seja 
insignificante; e (ii) a possibilidade de compensação negativa na amortização antecipada seja única razão para o ativo em causa 
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não ser considerado um instrumento que contempla apenas pagamentos de capital e juros. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019. 

- Emenda à IAS 28: Investimentos de longo prazo em associadas e acordos conjuntos: esta emenda vem clarificar que a IFRS 9 
deve ser aplicada (incluindo os respetivos requisitos relacionados com imparidade) a investimentos em associadas e acordos 
conjuntos quando o método da equivalência patrimonial não é aplicado na mensuração dos mesmos. É de aplicação obrigatória em 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019. 

- IFRIC 22 – Transações em moeda estrangeira e adiantamentos: esta interpretação vem estabelecer a data do reconhecimento 
inicial do adiantamento ou do rendimento diferido como a data da transação para efeitos da determinação da taxa de câmbio do 
reconhecimento do rédito. É de aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018. 

- IFRIC 23 – Tratamento contabilístico de situações de incerteza relativamente a imposto sobre o rendimento: esta interpretação 
vem dar orientações sobre a determinação do lucro tributável, das bases fiscais, dos prejuízos fiscais a reportar, dos créditos 
fiscais a usar e das taxas de imposto em cenários de incerteza quanto ao tratamento em sede de imposto sobre o rendimento. É de 
aplicação obrigatória em exercícios económicos iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019. 

Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas pelo Banco no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. Relativamente a estas normas e interpretações, emitidas pelo IASB mas ainda não aprovadas 
(“endorsed”) pela União Europeia, não se estima que da futura adoção das mesmas decorram impactos significativos para as 
demonstrações financeiras anexas. 
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PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
As políticas contabilísticas que se seguem são aplicáveis às demonstrações financeiras individuais do Banco BPI. 
 
2.1. Empresas filiais e associadas (IFRS 10, IFRS11, IAS27, IAS 28 e IFRS 3) 
 
O Banco BPI detém, direta e indiretamente, participações financeiras em empresas filiais e associadas. 
 
São consideradas empresas filiais aquelas em que o Banco detém o controlo, ou seja, quando se verifica cumulativamente as 
seguintes condições: 

  poder sobre a empresa;  
  exposição, ou direito, a retornos variáveis decorrentes do envolvimento com a empresa; e 
  capacidade de utilizar esse poder sobre a empresa para influenciar o montante dos retornos variáveis. 

 
Empresas associadas são aquelas em que o Banco BPI exerce, direta ou indiretamente, uma influência significativa sobre a sua gestão 
e a sua política financeira mas não detém o controlo da empresa. Como regra geral, presume-se que existe influência significativa 
quando a participação de capital é superior a 20%. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais do Banco BPI, as empresas filiais e associadas são valorizadas ao custo histórico. 
 
As participações em empresas filiais e associadas em moeda estrangeira (itens não monetários valorizados ao custo histórico) são 
convertidas à taxa de câmbio histórica da data da transação, conforme previsto no IAS 21. 
 
Os dividendos de empresas filiais e associadas são reconhecidos nos resultados individuais do Banco BPI na data em que são 
atribuídos ou recebidos. 
 
Em caso de evidência objetiva de imparidade, a perda por imparidade é reconhecida em resultados. 
  
Na sequência de perda de influência significativa sobre uma empresa associada (presume-se uma participação de capital inferior a 
20%) e de acordo com o previsto na IAS 28, a participação detida é reclassificada da carteira de Investimentos em Associadas para a 
carteira de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, sendo registada pelo seu justo valor na data da perda de influência significativa. 
A diferença entre o justo valor da participação detida e o custo do investimento nessa data é reconhecida em resultados.  
 
2.2. Ativos e passivos financeiros (IAS 32, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 13) 
 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço do Banco BPI na data de pagamento ou recebimento (data-valor), salvo 
se decorrer de expressa estipulação contratual ou de regime legal ou regulamentar aplicável que os direitos e obrigações inerentes aos 
valores transacionados se transferem em data diferente, casos em que será esta última a data relevante. 
 
No momento inicial, os ativos e passivos financeiros são reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos de transação diretamente 
atribuíveis, exceto para os ativos e passivos ao justo valor através de resultados em que os custos de transação são imediatamente 
reconhecidos em resultados. 
 
De acordo com o IFRS 13, entende-se por justo valor o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago para transferir um 
passivo numa transação efetuada entre participantes no mercado à data da mensuração. Na data de contratação ou de início de uma 
operação o justo valor é geralmente o valor da transação. 
 
O justo valor é determinado com base em: 
 preços de um mercado ativo, ou  
 métodos e técnicas de avaliação (quando não há um mercado ativo), que tenham subjacente: 
 cálculos matemáticos baseados em teorias financeiras reconhecidas; ou, 
 preços calculados com base em ativos ou passivos semelhantes transacionados em mercados ativos ou com base em 

estimativas estatísticas ou outros métodos quantitativos. 
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No momento da aquisição ou originação, os ativos financeiros são classificados numa das quatro categorias previstas no IAS 39: 
 ativos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados; 
 ativos financeiros detidos até à maturidade; 
 ativos financeiros disponíveis para venda; 
 créditos e outros valores a receber. 

 
Na sequência da alteração do IAS 39 em outubro de 2008, sob a designação "Reclassificação de ativos financeiros" passou a ser 
possível efetuar as seguintes reclassificações entre as categorias de ativos financeiros: (i) em circunstâncias particulares, ativos 
financeiros não derivados (que não os designados no reconhecimento inicial ao justo valor através de resultados no âmbito da "Fair 
Value Option") podem ser transferidos da categoria ao justo valor através de resultados, e (ii) ativos financeiros que cumpram com a 
definição de crédito ou outros valores a receber podem ser transferidos da categoria de ativos financeiros disponíveis para venda para 
a categoria de crédito e outros valores a receber, desde que a entidade tenha a intenção e capacidade de os deter no futuro próximo 
ou até à maturidade. Para reclassificações ocorridas até 1 de novembro de 2008, as alterações efetuadas pelo Banco BPI tiveram 
como referência 1 de julho de 2008. As reclassificações verificadas em ou após 1 de novembro de 2008 têm impacto apenas a partir da 
data da reclassificação. 
 
Na nota 4.41 são apresentadas em detalhe as metodologias de valorização dos ativos e passivos financeiros registados ao justo valor 
(Ativos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados, Passivos financeiros de negociação e Ativos financeiros 
disponíveis para venda). 
 
2.2.1. Ativos financeiros de negociação e ao justo valor através de resultados e Passivos financeiros de 
negociação 
 
Estas rubricas incluem: 
 títulos de rendimento fixo e títulos de rendimento variável transacionados em mercados ativos e em que o Banco tenha 

optado, na data de escrituração, por registar e avaliar ao justo valor através de resultados, podendo estar classificadas em 
posições detidas para negociação ou ao justo valor através de resultados; e 

 derivados (incluindo derivados embutidos em ativos e passivos financeiros), exceto se forem designados como instrumentos 
de cobertura no âmbito da aplicação de contabilidade de cobertura (Nota 2.2.6). 

 
A avaliação destes ativos e passivos é efetuada diariamente com base no justo valor, tendo em consideração o risco de crédito próprio 
e das contrapartes das operações. No caso das obrigações e outros títulos de rendimento fixo, o valor de balanço inclui o montante dos 
juros corridos e não cobrados. 
 
Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor são reconhecidos em resultados. 
 
As operações de derivados são sujeitas a análise de risco de crédito, sendo o respetivo valor ajustado por contrapartida de prejuízos 
em operações financeiras. 
 
2.2.2. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Esta rubrica inclui: 
 títulos de rendimento fixo que não tenham sido classificados como carteira de negociação nem como carteira de crédito; 
 títulos de rendimento variável disponíveis para venda; e 
 suprimentos e prestações suplementares de capital em ativos financeiros disponíveis para venda. 

 
Os ativos classificados como disponíveis para venda são avaliados ao justo valor, exceto no caso de instrumentos de capital próprio 
não cotados num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado ou estimado, que permanecem registados ao 
custo. 
 
Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor de ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos 
diretamente nos capitais próprios na rubrica reservas de reavaliação de justo valor, exceto no caso de perdas por imparidade e de 
ganhos e perdas cambiais de ativos monetários, até que o ativo seja vendido, momento em que o ganho ou perda anteriormente 
reconhecido no capital próprio é registado em resultados. 
 
Os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimento fixo e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio 
ou desconto) são registados em resultados, de acordo com o método da taxa de juro efetiva. 
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Os rendimentos de títulos de rendimento variável (dividendos no caso das ações) são registados em resultados, na data em que são 
atribuídos ou recebidos. De acordo com este critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício em que é 
deliberada a sua distribuição. 
 
Com referência à data de preparação das demonstrações financeiras, o Banco avalia a existência de situações de evidência objetiva 
que os ativos financeiros disponíveis para venda estão com imparidade, considerando a situação dos mercados e a informação 
disponível sobre os emitentes. 
 
Conforme previsto no IAS 39, um ativo financeiro disponível para venda está com imparidade e são incorridas perdas por imparidade 
se, e apenas se: (i) existir evidência objetiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o 
reconhecimento inicial do ativo (um "evento de perda"); e (ii) esse(s) evento(s) de perda tiver(em) impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro, que possa ser fiavelmente estimado. 
 
De acordo com o IAS 39, a evidência objetiva que um ativo financeiro disponível para venda está com imparidade inclui dados 
observáveis acerca dos seguintes eventos de perda: 
 Dificuldades financeiras significativas do emitente; 
 Incumprimento contratual do emitente em termos de reembolso de capital ou pagamento de juros; 
 Probabilidade de falência do emitente; 
 Desaparecimento de um mercado ativo para o ativo financeiro devido a dificuldades financeiras do emitente. 

 
Para além dos eventos relativos a instrumentos de dívida acima referidos, a existência de evidência objetiva de imparidade em 
instrumentos de capital considera ainda a informação acerca dos seguintes eventos de perda: 
 Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, económica ou legal em que o emitente 

opera que indiquem que o custo do investimento pode não ser recuperado na totalidade; 
 Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado do ativo financeiro abaixo do custo de aquisição. 

 
Quando existe evidência objetiva que um ativo financeiro disponível para venda está com imparidade, a perda acumulada na reserva 
de reavaliação de justo valor é removida do capital próprio e reconhecida nos resultados. 
 
As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo são revertidas através de resultados, se houver uma alteração 
positiva no justo valor do título resultante de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As perdas por imparidades 
relativas a títulos de rendimento variável não podem ser revertidas. No caso de títulos para os quais tenha sido reconhecida 
imparidade, posteriores variações negativas de justo valor são sempre reconhecidas em resultados. 
 
As variações cambiais de ativos não monetários (instrumentos de capital) classificados na carteira de disponíveis para venda são 
registadas em reservas de reavaliação por diferenças cambiais. As variações cambiais dos restantes títulos são registadas em 
resultados. 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda designados como ativos cobertos são valorizados conforme descrito na Nota 2.2.6. 
Contabilidade de cobertura – derivados e instrumentos cobertos. 
 
2.2.3. Créditos e outros valores a receber 
 
O crédito e valores a receber abrange os créditos concedidos pelo Banco a Clientes e a Instituições de Crédito, incluindo operações de 
locação financeira, operações de factoring, empréstimos sindicados e créditos titulados (papel comercial e obrigações emitidas por 
Empresas) que não sejam transacionados num mercado ativo e para os quais não haja intenção de venda. 
 
Os empréstimos e créditos titulados transacionados num mercado ativo são classificados como ativos financeiros disponíveis para 
venda. 
 
No momento inicial os créditos e valores a receber são registados ao justo valor. Em geral, o justo valor no momento inicial 
corresponde ao valor de transação e inclui comissões, taxas ou outros custos e proveitos associados às operações de crédito. 
 
Posteriormente, os empréstimos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva 
e sujeitos a testes de imparidade. 
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Os juros, comissões e outros custos e proveitos associados a operações de crédito são periodificados ao longo da vida das operações, 
independentemente do momento em que são cobrados ou pagos. As comissões recebidas por compromissos de crédito são 
reconhecidas de forma diferida e linear durante a vida do compromisso. 
 
O Banco classifica em crédito vencido as prestações vencidas de capital ou juros decorridos que sejam 30 dias após o seu vencimento. 
Nos créditos em contencioso são consideradas vencidas todas as prestações de capital (vincendas e vencidas).  
 
O Banco BPI procede ao abate de créditos ao ativo (write-offs) das operações que considera irrecuperáveis e cujas imparidades 
estejam constituídas pelo valor total do crédito no mês anterior ao do abate. 
 
Os ganhos e perdas obtidos na alienação de créditos a Clientes a título definitivo são registados em resultados em operações 
financeiras na rubrica “Ganhos e perdas na alienação de créditos a Clientes”. Estes ganhos ou perdas correspondem à diferença entre 
o valor de venda fixado e o valor de balanço desses ativos, líquido de perdas por imparidade.  
 
Os créditos designados como ativos cobertos são valorizados conforme descrito na Nota 2.2.6. Contabilidade de cobertura – derivados 
e instrumentos cobertos. 
 
Locação financeira (IAS 17) 
 
As operações de locação em que o Banco transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do bem 
para o Cliente ou para um terceiro são registados no balanço como créditos concedidos pelo valor do desembolso líquido efetuado na 
data de aquisição dos bens locados. As rendas são constituídas pelo proveito financeiro e pela amortização financeira do capital. O 
reconhecimento dos proveitos reflete uma taxa de juro efetiva sobre o capital em dívida. 
 
Factoring 
 
Os ativos decorrentes de operações de factoring contratadas com recurso são registados no balanço como créditos concedidos pelo 
valor dos adiantamentos de fundos por conta dos contratos respetivos. 
 
Os ativos decorrentes de operações de factoring contratadas sem recurso são registados no balanço como créditos concedidos pelo 
valor dos créditos tomados e tendo por contrapartida o registo de um passivo na rubrica de “credores por operações de factoring”. As 
entregas de fundos efetuadas aos aderentes originam o débito correspondente na rubrica de “credores por operações de factoring”. 
 
As tomadas, ao abrigo dos contratos de factoring, de faturas com recurso sem adiantamento de fundos por conta dos contratos 
respetivos são registadas na rubrica extrapatrimonial “contratos com recurso – faturas não financiadas” pelo valor das faturas tomadas. 
A regularização do saldo desta rubrica ocorrerá à medida que tais faturas forem liquidadas.  
 
Os compromissos resultantes das linhas de crédito negociadas com os aderentes e ainda não utilizadas são registados como elemento 
extrapatrimonial. 
 
Crédito titularizado não desreconhecido 
 
O Banco não desreconhece do ativo os créditos vendidos nas operações de titularização quando: 

 mantém o controlo sobre as operações; 
 continua a receber parte substancial da sua remuneração; e, 
 mantém parte substancial do risco sobre os créditos transferidos. 

 
Os créditos vendidos e não desreconhecidos são registados na rubrica Crédito sobre Clientes e sujeitos a critérios contabilísticos 
idênticos às restantes operações de crédito. Os juros e comissões associados à carteira de crédito titularizada são periodificados de 
acordo com o prazo da operação de crédito. 
 
Os fundos recebidos pela operação de titularização são registados na rubrica Passivos financeiros associados a ativos transferidos. Os 
juros e comissões associados a este passivo são periodificados, pela parte que representa o risco e/ou benefícios retidos, com base na 
remuneração cedida pelo Banco e de acordo com o período correspondente à vida média esperada da operação de titularização à data 
do seu lançamento. 
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A manutenção de risco e/ou benefícios é representada pelas obrigações com grau de risco mais elevado emitidas pelo veículo de 
titularização. O valor registado no ativo e no passivo representa a proporção do risco/benefício detido pelo Banco (envolvimento 
continuado). 
 
Reportes 
Os títulos comprados com acordo de revenda não são registados na carteira de títulos. Os fundos entregues são registados, na data de 
liquidação, como um crédito, sendo periodificado o valor de juros. 
 
Os títulos vendidos com acordo de recompra são mantidos na carteira onde estavam originalmente registados. Os fundos recebidos 
são registados, na data de liquidação, em conta própria do passivo, sendo periodificado o valor de juros. 
 
Garantias prestadas e compromissos irrevogáveis 
 
As responsabilidades por garantias prestadas e compromissos irrevogáveis são registadas em contas extrapatrimoniais pelo valor em 
risco, sendo os fluxos de juros, comissões ou outros proveitos registados em contas de resultados ao longo da vida das operações. 
Estas operações estão sujeitas a testes de imparidade. 
 
Imparidade 
 
Mensalmente, os créditos e valores a receber, garantias e compromissos irrevogáveis são sujeitos a testes de imparidade. As perdas 
por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados do exercício. No caso de, em períodos futuros, se verificar 
uma redução da perda estimada, a imparidade inicialmente registada é igualmente revertida por contrapartida de resultados. 
 
De acordo com o IAS 39, um ativo financeiro encontra-se em situação de imparidade quando existe evidência de que tenham ocorrido 
um ou mais eventos de perda (loss event) após o reconhecimento inicial do ativo, e esses eventos tenham impacto na estimativa do 
valor recuperável dos fluxos de caixa futuros do ativo financeiro considerado. 
 
O IAS 39 define alguns eventos que podem ser indicadores de evidência objetiva de imparidade (incumprimento de contrato, tais como 
atraso no pagamento de capital ou juros; tornar-se provável que o mutuário vá entrar em falência, etc.), mas, em algumas 
circunstâncias, a determinação do valor das perdas por imparidade implica a utilização do julgamento profissional. 
 
A existência de evidência objetiva de situações de imparidade é avaliada com referência à data de apresentação das demonstrações 
financeiras.  
 
A avaliação da imparidade é efetuada em base individual ou coletiva para créditos de montante significativo e em base coletiva para as 
operações que não sejam de montante significativo. 
 
Para efeitos de determinação de imparidade, a carteira de crédito do Banco BPI encontra-se segmentada da seguinte forma: 
 Banca de empresas; 
 Project Finance; 
 Banca institucional e Setor Empresarial do Estado; 
 Particulares e Empresários e Negócios; 

 Crédito especializado: Crédito à Habitação, Leasing de Equipamento, Leasing Imobiliário, Financiamento Automóvel, Crédito ao 
Consumo e Cartões de Crédito; 
 Carteira comercial: Cobrança – Desconto, Crédito com Plano, Crédito sem Plano e Descobertos; 

 Outros. 
 
São apuradas através de análise individual as perdas por imparidade para Grupos com exposição ≥ 250 m.euros associada a: 
 Redes: Particulares e Empresários e Negócios (RPEN), Centros de Investimento e Private Banking (numa base consolidada e após 

exclusão das operações de Crédito Habitação, Consumo, Cartões de Crédito e Automóvel); 
 Redes: Banca de Empresas, Project Finance, Banca institucional e Setor Empresarial do Estado; 
 Operações registadas na carteira de crédito acompanhadas pela Direção Financeira. 
 
O Banco garante que a referida análise é realizada pelo menos uma vez no ano para todas as exposições referidas anteriormente e 
sempre que os créditos evidenciem indícios de imparidade ou se encontram em situação de incumprimento. 
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São sujeitas a análises coletivas para a determinação do valor da imparidade associada, as operações de crédito incluídas nos 
segmentos referidos anteriormente que decorrente da análise individual não se tenha concluído pela necessidade de registo de perdas 
por imparidade, bem como as operações incluídas nos restantes segmentos não sujeitos a análise individual. 
 
Análise individual 
 
Para os ativos relativamente aos quais existe evidência objetiva de imparidade numa base individual, o cálculo da imparidade é 
efetuado operação a operação, tendo como referência a informação que consta dos modelos de análise de risco de crédito do Banco 
os quais consideram, entre outros, os seguintes fatores: 

- Exposição global do cliente e natureza das responsabilidades contraídas junto do Banco: operações financeiras ou não 
financeiras (nomeadamente, responsabilidades de natureza comercial ou garantias de boa execução); 

- Notação de risco do cliente determinada através de um sistema de cálculo implementado no Grupo BPI. Esta notação de risco 
incorpora, entre outras, as seguintes características:  

 Situação económico-financeira do cliente; 
 Risco do setor de atividade em que opera;  
 Qualidade de gestão do cliente, medida pela experiência no relacionamento com o Grupo BPI e pela existência de 

incidentes; 
 Qualidade da informação contabilística apresentada; 
 Natureza e montante das garantias associadas às responsabilidades contraídas junto do Banco; 
 Crédito em situação de incumprimento superior a 30 dias. 

 
Nestas situações, o montante das perdas identificadas é calculado com base na diferença entre o valor de balanço e a estimativa do 
valor que se espera recuperar do crédito, após custos de recuperação, atualizado à taxa de juro efetiva durante um período 
correspondente à diferença entre a data de cálculo da imparidade e a data prevista para a recuperação. 
 
De salientar que o valor expectável de recuperação do crédito reflete os fluxos de caixa que poderão resultar da execução das 
garantias ou colaterais associados ao crédito concedido, deduzido dos custos inerentes ao respetivo processo de recuperação. 
 
Os ativos avaliados individualmente e para os quais não tenham sido apuradas perdas por imparidade são incluídos num grupo de 
ativos com características de risco de crédito semelhantes, e a existência de imparidade é avaliada coletivamente. 
 
A determinação da imparidade para estes grupos de ativos é efetuada nos termos descritos no ponto seguinte – Análise coletiva.  
 
Os ativos para os quais são apuradas perdas por imparidade na análise individual não são sujeitos ao registo de perdas por imparidade 
na análise coletiva. 
 
Análise coletiva 
 
Os cash-flows futuros de grupos de crédito sujeitos a análise coletiva de imparidade são estimados com base na experiência histórica 
de perdas para ativos com características de risco de crédito semelhante.  
 
A análise coletiva envolve a estimativa dos seguintes fatores de risco: 

− Probabilidade de uma operação ou cliente em situação regular vir a demonstrar indícios de imparidade manifestados através 
de atrasos ou outros eventos de perda ocorridos durante o período de emergência (período de tempo que medeia entre a 
ocorrência do evento da perda e a identificação desse mesmo evento por parte do Banco). 
Conforme previsto no IAS 39, estas situações correspondem a perdas incorridas mas ainda não observadas (“incurred but not 
reported”), ou seja, casos em que, para parte da carteira de crédito, o evento de perda já ocorreu mas o Banco ainda não o 
identificou. 

− Probabilidade de uma operação ou cliente que já registou atrasos ou outros eventos de perda entrar em default durante o 
prazo residual da operação. 

− Perda económica das operações no caso de entrarem em situação de default. 
 
Para a determinação da percentagem de perda estimada para as operações ou clientes em situação de default são considerados os 
pagamentos efetuados pelos clientes após o default e as recuperações por via da execução de garantias, deduzidos de custos diretos 
do processo de recuperação. Os fluxos considerados são descontados à taxa de juro das operações e comparados com a exposição 
existente no momento do default. 
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Os inputs para cálculo da imparidade coletiva são determinados com base em modelos estatísticos para grupos de crédito e revistos 
regularmente para aproximar os valores estimados aos valores reais.  
O montante da perda resulta da comparação entre o valor de balanço e o valor atual dos cash-flows futuros estimados. Para efeitos de 
atualização dos cash-flows futuros é considerada a taxa de juro das operações na data de cada análise. 
 
2.2.4. Depósitos e outros recursos 
 
Após o reconhecimento inicial, os depósitos e recursos financeiros de Clientes e Instituições de Crédito são valorizados ao custo 
amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva. 
 
Os depósitos designados como passivos cobertos são valorizados conforme descrito na Nota 2.2.6. Contabilidade de cobertura – 
derivados e instrumentos cobertos. 
 
2.2.5. Dívida titulada emitida pelo Banco 
 
As emissões de obrigações do Banco estão registadas nas rubricas Responsabilidades representadas por títulos e Outros passivos 
subordinados. 
 
Na data de emissão, as obrigações emitidas são relevadas pelo justo valor (valor de emissão), incluindo despesas e comissões de 
transação, sendo posteriormente valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva. 
 
Os derivados embutidos em obrigações são registados separadamente e reavaliados ao justo valor através de resultados. 
 
As obrigações designadas como passivos cobertos são valorizadas conforme descrito na Nota 2.2.6. Contabilidade de cobertura – 
derivados e instrumentos cobertos. 
 
As obrigações emitidas pelo Banco podem ser ou não cotadas em Bolsa. 
 
Transações em mercado secundário 
 
O Banco efetua recompras de obrigações emitidas em mercado secundário. As compras e vendas de obrigações próprias são 
incluídas proporcionalmente nas respetivas rubricas da dívida emitida (capital, juros, comissões e derivados) e as diferenças entre o 
montante liquidado e o abate ou aumento do passivo são reconhecidas de imediato em resultados. 
 
2.2.6. Contabilidade de cobertura – derivados de cobertura e instrumentos cobertos 
 
O Banco BPI designa como instrumentos de cobertura os derivados contratados para cobertura de riscos de taxa de juro e taxa de 
câmbio (operações de cobertura de justo valor) de depósitos a prazo, operações de crédito, carteira de obrigações e emissões de 
dívida.  
  
O Banco BPI dispõe de documentação formal da relação de cobertura identificando, quando da transação inicial, o instrumento (ou 
parte do instrumento, ou parte do risco) que está a ser coberto, a estratégia e tipo de risco coberto, o derivado de cobertura e os 
métodos utilizados para demonstrar a eficácia da cobertura. 
 
Mensalmente o Banco testa a eficácia das coberturas, comparando a variação do justo valor do instrumento coberto, atribuível ao risco 
coberto, com a variação do justo valor do derivado de cobertura, devendo a relação entre ambos situar-se no intervalo entre 80% e 
125%. 
 
Os instrumentos derivados de cobertura são registados ao justo valor e os ganhos e perdas resultantes da sua reavaliação são 
registados em resultados. Os ganhos e perdas na variação do justo valor de ativos ou passivos financeiros cobertos, correspondentes 
ao risco coberto, são também reconhecidos em resultados, por contrapartida do valor de balanço dos ativos ou passivos cobertos, no 
caso de operações ao custo amortizado (crédito, depósitos e dívida emitida) ou por contrapartida de reserva de reavaliação de justo 
valor, no caso de ativos disponíveis para venda (carteira de obrigações). No caso de venda ou amortização dos derivados e mantendo-
se os instrumentos cobertos, o valor dos prémios é diferido na margem financeira. 
 
 Um ativo ou passivo coberto pode ter apenas uma parte ou uma componente do justo valor coberta (risco de taxa de juro, risco de 
câmbio ou risco de crédito), desde que a eficácia da cobertura possa ser avaliada, separadamente. 
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Na aplicação da Contabilidade de cobertura, o Banco não valoriza os spreads comerciais dos ativos ou dos passivos cobertos. 
 
Caso a relação de cobertura deixe de existir, por a variação relativa no justo valor dos derivados e dos instrumentos cobertos se 
encontrar fora do intervalo entre 80% e 125%, os derivados são reclassificados para negociação e o valor da reavaliação dos 
instrumentos cobertos é reconhecido em resultados durante o prazo remanescente da operação. 
 
Os testes à eficácia das coberturas são devidamente documentados em cada final de mês, assegurando-se a existência de 
comprovativos durante a vida das operações cobertas. 
 
2.2.7 Ativos e passivos financeiros em moeda estrangeira 
 
Os ativos e passivos financeiros em moeda estrangeira são registados segundo o sistema multi-currency, isto é, nas respetivas 
moedas de denominação. 
 
A conversão para euros dos ativos e passivos expressos em moeda estrangeira é efetuada com base no câmbio oficial de divisas, 
divulgado a título indicativo pelo Banco de Portugal. 
 
Os proveitos e custos apurados nas diferentes moedas são convertidos para euros ao câmbio do dia em que são reconhecidos. 
 
As taxas de câmbio utilizadas na conversão para euros das principais moedas utilizadas foram as seguintes: 

Franco Suiço - Suiça 1,1702 1,0739
Rand - Africa do Sul 14,8054 14,4570
Dólar - Estados Unidos da América 1,1993 1,0541

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
2.3. Ativos tangíveis (IAS 16) 
 
Os ativos tangíveis utilizados pelo Banco para o desenvolvimento da sua atividade são contabilisticamente relevados pelo custo de 
aquisição (incluindo custos diretamente atribuíveis) deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidades. 
 
A depreciação dos ativos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, correspondente ao 
período em que se espera que o ativo esteja disponível para uso: 

 Anos de vida útil 

Imóveis 
Obras em edifícios próprios 

20 a 50 

10 a 50 

Imobilizações não passíveis de recuperação  
    efectuadas em edifícios arrendados 

3 a 10 

Equipamento 3 a 12 

Outras imobilizações corpóreas 3 a 10 

 
As despesas de investimento em obras não passíveis de recuperação, realizadas em edifícios que não sejam propriedade do Banco, 
são amortizadas em prazo compatível com o da sua utilidade esperada ou do contrato de arrendamento. 
 
Conforme previsto no IFRS 1, os ativos tangíveis adquiridos pelo Banco BPI até 1 de Janeiro de 2004 foram registados pelo valor 
contabilístico na data de transição para os IAS/IFRS, que corresponde ao custo ajustado por reavaliações efetuadas nos termos da lei, 
decorrentes da evolução de índices gerais de preços. Uma parcela correspondente a 40% do aumento das amortizações que resultou 
dessas reavaliações não é aceite como custo para efeitos fiscais, sendo registados os correspondentes impostos diferidos passivos. 
 
Ativos tangíveis adquiridos em locação financeira 
 
Os ativos tangíveis adquiridos através de operações de locação, em que o Banco detém todos os riscos e vantagens inerentes à 
propriedade do bem, são amortizados de acordo com o procedimento descrito no ponto anterior. 
 
As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os passivos são reduzidos pelo montante 
correspondente à amortização do capital de cada uma das rendas e os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o 
prazo de locação. 
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2.4. Ativos recebidos por recuperação de créditos e ativos não correntes detidos para venda e operações em 
descontinuação (IFRS 5) 
 
Ativos recebidos por recuperação de crédito 
 
Os ativos (imóveis, equipamentos e outros bens) recebidos por recuperações de créditos são registados na rubrica outros ativos, dado 
que nem sempre se encontram em condições de venda imediata e o prazo de detenção destes ativos pode ser superior a um ano. 
Estes ativos são registados pelo valor da aquisição judicial ou fiscal ou pelo valor constante do contrato de dação em pagamento. Os 
ativos recuperados na sequência da resolução de contractos de leasing são registados pelo valor do capital em dívida ainda não 
faturado. Estes imóveis são objeto de avaliações periódicas que dão lugar a perdas por imparidade sempre que o valor decorrente 
dessas avaliações líquido de custos de venda seja inferior ao valor por que se encontram contabilizados. 
 
São também registados na rubrica outros ativos, os ativos tangíveis do Banco retirados de uso (imóveis e equipamento 
descontinuados) e que se encontram em processo de venda. Estes ativos são transferidos de ativos tangíveis pelo valor contabilístico 
nos termos do IAS 16 (custo de aquisição líquido de amortizações e imparidades acumuladas) na data em que ficam disponíveis para 
venda e são objeto de avaliações periódicas que dão lugar a perdas por imparidade sempre que o valor decorrente dessas avaliações 
(líquido de custos de venda) seja inferior ao valor por que se encontram contabilizados. 
 
As avaliações realizadas são conduzidas por peritos avaliadores independentes registados junto da Comissão dos Mercados de 
Valores Mobiliários. As mais-valias potenciais nestes ativos não são reconhecidas no balanço. 
 
Os ativos tangíveis disponíveis para venda não são amortizados. 
 
Ativos não correntes detidos para venda e operações em descontinuação 
 
O IFRS 5 - Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas é aplicável a ativos isolados mas também 
a grupos de ativos e passivos a alienar, ou seja, quando a entidade pretenda alienar um grupo de ativos com alguns passivos 
diretamente associados, em conjunto numa única transação. 
 
Os ativos não correntes, ou grupos de ativos e passivos a alienar, são classificados como detidos para venda sempre que seja 
expectável que o seu valor de balanço venha a ser recuperado através de venda, e não de uso continuado. Para que um ativo (ou 
grupo de ativos e passivos a alienar) seja classificado nesta rubrica é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos: 
• a probabilidade de ocorrência da venda seja elevada; 
• o ativo esteja disponível para venda imediata no seu estado atual; 
• deverá existir a expectativa de que a venda se venha a concretizar até um ano após a classificação do ativo nesta rubrica. 
 
Uma operação em descontinuação é um componente da entidade que ou foi alienada ou está classificada como detida para venda, e 
(i) representa uma importante linha de negócios ou área geográfica separada de unidades operacionais, (ii) é parte integrante de um 
único plano coordenado para alienar uma importante linha de negócios ou área geográfica separada de unidades operacionais, ou (iii) 
é uma filial adquirida exclusivamente para venda. 
 
Os ativos registados nesta rubrica não são amortizados, sendo valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o justo valor, 
deduzido dos custos a incorrer na venda.  
 
Caso o valor registado em balanço seja superior ao justo valor, deduzido dos custos de venda, são registadas perdas por imparidade 
na rubrica “Imparidade e outras provisões líquidas”. 
 
No exercício de 2017, em resultado do acordo estabelecido entre o Banco BPI e o CaixaBank para venda das participações detidas na 
BPI Gestão de Ativos e BPI GIF, as participações detidas nestas entidades em 31 de dezembro de 2017 foram reclassificadas para a 
rubrica "Ativos não correntes detidos para venda e operações em descontinuação", conforme previsto na IFRS 5 - Ativos não correntes 
detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. 
 
2.5. Ativos intangíveis (IAS 38) 
 
O Banco regista nesta rubrica as despesas da fase de desenvolvimento de projetos implementados e a implementar, bem como o 
custo de software adquirido, em qualquer dos casos quando o impacto esperado se repercuta para além do exercício em que são 
realizados. 
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Os ativos intangíveis são amortizados pelo método das quotas anuais constantes e por duodécimos, ao longo do período de vida útil 
estimado do bem o qual, em geral, corresponde a um período de três anos. 
 
Até à presente data, o Banco não reconheceu quaisquer ativos intangíveis gerados internamente. 
 
2.6. Pensões de reforma e de sobrevivência (IAS 19) 
 
No âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho para o sector bancário português, o Banco BPI assumiu o compromisso de atribuir aos seus 
Colaboradores ou às suas famílias prestações pecuniárias a título de reforma por velhice ou invalidez, de reforma antecipada ou de 
sobrevivência (plano de benefícios definidos). Estas prestações consistem numa percentagem crescente com o número de anos de 
serviço do Colaborador, aplicada aos seus salários.  
 
Até 31 de Dezembro de 2010, a generalidade dos Colaboradores do Banco BPI não estava abrangida pelo Sistema de Segurança 
Social. Com a publicação do Decreto-Lei n.1-A/2011, de 3 de Janeiro, todos os trabalhadores bancários beneficiários da CAFEB – 
Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários foram integrados no Regime Geral de Segurança Social, a partir de 1 de 
Janeiro de 2011, passando a estar cobertos por este regime em matéria de pensões por velhice e nas eventualidades de maternidade, 
paternidade e adoção, cujos encargos o Banco deixou de suportar. Face ao carácter de complementaridade previsto nas regras do 
Acordo Coletivo de Trabalho do Sector Bancário, o Banco continua a garantir a diferença entre o valor dos benefícios que sejam pagos 
ao abrigo do Regime Geral da Segurança Social para as eventualidades integradas e os previstos nos termos do referido Acordo. 
 
Em relação a estes trabalhadores, mantêm-se a cargo do Banco as responsabilidades pelo pagamento das pensões de invalidez e 
sobrevivência e os subsídios de doença. 
 
Na sequência do Acordo Tripartido celebrado entre o Governo, as Instituições de Crédito e os Sindicatos do sector bancário, foi 
publicado o Decreto-Lei nº 127/2011, de 31 de Dezembro, que prevê a transferência para a Segurança Social das responsabilidades 
pelos encargos com as pensões de reforma e sobrevivência dos reformados e pensionistas que em 31 de Dezembro de 2011 estavam 
nessa situação e se encontravam abrangidos pelo regime de segurança social substitutivo constante de instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho vigente no sector bancário (Pilar 1), bem como a correspondente entrega ao Estado Português de 
parte dos ativos dos fundos de pensões que cobriam as referidas responsabilidades.  
 
O Banco BPI, através do respetivo fundo de pensões, mantém a responsabilidade pelo pagamento (i) das atualizações do valor das 
pensões referidas anteriormente, de acordo com os critérios previstos no ACT; (ii) dos benefícios de natureza complementar às 
pensões de reforma e sobrevivência assumida pelo ACT do Sector Bancário; (iii) da contribuição sobre as pensões de reforma e 
sobrevivência para os Serviços de Apoio Médico-Social (SAMS); (iv) do subsídio por morte; (v) da pensão de sobrevivência a filhos e 
cônjuge sobrevivo desde que referente ao mesmo trabalhador e (vi) da pensão de sobrevivência devida a familiar de atual reformado, 
cujas condições de atribuição ocorram a partir de 1 de Janeiro de 2012. 
 
O valor dos ativos dos fundos de pensões transferidos para o Estado foi igual ao valor das responsabilidades assumidas pela 
Segurança Social e foi determinado, tendo em consideração os seguintes pressupostos: (i) taxa de desconto de 4 %; (ii) tábuas de 
mortalidade, nos termos da regulamentação definida pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões: população 
masculina: TV 73/77 menos 1 ano; população feminina: TV 88/90. 
 
A transferência de ativos dos fundos de pensões do Banco foi constituída na sua totalidade por numerário. A transmissão da 
titularidade dos ativos foi realizada pelo Banco nos seguintes termos: (i) até 31 de Dezembro de 2011, o valor equivalente a, pelo 
menos, 55% do valor atual provisório das responsabilidades; (ii) até 30 de Junho de 2012, o valor remanescente para completar o valor 
atual definitivo das responsabilidades, como resultado da conclusão do processo de apuramento final das responsabilidades 
transferidas, realizado por uma entidade independente especializada e contratada para o efeito pelo Ministério das Finanças. 
 
Dado que a transferência para a Segurança Social configura uma liquidação, com a extinção das correspondentes responsabilidades 
por parte do Banco BPI, a diferença entre o valor dos ativos do fundo de pensões transferidos para o Estado Português, e o valor das 
responsabilidades transferidas determinado com base em pressupostos atuariais utilizados pelo Banco BPI foi registada em resultados 
do exercício de 2011 na rubrica Ganhos e perdas operacionais, conforme previsto no parágrafo 110 do IAS 19. 
 
De acordo com o Decreto-Lei nº 127/2011, de 31 de Dezembro, os custos incorridos em consequência deste processo de transferência 
de responsabilidades pelos encargos com as pensões de reforma e sobrevivência dos reformados e pensionistas para a Segurança 
Social são dedutíveis, em partes iguais, nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2012, em função da 
média do número de anos de esperança de vida dos pensionistas cujas responsabilidades foram transferidas, o qual se estima em 18 
anos, pelo que foram registados os respetivos impostos diferidos ativos sobre o montante da liquidação reconhecido em resultados. 
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Em 14 de Junho de 2016 foi celebrado com os sindicatos do sector um novo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. A sua publicação no 
Boletim do Trabalho e do Emprego ocorreu no dia 8 de Agosto de 2016, tendo entrado em vigor no dia seguinte. 
 
O novo ACT mantém inalterado o regime de pensões e o regime complementar de saúde (SAMS) aplicável aos trabalhadores e 
reformados do Banco BPI, tendo, contudo, estabelecido novas regras de financiamento do SAMS a cargo das instituições de crédito. 
 
Na sequência desta alteração os encargos do Banco BPI com os SAMS relativamente aos reformados e pensionistas passam de uma 
percentagem (6,5%) sobre o valor da pensão para um valor per capita fixo por tipo de beneficiário (reformado ou pensionista de 
sobrevivência). Esta alteração teve como impacto uma redução das responsabilidades com serviços de passados no montante de 21 
897 m.euros. Na medida em que se trata de uma alteração dos benefícios do plano de pensões, este impacto foi registado em 
resultados na rubrica Custos com Pessoal, conforme previsto no parágrafo 103 do IAS 19 (Nota 4.36). 
 
Adicionalmente, com o novo ACT as promoções obrigatórias por antiguidade foram eliminadas, mantendo-se apenas a próxima 
promoção para os colaboradores que tenham sido promovidos até 31 de Dezembro de 2014. O impacto da eliminação das promoções 
obrigatórias por antiguidade traduz-se numa redução das responsabilidades com serviços passados no montante de 9 593 m.euros, 
que foi reconhecido por contrapartida de capitais próprios (desvios atuariais) (Nota 4.24), uma vez que as promoções obrigatórias por 
antiguidade estavam incorporadas no pressuposto de crescimento salarial utilizado pelo Banco BPI. 
 
Os métodos de valorização atuarial utilizados são o “Projected Unit Credit”, para o cálculo do custo normal e das responsabilidades 
com serviços passados por velhice, e Prémios Únicos Sucessivos, para o cálculo dos custos relativos aos benefícios de invalidez e 
sobrevivência. Os pressupostos atuariais (financeiros e demográficos) têm por base expectativas à data de balanço para o crescimento 
dos salários e das pensões e baseiam-se em tábuas de mortalidade adaptadas à população do Banco. A taxa de desconto é 
determinada com base em taxas de mercado de obrigações de baixo risco, de prazo semelhante ao da liquidação das 
responsabilidades. A conjuntura económica e a crise de dívida soberana do Sul da Europa que se têm verificado implicaram 
volatilidade e disrupção no mercado de dívida da Zona Euro, com a redução abrupta das yields de mercado relativas à dívida das 
empresas com melhores ratings e também uma redução do cabaz disponível dessas obrigações. De forma a manter a 
representatividade da taxa de desconto nestas circunstâncias, o Banco BPI incorporou na sua determinação informação sobre as taxas 
de juro que é possível obter em obrigações do universo da Zona Euro, e que considera terem uma elevada qualidade em termos de 
risco de crédito, com referência à data das demonstrações financeiras. A análise dos pressupostos atuariais e, caso aplicável, a 
respetiva alteração, é efetuada pelo Grupo BPI com referência a 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano. Em 2016, o Grupo BPI 
atualizou os pressupostos atuariais (taxa de desconto) com referência a 31 de dezembro. Em 31 de dezembro de 2017 o Grupo BPI 
relativamente à tábua de mortalidade alterou a expectativa de esperança média de vida dos trabalhadores, dos reformados e dos 
pensionistas da população masculina do Grupo BPI. A atualização dos referidos pressupostos reflete-se na determinação dos desvios 
atuariais e prospectivamente nos custos com pensões. O valor das responsabilidades inclui, para além dos benefícios com pensões de 
reforma e sobrevivência, os benefícios com cuidados médicos pós-emprego (SAMS) e com subsídio de morte na reforma. 
 
De acordo com os requisitos previstos no IAS 19, o Banco BPI reconhece o efeito da remensuração do passivo (ativo) líquido dos 
benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, diretamente em capitais próprios, na 
Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas atuariais e os desvios relacionados 
com o retorno dos ativos dos fundos de pensões. 
 
Os acréscimos de responsabilidades por serviços passados, decorrente da passagem de Colaboradores à situação de reforma 
antecipada, são integralmente reconhecidos como custo nos resultados do exercício. 
 
Os acréscimos de responsabilidades por serviços passados decorrentes de alterações das condições dos Planos de Pensões são 
integralmente reconhecidos nos resultados do exercício. 
 
A cobertura das responsabilidades com serviços passados (benefícios pós-emprego) é assegurada por fundos de pensões. O valor dos 
Fundos de Pensões corresponde ao justo valor dos seus ativos à data do balanço. 
 
O regime de financiamento pelo Fundo de Pensões está definido no Aviso do Banco de Portugal nº 4/2005 que determina a 
obrigatoriedade de financiamento integral (100%) das responsabilidades por pensões em pagamento e de um nível mínimo de 
financiamento de 95% das responsabilidades por serviços passados referentes aos Colaboradores no ativo. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais do Banco BPI, o valor das responsabilidades com serviços passados por pensões de 
reforma líquido do valor do fundo de pensões está registado na rubrica Outros Passivos (insuficiência de cobertura) ou Outros Ativos 
(excesso de cobertura). 
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Os resultados do Banco BPI incluem os seguintes custos relativos a pensões de reforma e sobrevivência: 
 custo do serviço corrente (custo do ano); 
 custo líquido dos juros; 
 custo com acréscimo de responsabilidades por reformas antecipadas; 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições do Plano de Pensões. 

 
Os componentes acima indicados são reconhecidos em custos com pessoal, exceto no que se refere ao custo dos juros da totalidade 
das responsabilidades e rendimento esperado dos Fundos de Pensões que são registados em Resultados em operações financeiras – 
Juros, ganhos e perdas financeiras com pensões. 
 
Na data da transição para as Normas de Contabilidade Ajustadas, o Banco BPI adotou a possibilidade permitida pelo IFRS 1 de não 
recalcular os ganhos e perdas atuariais diferidos desde o início dos planos (opção designada de “reset”).  
 
2.7. Prémios de antiguidade e prémio final de carreira (IAS 19) 
 
Até Junho de 2016, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho do sector bancário subscrito pelo Banco BPI era devido o pagamento 
de um prémio de antiguidade no mês em que os Colaboradores (da atividade doméstica) completassem 15, 25 e 30 anos de bom e 
efetivo serviço no sector bancário, de valor igual, respetivamente, a um, dois ou três meses da sua retribuição mensal efetiva (no ano 
da atribuição). 
 
Com a entrada em vigor do novo ACT, o prémio de antiguidade foi eliminado, estando, no entanto, previsto o pagamento da parte 
proporcional do prémio de antiguidade para o aniversário em curso referente aos 15, 25 ou 30 anos de antiguidade bancária e 
correspondente ao tempo de bom e efetivo serviço no sector bancário na data da entrada em vigor do novo ACT.  
 
O novo ACT prevê o pagamento de um prémio de final de carreira correspondente a 1,5 vezes do valor da retribuição mensal efetiva 
auferida pelo Colaborador no momento da cessação do contrato de trabalho por passagem à situação de reforma. Na medida em que 
o prémio final de carreira corresponde a um benefício pós-emprego de acordo com a IAS 19, os correspondentes desvios atuariais são 
reconhecidos por contrapartida de capitais próprios. 
 
O impacto líquido da eliminação do prémio de antiguidade e da criação do prémio de final de carreira correspondeu a uma redução das 
responsabilidades com serviços passados no montante de 20 508 m.euros. Na medida em que se trata de uma alteração dos 
benefícios do plano de pensões, este impacto foi registado em resultados na rubrica Custos com Pessoal, conforme previsto no 
parágrafo 103 do IAS 19 (Nota 4.36). 
 
O Banco BPI determina anualmente o valor atual dos benefícios com prémios de antiguidade (até Junho de 2016) e, com prémios de 
final de carreira através de cálculos atuariais pelo método de “Project Unit Credit”. Os pressupostos atuariais (financeiros e 
demográficos) têm por base expectativas à data de balanço para o crescimento dos salários e baseiam-se em tábuas de mortalidade 
adaptadas à população do Banco. A taxa de desconto é determinada com base em taxas de mercado de obrigações de empresas de 
baixo risco, de prazo semelhante ao da liquidação das responsabilidades. Os pressupostos são mutuamente compatíveis. 
 
As responsabilidades por prémios de antiguidade (até Junho de 2016) e por prémios de final de carreira, são registadas na rubrica 
Outros Passivos (Nota 4.23) 
 
Os resultados do Banco BPI incluem os seguintes custos, reconhecidos em custos com pessoal, relativos a responsabilidades por 
prémios de antiguidade (até Junho de 2016) e por prémios de final de carreira: 

 custo do serviço corrente (custo do ano) 
 custo dos juros 
 ganhos e perdas resultantes da alteração das condições dos benefícios. 

 
 
2.8. Ações próprias (IAS 32) 
 
As ações próprias são registadas em contas de capital pelo valor de aquisição não sendo sujeitas a reavaliação. As mais e menos-
valias realizadas na venda de ações próprias, bem como os respetivos impostos, são registadas diretamente em capitais próprios não 
afetando o resultado do exercício. 
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2.9. Remuneração variável diferida em instrumentos de capital (IFRS 2) 
 
O Banco BPI dispôs, desde o início do exercício de 2001 e até ao final do exercício de 2016 de um programa de remuneração variável 
em ações do Banco BPI (Programa RVA) de que eram beneficiários os Administradores executivos e os Colaboradores do Grupo, que 
consistia, anualmente, na atribuição de uma parte da remuneração variável sob a forma de ações do Banco BPI e opções de compra 
de ações do Banco BPI. 
 
Com a aprovação na Assembleia Geral de 26 de abril de 2017 da nova Política de Remuneração aplicável aos membros do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal o Programa RVA extinguiu-se, mantendo-se a sua aplicação às atribuições de remuneração 
variável em ações (RVA) realizadas ao seu abrigo em exercícios anteriores e que se mantenham em vigor. 
 
De igual modo e no que respeita aos restantes Colaboradores o Programa RVA extinguiu-se e deixou de se aplicar com a aprovação 
da nova Politica de Remuneração dos Colaboradores Identificados pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2017 e 
com a deliberação da Comissão Executiva de 23 de janeiro de 2018, que revogou a sua aplicação aos restantes Colaboradores que 
estavam abrangidos pelo mesmo. 
 
A nova Política de Remuneração será aplicada pela primeira vez às remunerações variáveis relativas ao exercício de 2017 a atribuir no 
1º trimestre de 2018. 
 
Os custos com as remunerações variáveis diferidas em instrumentos de capital são periodificados em custos com pessoal, em 
contrapartida da rubrica Outros Instrumentos de Capital, conforme definido na IFRS 2 para programas de share-based payment. O 
custo dos instrumentos de capital na data de atribuição são periodificados de forma linear desde o início do ano do programa (1 de 
janeiro) até à respetiva data de disponibilização ao Administrador Executivo ou Colaborador. 
 
Para as remunerações variáveis diferidas em instrumentos de capital, o Banco adquire uma carteira de ações e transmite a 
propriedade das ações para os Colaboradores na data de atribuição, nos termos das respetivas políticas. No entanto, para efeitos 
contabilísticos, as ações permanecem na carteira do Banco BPI até à data de disponibilização. Nesta data, as ações são 
desreconhecidas em contrapartida dos montantes acumulados na rubrica Outros Instrumentos de Capital. 
 
2.9.1 Programa RVA 
 
O Programa RVA abrangia a Comissão Executiva do Banco BPI, o Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, 
assim como todos os Colaboradores do Grupo cuja remuneração variável anual fosse igual ou superior a 2 500 euros. O peso do RVA 
na remuneração variável dos Colaboradores era crescente com o nível de responsabilidades, oscilando entre um mínimo de 10% e um 
máximo de 35%. A proporção da remuneração variável dos Administradores Executivos integrada por ações e, ou, opções sobre ações 
no âmbito do RVA era no mínimo de 50%. 
 
Por decisão do Conselho de Administração, no 1º trimestre de 2017 não houve atribuição aos Colaboradores de ações e/ou de opções 
sobre ações BPI ao abrigo do programa RVA 2016, tendo a remuneração variável destes sido integralmente paga em numerário, 
decisão que se deveu ao facto de estar pendente por o Banco se encontrar na pendência de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), 
preliminarmente anunciada pelo CaixaBank em 18 de abril de 2016. 
 
2.9.2. Nova Política aplicável aos Administradores Executivos – deliberação da Assembleia Geral de 26 de abril de 2017 
 
Os acionistas reunidos em Assembleia Geral no dia 26 de Abril de 2017 aprovaram os termos da nova Politica de Remuneração 
aplicável aos Administradores Executivos. 
 
O Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2017 aprovou a Nova Política aplicável aos Colaboradores do Coletivo 
Identificado. 
 
Nos termos desta Politica a remuneração dos Administradores Executivos e dos Colaboradores do Coletivo Identificado é composta 
por uma remuneração fixa e uma remuneração variável sob a forma de bónus. 
 
A remuneração variável sob a forma de bónus obedece, quanto à sua composição, ao seguinte: 
• 50 por cento serão pagos em dinheiro; 
• os 50 por cento restantes serão pagos em instrumentos, uma vez pagos os impostos (retenções ou pagamentos por conta) 

aplicáveis. 
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Sempre que haja lugar ao pagamento em instrumentos, este será efetuado, preferencialmente, em ações do CaixaBank; no entanto, o 
Banco BPI poderá entregar outros instrumentos admitidos para o pagamento da remuneração variável, nas condições e mediante os 
requisitos previstos no artigo 115º-E do RGIC, no Regulamento Delegado (UE) n.º 527/2014 e nas Orientações da EBA. 
 
A remuneração variável sob a forma de bónus obedece, quanto à sua disponibilização, ao seguinte: 
• Uma parte da remuneração variável é paga imediatamente após a sua atribuição, no sentido em que são transferidos para a 

titularidade do Administrador Executivo ou Colaborador Identificado, o dinheiro e instrumentos que integram essa parte não diferida 
da remuneração variável. 

• A outra parte da remuneração variável (a parte diferida) fica sujeita a um período de diferimento, faseado, nos termos 
seguidamente descritos. O dinheiro e instrumentos cuja atribuição seja sujeita ao período de diferimento só se transmitem para o 
Administrador Executivo ou Colaborador Identificado após o decurso da respetiva fase do período de diferimento. 

A percentagem de diferimento aplicável à remuneração variável dos Administradores Executivos é de 60 por cento. A percentagem de 

diferimento aplicável à remuneração variável dos Colaboradores Identificados é de 40 por cento. 

Período de diferimento: 

a) Na data de pagamento da remuneração variável será paga a parte não diferida da mesma (“Data de Pagamento Inicial”), ou seja, 

são transferidos para a titularidade do Administrador Executivo ou Colaborador Identificado, o dinheiro e instrumentos que integram 

essa parte não diferida da remuneração variável. Metade desta parte não diferida da remuneração variável é paga em dinheiro e a 

metade restante é paga em instrumentos; 

b) A parte diferida da remuneração variável ajustada ao risco deverá, desde que não ocorram os pressupostos de redução previstos 

na Politica, ser paga em cinco tranches para Administradores Executivos e em três tranches para os Colaboradores Identificados, 

cujos montantes e datas são determinados de seguida:  

 

Administradores Colaboradores do Coletivo Identificado 

• 1/5 12 meses após a Data de Pagamento Inicial   • 1/3 12 meses após a Data de Pagamento Inicial   

• 1/5 24 meses após a Data de Pagamento Inicial • 1/3 24 meses após a Data de Pagamento Inicial 

• 1/5 36 meses após a Data de Pagamento Inicial  • 1/3 36 meses após a Data de Pagamento Inicial  

• 1/5 48 meses após a Data de Pagamento Inicial    

• 1/5 60 meses após a Data de Pagamento Inicial  

Todos os instrumentos entregues estão ainda sujeitos a um período de retenção de um ano desde a data em que forem 

pagos/entregues, período durante o qual o Administrador Executivo ou o Colaborador Identificado não poderá deles dispor. Durante o 

período de retenção, os direitos inerentes aos instrumentos cabem ao Administrador Executivo ou Colaborador Identificado. 

2.10. Provisões para outros riscos e encargos (IAS 37) 
 
Esta rubrica inclui as provisões constituídas para fazer face a outros riscos específicos, nomeadamente contingências fiscais, 
processos judiciais e outras perdas decorrentes da atividade do Banco BPI. 
 
2.11. Impostos sobre os lucros (IAS 12) 
 
O Banco BPI está sujeito ao regime fiscal consignado no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e no Estatuto 
dos Benefícios Fiscais. 
 
As Sucursais Financeiras Exteriores do Banco BPI nas Regiões Autónomas da Madeira e de Santa Maria beneficiaram, ao abrigo do 
artigo 33º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, de isenção de IRC até 31 de Dezembro de 2011. Para efeitos da aplicação desta 
isenção, de acordo com o disposto no artigo 34º do referido Estatuto, considerava-se que pelo menos 85% do lucro tributável da 
atividade global do Banco era resultante de atividades exercidas fora do âmbito institucional da zona Franca da Madeira e Santa Maria. 
Este regime foi aplicável desde 1 de Janeiro de 2003. A partir de 1 de Janeiro de 2012, é aplicado o regime geral do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas à totalidade do resultado do Banco BPI. 
 
Os impostos correntes são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, nos países onde o Banco tem presença, 
para o período a que se reportam os resultados. 
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Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em 
períodos futuros resultante de diferenças temporárias entre o valor de um ativo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. Os 
prejuízos fiscais reportáveis e os créditos fiscais dão também origem ao registo de ativos por impostos diferidos. 
 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que 
acomodem as diferenças temporárias dedutíveis.  
 
Os ativos e passivos por impostos diferidos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê 
que seja realizado o respetivo ativo ou passivo. 
 
Os impostos correntes e os impostos diferidos são relevados em resultados exceto os que se relacionam com valores registados 
diretamente em capitais próprios (nomeadamente, ganhos e perdas em ações próprias e em títulos disponíveis para venda e os 
desvios atuariais em responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência). 
O Banco BPI não reconhece impostos diferidos ativos ou passivos para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis relativas a 
investimentos em empresas filiais e associadas, por não ser provável que a diferença se reverta no futuro previsível. 
 
Os lucros distribuídos ao Banco BPI por empresas filiais e associadas localizadas em Portugal não são tributados na esfera deste em 
resultado da aplicação do regime previsto no artigo 51º do CIRC que prevê a eliminação da dupla tributação económica dos lucros 
distribuídos. 
 
2.12. Prestação do serviço de mediação de seguros ou de resseguros 
 
O Banco BPI é uma entidade autorizada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para a prática da atividade 
de mediação de seguros, na categoria de Mediador de Seguros Ligado, de acordo com o artigo 8º, alínea a), subalínea i), do Decreto-
Lei nº 144/2006, de 31 de Julho, desenvolvendo a atividade de intermediação de seguros nos ramos vida e não vida.  
 
No âmbito dos serviços de mediação de seguros o Banco BPI efetua a venda de contratos de seguros. Como remuneração pelos 
serviços prestados de mediação de seguros, o Banco BPI recebe comissões pela mediação de contratos de seguros, as quais estão 
definidas em acordos/protocolos estabelecidos entre o Banco BPI e as Seguradoras. 
 
As comissões recebidas pelos serviços de mediação de seguros têm a seguinte tipologia: 
 Comissões que incluem uma componente fixa e uma componente variável. A componente fixa é calculada pela aplicação de uma 

taxa pré-determinada sobre o valor das subscrições efetuadas através do Banco BPI e a componente variável é calculada 
mensalmente segundo critérios pré-estabelecidos, sendo a comissão total anual igual à soma das comissões calculadas 
mensalmente; 

 Comissões por participação nos resultados de seguros, as quais são apuradas anualmente e pagas pela Seguradora no início do 
ano seguinte (até 31 de Janeiro) aquele a que respeitam.  

  
As comissões recebidas pelos serviços de mediação de seguros são reconhecidas de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios, pelo que as comissões cujo recebimento ocorre em momento diferente do período a que respeita são objeto de registo 
como valor a receber numa rubrica de Outros ativos por contrapartida da rubrica Comissões recebidas – Por serviços de mediação de 
seguros. 
 
O Banco BPI não efetua a cobrança de prémios de seguro por conta das Seguradoras, nem efetua a movimentação de fundos relativos 
a contratos de seguros. Desta forma, não há qualquer outro ativo, passivo, rendimento ou encargo a reportar, relativo à atividade de 
mediação de seguros exercida pelo Banco BPI, para além dos já divulgados. 
 
2.13. Principais estimativas e incertezas associadas à aplicação das políticas contabilísticas 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras do Banco BPI são utilizadas estimativas e valores futuros esperados, nomeadamente 
nas seguintes áreas: 
 
Pensões de reforma e sobrevivência 
 
As responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência são estimadas com base em tábuas atuariais, pressupostos de 
crescimento das pensões e dos salários e taxas de desconto. Estes pressupostos são baseados nas expectativas do Banco BPI para o 
período durante o qual irão ser liquidadas as responsabilidades. 
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Justo valor de derivados e ativos financeiros não cotados 
 
O justo valor dos derivados e ativos financeiros não cotados foi estimado com base em métodos de avaliação e teorias financeiras, 
cujos resultados dependem dos pressupostos utilizados. 
 
A situação conjuntural dos mercados financeiros, nomeadamente em termos de liquidez, pode influenciar o valor de realização destes 
instrumentos financeiros em algumas situações específicas, incluindo a alienação antes da respetiva maturidade. 
 
Imparidade do crédito 
 
O valor da imparidade do crédito é determinado com base em fluxos de caixa esperados e estimativas do valor a recuperar. Estas 
estimativas são efetuadas com base em pressupostos determinados a partir da informação histórica disponível e da avaliação da 
situação dos Clientes. Eventuais diferenças entre os pressupostos utilizados e o comportamento futuro dos créditos, ou alterações nos 
pressupostos adotados pelo Banco BPI, têm impacto nas estimativas efetuadas. 
 
Impostos sobre lucros 
 
Os impostos correntes e diferidos foram determinados com base na legislação fiscal atualmente aplicável ao Banco BPI ou em 
legislação já publicada para aplicação futura. Diferentes interpretações da legislação fiscal podem influenciar o valor dos impostos 
sobre lucros. O reconhecimento de impostos diferidos ativos pressupõe a existência de resultados e matéria coletável futura. 
 
 

31 dezembro 2017 | Banco BPI | Notas às demonstrações financeiras individuais | 28  



 

 
3. RELATO POR SEGMENTOS 
 
O reporte de segmentos do Grupo BPI reparte-se da forma a seguir referida, sendo a gestão e informação produzida no âmbito do 
Grupo: 

• Atividade doméstica: corresponde às atividades de banca comercial em Portugal, à prestação, no estrangeiro, de serviços 
bancários a não-residentes – designadamente às comunidades de emigrantes portugueses e os serviços prestados na 
sucursal de Madrid –, e às atividades de banca de investimento, private equity, gestão de ativos e seguros. Assim, reparte-se 
da seguinte forma: 

o Banca Comercial 
o Banca de Investimentos 
o Participações de capital e outros 

 
• Atividade internacional: corresponde à atividade desenvolvida em Angola pelo Banco de Fomento Angola, S.A., em 

Moçambique pelo Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. e pela BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. 
e na África do Sul pela BPI Capital Africa (Proprietary) Limited. 

 
A atividade do Banco BPI está principalmente focalizada no negócio da banca comercial, que inclui: 

• Banca de Retalho - Assegura a ação comercial junto dos clientes particulares, empresários em nome individual e empresas 
com faturação até 5 milhões de euros através de uma rede de distribuição multicanal constituída por balcões tradicionais, 
centros de investimento, serviço de homebanking e banca telefónica. Inclui a área de Private Banking que mantém a seu 
cargo a responsabilidade de implementação de estratégias e propostas de investimento apresentadas aos clientes e 
assegura a gestão do seu património financeiro. 
 

• Banca de Empresas, Project Finance e Banca Institucional - Assegura a ação comercial junto de empresas com um volume 
de negócio superior a 2 milhões de euros, operando em paralelo com a Banca de Retalho no segmento até 5 milhões de 
euros. Inclui ainda a prestação de serviços de project finance e o relacionamento com organismos do Sector Público, 
Empresas Públicas, Municipais e Sector Empresarial do Estado, Fundações e Associações. Este segmento opera através de 
uma rede de centros de empresas, centros institucionais e serviço de homebanking adaptado às necessidades empresariais. 
 

Sendo a gestão efetuada com base no Grupo, os únicos segmentos, no âmbito do IFRS 8, com informação própria em base individual 
são os segmentos geográficos onde se encontram sedeadas as entidades responsáveis pelo desenvolvimento da atividade do Banco. 
Os segmentos geográficos correspondem desta forma à atividade desenvolvida pelo Banco BPI em Portugal, Resto da Europa 
(Espanha e França) e Resto do Mundo (Cayman). 
 
Os reportes utilizados pela gestão têm uma base contabilística suportada nos IFRS. 
 
O valor das operações entre segmentos é apresentado com base nas condições efetivas das operações e na aplicação das políticas 
contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras individuais do Banco BPI. 
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Em 31 de dezembro de 2017, a segmentação do balanço do Banco BPI e dos investimentos efetuados em ativos tangíveis e 
intangíveis por mercados geográficos é a seguinte: 

Portugal Resto da Resto do Operações entre Banco BPI
Europa Mundo segmentos Individual

ATIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   907 952   1 899   909 851
Disponibilidades em outras instituições de crédito   154 503   20 144    550 (  21 595)   153 602
Ativos financeiros detidos para negociação e ao
justo valor através de resultados   300 078   8 336   5 370 (  13 248)   300 536
Ativos financeiros disponíveis para venda  8 098 983    3  8 098 986
Aplicações em instituições de crédito   974 855   34 240   298 467 (  583 063)   724 499
Crédito a clientes  21 270 043   354 460   8 986 (   203)  21 633 286
Derivados de cobertura   12 740   12 740
Outros ativos tangíveis   44 599    132   44 731
Ativos intangíveis   41 916    198   42 114
Investimentos em filiais, associadas
e empreendimentos conjuntos   322 903   322 903
Ativos por impostos   441 478    405   441 883
Outros ativos   566 540   12 351    93 (  8 981)   570 003

Total do Ativo  33 141 932   432 168   313 466 (  627 090)  33 260 476

PASSIVO
Recursos de bancos centrais  1 995 374  1 995 374
Passivos financeiros detidos para negociação   168 853   8 336   6 107 (  13 248)   170 048
Recursos de outras instituições de crédito  2 462 839   284 893   29 483 (  604 324)  2 172 891
Recursos de clientes e outros empréstimos  20 619 272   181 483   31 335  20 832 090
Responsabilidades representadas por títulos   236 978   236 978
Passivos financeiros associados a ativos transferidos  4 626 892  4 626 892
Derivados de cobertura   69 880   69 880
Provisões   60 378    431   60 809
Passivos por impostos   7 158   7 158
Outros passivos subordinados e títulos de participação   305 077   305 077
Outros passivos   651 701   4 151 (  7 997)   647 855

Total do Passivo  31 204 402   479 294   66 925 (  625 569)  31 125 052

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital, reservas e resultados transitados  1 693 348 (  27 529)   237 208  1 903 027
(Ações próprias) (   377) (   377)
Resultado individual do Banco BPI   244 559 (  19 597)   9 333 (  1 521)   232 774

Total dos Capitais Próprios  1 937 530 (  47 126)   246 541 (  1 521)  2 135 424
Total do Passivo e dos Capitais Próprios  33 141 932   432 168   313 466 (  627 090)  33 260 476

Investimentos efetuados em:
Imóveis    3    43    46
Equipamento e outros ativos tangíveis   9 336    31   9 367
Ativos intangíveis   27 216    3   27 219
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Em 31 de dezembro de 2016, a segmentação do balanço do Banco BPI e dos investimentos efetuados em ativos tangíveis e 
intangíveis por mercados geográficos é a seguinte: 

Portugal Resto da Resto do Operações entre Banco BPI
Europa Mundo segmentos Individual

ATIVO
Caixa e disponibilidades em bancos centrais   871 889   4 730    1   876 620
Disponibilidades em outras instituições de crédito   127 949   38 799    170 (  31 051)   135 867
Ativos financeiros detidos para negociação e ao
justo valor através de resultados   348 386   10 715   10 450 (  17 260)   352 291
Ativos financeiros disponíveis para venda  8 069 919    3  8 069 922
Aplicações em instituições de crédito   793 473   54 065   442 585 (  795 686)   494 437
Crédito a clientes  20 576 198   482 243   15 428   1 144  21 075 013
Derivados de cobertura   25 895   25 895
Outros ativos tangíveis   49 141    284   49 425
Ativos intangíveis   24 801    585   25 386
Investimentos em filiais, associadas
e empreendimentos conjuntos   393 665   393 665
Ativos por impostos   476 768    625   477 393
Outros ativos   657 847   4 342    13    579   662 781

Total do Ativo  32 415 931   596 391   468 647 (  842 274)  32 638 695

PASSIVO
Recursos de bancos centrais  2 000 011  2 000 011
Passivos financeiros detidos para negociação   212 308   10 715   7 550 (  17 260)   213 313
Recursos de outras instituições de crédito  2 132 555   375 829   24 705 (  826 130)  1 706 959
Recursos de clientes e outros empréstimos  19 942 204   240 324   150 800  20 333 328
Responsabilidades representadas por títulos   830 083   19 696   849 779
Passivos financeiros associados a ativos transferidos  4 791 745  4 791 745
Derivados de cobertura   97 756   97 756
Provisões   66 537    494   67 031
Passivos por impostos   5 038   5 038
Outros passivos subordinados e títulos de participação   21 657   1 791   23 448
Outros passivos   760 870 (  3 441)    486 (  14 476)   743 439

Total do Passivo  30 860 764   623 921   205 028 (  857 866)  30 831 847

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital, reservas e resultados transitados  1 306 640    87   254 951  1 561 678
(Ações próprias) (  10 641) (  10 641)
Resultado individual do Banco BPI   259 168 (  27 617)   8 668   15 592   255 811

Total dos Capitais Próprios  1 555 167 (  27 530)   263 619   15 592  1 806 848
Total do Passivo e dos Capitais Próprios  32 415 931   596 391   468 647 (  842 274)  32 638 695

Investimentos efetuados em:
Imóveis    752    29    781
Equipamento e outros ativos tangíveis   9 056    2   9 058
Ativos intangíveis   8 395    19   8 414
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Em 31 de dezembro de 2017, a segmentação da demonstração de resultados individuais do Banco BPI e dos investimentos efetuados 
em ativos tangíveis e intangíveis por mercados geográficos é a seguinte: 

  
Portugal Resto da Resto do Operações entre Banco BPI

Europa Mundo segmentos Individual
Juros e rendimentos similares  451 556  10 669  2 382 ( 5 385)  459 222
Juros e encargos similares ( 95 426) ( 3 748)  2 534  5 385 ( 91 255)
Margem financeira estrita  356 130  6 921  4 916  367 967
Rendimentos de instrumentos de capital  83 365  83 365
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado  18 027  1 329   58  19 414
Margem financeira  457 522  8 250  4 974  470 746
Comissões recebidas  252 605  2 789   6 (  584)  254 816
Comissões pagas ( 28 104) (  912)   584 ( 28 432)
Outros proveitos líquidos  29 544   503   1  30 048
Comissões líquidas  254 045  2 380   7  256 432
Ganhos e perdas em operações ao justo valor  1 816   28  4 911  6 755
Ganhos e perdas em ativos disponíveis para venda  3 510 (  597)  2 913
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (  599) (  599)
Resultados em operações financeiras  4 727 (  569)  4 911  9 069
Rendimentos e receitas operacionais  107 765   575  108 340
Encargos e gastos operacionais ( 35 481) (  494) ( 35 975)
Outros impostos ( 12 286) (  110) (  114) ( 12 510)
Rendimentos e encargos operacionais  59 998 (  29) (  114)  59 855
Produto bancário  776 292  10 032  9 778  796 102
Custos com pessoal ( 343 042) ( 11 645) ( 354 687)
Gastos gerais administrativos ( 154 926) ( 3 413) (  6) ( 158 345)
Depreciações e amortizações ( 21 275) (  177) ( 21 452)
Custos de estrutura ( 519 243) ( 15 235) (  6) ( 534 484)
Recuperação de créditos, juros e despesas  29 597   171  29 768
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias ( 11 265) ( 14 545) (  439) ( 1 521) ( 27 770)
Imparidade e outras provisões líquidas ( 2 253) (  20) ( 2 273)
Resultado antes de impostos  273 128 ( 19 597)  9 333 ( 1 521)  261 343
Impostos sobre lucros ( 41 204) ( 41 204)
Resultado de atividades em continuação  231 924 ( 19 597)  9 333 ( 1 521)  220 139
Resultado de atividades em descontinuação  12 635  12 635
Resultado individual do Banco BPI  244 559 ( 19 597)  9 333 ( 1 521)  232 774
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Em 31 de dezembro 2016 Proforma, a segmentação da demonstração de resultados individuais do Banco BPI e dos investimentos 
efetuados em ativos tangíveis e intangíveis por mercados geográficos é a seguinte: 

Portugal Resto da Resto do Operações entre Banco BPI
Europa Mundo segmentos Individual

Juros e rendimentos similares  517 387  15 480  20 680 ( 26 232)  527 315
Juros e encargos similares ( 162 708) ( 6 933) ( 12 140)  26 232 ( 155 549)
Margem financeira estrita  354 679  8 547  8 540  371 766
Rendimentos de instrumentos de capital  86 581  86 581
Comissões líquidas associadas ao custo amortizado  18 099  1 168   74  19 341
Margem financeira  459 359  9 715  8 614  477 688
Comissões recebidas  246 215  3 982   3 (  982)  249 218
Comissões pagas ( 27 073) ( 1 545)   982 ( 27 636)
Outros proveitos líquidos  28 290   598   1  28 889
Comissões líquidas  247 432  3 035   4  250 471
Ganhos e perdas em operações ao justo valor  10 208   6 (  257)  9 957
Ganhos e perdas em ativos disponíveis para venda  23 891 ( 1 571)  22 320
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões  1 053  1 053
Resultados em operações financeiras  35 152 ( 1 565) (  257)  33 330
Rendimentos e receitas operacionais  20 807   244  21 051
Encargos e gastos operacionais ( 36 329) (  453) (  456) ( 37 238)
Outros impostos ( 7 167) (  81) (  127) ( 7 375)
Rendimentos e encargos operacionais ( 22 689) (  290) (  583) ( 23 562)
Produto bancário  719 254  10 895  7 778  737 927
Custos com pessoal ( 282 301) ( 7 503) (  142) ( 289 946)
Gastos gerais administrativos ( 156 489) ( 3 893) (  198) ( 160 580)
Depreciações e amortizações ( 20 484) (  396) (  1) ( 20 881)
Custos de estrutura ( 459 274) ( 11 792) (  341) ( 471 407)
Recuperação de créditos, juros e despesas  13 556   177  13 733
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias ( 22 626) ( 11 176)  1 231  1 592 ( 30 979)
Imparidade e outras provisões líquidas ( 34 440) ( 1 721) ( 36 161)
Resultado antes de impostos  216 470 ( 13 617)  8 668  1 592  213 113
Impostos sobre lucros ( 13 864) ( 14 000)  14 000 ( 13 864)
Resultado de atividades em continuação  202 606 ( 27 617)  8 668  15 592  199 249
Resultado de atividades em descontinuação  56 562  56 562
Resultado individual do Banco BPI  259 168 ( 27 617)  8 668  15 592  255 811
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4. NOTAS 
 
4.1. Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Caixa  221 172  219 776
Depósitos à ordem no Banco de Portugal  686 863  653 067
Depósitos à ordem em Bancos Centrais Estrangeiros  1 816  3 777

 909 851  876 620

31 Dez. 1631 Dez. 17

 
 
A rubrica depósitos à ordem no Banco de Portugal inclui os depósitos constituídos para satisfazer as exigências do Regime de 
Reservas Mínimas do Eurosistema. A componente das disponibilidades constituída para cumprir a reserva mínima é presentemente 
remunerada a 0% e os fundos excedentários têm uma taxa de remuneração de -0.40%. 
 
A reserva mínima incide sobre 1% dos depósitos e títulos de dívida emitidos com prazo até 2 anos, excluindo as responsabilidades 
para com outras instituições sujeitas e não isentas do mesmo regime de reservas mínimas e as responsabilidades para com o Banco 
Central Europeu e bancos centrais nacionais participantes do euro. 
 
 
4.2. Disponibilidades em outras Instituições de Crédito 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no País
   Depósitos à ordem  10 130  7 667
   Cheques a cobrar  89 441  62 299
   Outras disponibilidades   131   257

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no Estrangeiro
   Depósitos à ordem  51 416  62 862
   Cheques a cobrar  2 484  2 782

 153 602  135 867

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
O saldo da rubrica cheques a cobrar sobre Instituições de Crédito no País corresponde a cheques sacados por terceiros sobre outras 
instituições monetárias residentes, os quais, em geral, não permanecem nesta conta por mais de um dia útil. 
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4.3. Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ativos financeiros detidos para negociação
Instrumentos de dívida
   Obrigações de emissores públicos nacionais
      Taxa fixa  5 466  8 967
   Obrigações de outros emissores públicos nacionais   540
   Obrigações de emissores públicos estrangeiros  5 719  16 054
   Obrigações de outros emissores nacionais
      Dívida não subordinada  9 870
      Dívida subordinada   108
   Obrigações de outros emissores estrangeiros
      Dívida não subordinada  12 184  9 775
      Dívida subordinada   294

 23 369  45 608
Instrumentos de capital
      Ações de emissores nacionais  117 562  96 438
      Ações de emissores estrangeiros   2

 117 564  96 438
Outros títulos
      Unidades de participação  16 771  19 591

 157 704  161 637
Ativos financeiros ao justo valor por contrapartida de 
resultados
Instrumentos de capital
      Ações de emissores estrangeiros  6 055  6 746

 6 055  6 746

Instrumentos derivados com justo valor positivo (Nota 4.4)  136 777  183 908
 300 536  352 291

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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4.4. Derivados 
 
A rubrica instrumentos derivados detidos para negociação (Notas 4.3 e 4.15) tem a seguinte composição: 

Valor
nocional1 Ativos Passivos Ativos Passivos

Cotados em bolsa
Contratos sobre taxa de câmbio

Futuros  2 516   35  2 010   21
Contratos sobre taxa de juro

Futuros  26 300   24 (  4)  40 821   2 (  5)
Contratos sobre ações

Futuros   314 (  8)  4 930 (  123)
Opções  13 425   253

Mercado de balcão
Contratos sobre taxa de câmbio

Forwards  233 230   408 (  288)  177 703   547 (  132)
Swaps  888 416  1 228 (  5)  942 639  1 359 (  8)

Contratos sobre taxa de juro
Swaps 4 124 065  122 278 ( 147 539) 4 581 330  165 415 ( 194 127)
Opções  573 298  4 549 ( 2 642)  530 759  3 153 ( 3 151)

Contratos sobre ações
Swaps  732 008  5 066 ( 19 480)  573 643  5 011 ( 13 482)
Opções   19   44

   Outros 
      Opções embutidas 2  38 851 (  82)  471 474  2 248 ( 2 285)
      Outras opções 3 1 353 634  2 936 1 507 533  3 705
   Derivados vencidos  2 447

7 986 076  136 777 ( 170 048) 8 832 886  183 908 ( 213 313)
1 No caso de swaps e forwards só foram considerados os valores ativos.
2 Partes de operações que são autonomizadas para efeitos contabilísticos e comummente designadas “derivados embutidos".
3 Corresponde a derivados associados a Passivos financeiros associados a ativos transferidos (Nota 4.19).

31 Dez. 17

Valor de balanço

31 Dez. 16

Valor de balançoValor 
nocional1

 
A rubrica Derivados de cobertura tem a seguinte composição: 

Valor Valor
nocional1 Ativos Passivos nocional1 Ativos Passivos

Cotados em bolsa
Contratos sobre taxa de juro

Futuros  9 518   11  21 646 (  26)
Mercado de balcão

Contratos sobre taxa de juro
      Swaps 6 905 307  12 729 ( 69 880) 6 986 033  25 797 ( 97 574)
Contratos sobre ações
      Swaps  235 109   98 (  156)

6 914 825  12 740 ( 69 880) 7 242 788  25 895 ( 97 756)
1 No caso de swaps e forwards foram considerados apenas os valores ativos.

Valor de balanço Valor de balanço

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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O Banco BPI realiza operações derivadas no âmbito da sua atividade, gerindo posições próprias com base em expectativas de 
evolução dos mercados (negociação), satisfazendo as necessidades dos seus Clientes ou cobrindo posições de natureza estrutural 
(cobertura). 
 
O Banco BPI transaciona derivados financeiros, nomeadamente, sob a forma de contratos sobre taxas de câmbio, sobre taxas de juro, 
sobre preços futuros de mercadorias e metais, sobre ações e sobre vários índices (sobre inflação, ações, etc.) ou sobre uma 
combinação destes subjacentes. Estas transações são efetuadas em mercados de balcão (OTC – Over-the-counter) e em mercados 
organizados (especialmente bolsas de valores). 
 
A negociação de derivados em mercados organizados rege-se pelas normas e regulamentação própria desses mercados.  
 
A negociação de derivados no mercado de balcão (OTC) baseia-se, normalmente, num contrato bilateral standard, que engloba o 
conjunto das operações sobre derivados existentes entre as partes: 

• No caso de relações interprofissionais, um Master Agreement da ISDA – International Swaps and Derivatives Association. 
• No caso de relações com Clientes, um contrato próprio do BPI. 

 
Neste tipo de contratos, prevê-se a compensação de responsabilidades em caso de incumprimento (compensação essa, cuja 
abrangência está prevista no próprio contrato e é regulada na lei portuguesa e, para contratos com contrapartes estrangeiras ou feitos 
sob lei estrangeira, nas jurisdições relevantes).  
 
O contrato de derivados pode incluir igualmente um acordo de colateralização do risco de crédito que seja gerado pelas transações por 
ele regidas. De notar que o contrato de derivados entre duas partes enquadra por norma todas as transações em derivados OTC 
realizadas entre essas duas partes, sejam estas utilizadas para cobertura ou não. 
 
De acordo com o IAS 39, são igualmente autonomizadas e contabilizadas como derivados partes de operações, comummente 
designadas por “derivados embutidos”, de forma a reconhecer em resultados o justo valor destas operações. 
 
Todos os derivados (embutidos ou autónomos) são reconhecidos contabilisticamente pelo seu valor de mercado. 
 
Os derivados são também registados em contas extrapatrimoniais pelo seu valor teórico (valor nocional). O valor nocional é o valor de 
referência para efeitos de cálculo dos fluxos de pagamentos e recebimentos originados pela operação. 
 
O valor de mercado (fair value) corresponde ao valor que os derivados teriam se fossem transacionados no mercado na data de 
referência. A evolução do valor de mercado dos derivados é reconhecida nas contas relevantes do balanço e tem impacto imediato em 
resultados. 
 
Na nota 4.41 são apresentadas em detalhe as metodologias de determinação do justo valor de instrumentos financeiros derivados. 
 
Para efeitos da gestão do risco de crédito da carteira de derivados, o valor de exposição corresponde à perda potencial, em termos de 
valor atual, no caso de incumprimento da contraparte. No caso de um contrato de derivados em que esteja prevista a compensação de 
responsabilidades em caso de incumprimento o valor de exposição é igual à soma algébrica dos valores de mercado do conjunto das 
operações regidas por esse contrato quando positiva. No caso de operações cujo contrato não preveja a compensação de 
responsabilidades, o valor de exposição é igual à soma dos valores de mercado de cada transação individual, quando positivos. A 
abrangência das cláusulas de compensação em caso de incumprimento é considerada pelo Grupo BPI de forma conservadora, sendo 
em caso de dúvida considerado que a compensação não existe. 
 
A perda potencial de um conjunto de operações derivadas num dado momento é dada pelo seu valor de exposição nesse momento. 
No caso dos futuros, as contrapartes do Grupo BPI são bolsas de valores pelo que o risco de crédito é eliminado diariamente através 
da liquidação financeira. Nas operações derivadas a médio e longo prazos, os contratos que enquadram as operações preveem em 
caso de incumprimento a compensação entre saldos devedores e credores com a mesma contraparte, o que elimina ou reduz o risco 
de crédito. Com a finalidade de controlar o risco de crédito em derivados OTC, foram também assinados alguns acordos pelos quais o 
Banco recebe da (ou transfere para a) sua contraparte valores (em divisas ou em títulos) que servem de garantia ao bom cumprimento 
das responsabilidades. 
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Em 31 de dezembro de 2017, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é a seguinte: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão

Contratos sobre taxas de câmbio 1 039 914  67 953  13 779 1 121 646
Forwards  156 184  63 267  13 779  233 230
Swaps  883 730  4 686  888 416

Contratos sobre taxas de juro  819 618  638 440 1 816 371 5 725 615 2 602 626 11 602 670
Swaps  748 723  556 726 1 665 531 5 478 831 2 579 561 11 029 372
Opções  70 895  81 714  150 840  246 784  23 065  573 298

Contratos sobre índices e ações  655 352  60 869   19  15 787  732 027
Swaps  655 352  60 869  15 787  732 008
Opções   19   19

Outros  416 361  672 671  303 453 1 392 485
Opções embutidas  37 074  1 777  38 851
Outras opções  416 361  635 597  301 676 1 353 634

2 514 884  767 262 2 246 530 6 414 073 2 906 079 14 848 828

Contratos negociados em mercados organizados

Contratos sobre taxas de câmbio  2 516  2 516
Futuros  2 516  2 516

Contratos sobre taxas de juro  15 818  20 000  35 818
Futuros  15 818  20 000  35 818

Contratos sobre índices e ações   314  6 925  6 500  13 739
Futuros   314   314

 18 648  6 925  20 000  6 500  52 073

2 533 532  774 187 2 266 530 6 420 573 2 906 079 14 900 901
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Em 31 de dezembro de 2016, a repartição do valor nocional por maturidades residuais é a seguinte: 

<= 3 meses > 3 meses 
<= 6 meses

> 6 meses 
<= 1 ano 

> 1 ano 
<= 5 anos

> 5 anos Total

Contratos negociados em mercado de balcão

Contratos sobre taxas de câmbio 1 052 199  47 319  20 824 1 120 342
Forwards  111 964  46 059  19 680  177 703
Swaps  940 235  1 260  1 144  942 639

Contratos sobre taxas de juro  975 477  706 728 1 632 201 5 998 379 2 785 337 12 098 122
Swaps  918 943  531 166 1 509 630 5 833 478 2 774 146 11 567 363
Opções  56 534  175 562  122 571  164 901  11 191  530 759

Contratos sobre índices e ações  586 196  178 748  24 808  19 044  808 796
Swaps  586 196  178 748  24 808  19 000  808 752
Opções   44   44

Outros  200 366  245 104 1 171 492  362 045 1 979 007
Opções embutidas  200 366  245 104  3 002  23 002  471 474
Outras opções 1 168 490  339 043 1 507 533

2 814 238 1 177 899 1 677 833 7 188 915 3 147 382 16 006 267

Contratos negociados em mercados organizados

Contratos sobre taxas de câmbio  2 010  2 010
Futuros  2 010  2 010

Contratos sobre taxas de juro  62 467  62 467
Futuros  62 467  62 467

Contratos sobre índices e ações  4 930  4 930
Futuros  4 930  4 930

 69 407  69 407

2 883 645 1 177 899 1 677 833 7 188 915 3 147 382 16 075 674  
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Em 31 de dezembro de 2017, a repartição das operações derivadas por rating externo de contrapartes é a seguinte: 

Valor 
nocional 1 

Exposição 
Bruta 2

Exposição 
c/ Netting 3

Exposição 
Líquida 4

Rating Externo
AA-  88 750   283
A+ 1 424 099  4 400
A 2 969 041  3 521   326   326
A-  125 437  3 133
BBB+  918 750  2 870   374   56
BBB 1 179 292  3 509   177
BBB-
BB  119 580   8
BB-  37 676  4 626  1 468
B  115 277  1 885  1 885  1 843

Rating Interno

Rating Project Finance
Forte  44 511  5 429  5 429  5 181
Bom  607 705  84 398  84 398  76 184
Satisfatório  121 808  29 617  29 617  22 575
Fraco
Incumprimento  37 568  8 894  8 894  1 840

Outros Ratings
1 a 3  70 478  1 304  1 062  1 040
4 a 6  414 208  1 061   940   935
7 a 10  5 574   417   415   402
D1 a D3  1 095   92   92   37

Sem Rating
N.R. 1 235 907  1 899   622   610

Empresas do Grupo BPI

Transacionados com CCP's 3 939 587  9 742  7 677  1 964

Transacionados em Bolsa
Futuros 5  52 075

Total 13 508 418  167 088  143 376  112 993

3 Valor de exposição sem considerar prestação de colateral e correcção de valor devida a risco de crédito.

4 Valor de exposição considerando netting, prestação de colateral e correcção de valor devida a risco de crédito. O valor de eventual exposição
resultante de colateral em excesso colocado pelo BPI nas suas contrapartes não é classificada como exposição em derivados.
5 A exposição dos futuros é nula, uma vez que são transaccionados em Bolsas de Valores e existe liquidação diária.

Nota: Os valores foram agregados por níveis de rating das contrapartes, tomando em conta em primeiro lugar os ratings da dívida senior de
médio e longo prazo atribuídos pelas agências Moodys, Standard & Poor e Fitch vigentes na data de referência. A escolha do rating a
considerar para uma dada contraparte segue a regra aconselhada pelo Comité de Basileia (quando há ratings divergentes escolher o segundo
melhor). As exposições a contrapartes sem rating externo atribuído foram divididas por classes de rating (empresas e empresários e negócios), 
por scorings (exposição sobre Clientes particulares) ou por níveis de qualidade (project finance). Os actuais sistemas de ratings e scorings
internos incluem dez classes para operações regulares, de E01/N01/01 (menor probabilidade de incumprimento) a E10/N10/10 (maior
probabilidade de incumprimento); duas classes (ED1/ND1/D01 e ED2/ND2/D02) para “incidentes” (situações em que há atrasos no pagamento
inferiores a 60 e 90 dias, respectivamente) e, finalmente, uma classe para incumprimentos (ED3/ND3/D03), que ocorre sempre que a falha de
pagamento de um dado montante por uma dada contraparte exceda os 90 dias. As operações ligadas a Project Finance, dada a sua
especificidade, têm uma classificação interna distinta, que visa indicar a cada momento a qualidade do risco de crédito (de Fraco até Forte).

1 Não inclui derivados embutidos e outras opções no valor de 1 392 485 m.euros.
2 Exposição bruta utilizada para efeitos de gestão de risco, sem considerar netting, prestação de colateral e correcção de valor devida a risco 
de crédito.
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 Em 31 de dezembro de 2016, a repartição das operações derivadas por rating externo de contrapartes é a seguinte:  

Valor 
nocional 1 

Exposição 
Bruta 2

Exposição 
c/ Netting 3

Exposição 
Líquida 4

Rating Externo
AA-  474 322  2 417   278
A+ 1 718 699  10 572
A 3 235 099  17 456  10 919   525
A-  282 076  6 088   9   9
BBB+ 1 329 795  12 090  3 580  1 450
BBB 1 550 200  6 793
BBB-
BB  24 239   249   249   249
BB-  44 045  5 936  2 297   137

Rating Interno

Rating Project Finance
Forte  87 500  16 131  16 131  15 876
Bom  524 884  93 545  93 545  88 115
Satisfatório  124 764  28 482  28 482  24 508
Fraco
Incumprimento  80 749  22 606  22 606  20 174

Outros Ratings
1 a 3  93 493  2 508  2 272  2 269
4 a 6  467 516  3 808  2 953  2 945
7 a 10  19 385  1 003   797   756
D1 a D3  13 348  1 535  1 535   320

Sem Rating
N.R. 1 113 167  2 172  2 117  2 090

Empresas do Grupo BPI  235 961  5 199  3 889

Transacionados com CCP's 2 608 021  1 334

Transacionados em Bolsa
Futuros 5  69 404

Total 14 096 667  239 924  191 659  159 423

4 Valor de exposição considerando netting e prestação de colateral. O valor de eventual exposição resultante de colateral em
excesso colocado pelo BPI nas suas contrapartes não é classificada como exposição em derivados.
5 A exposição dos futuros é nula, uma vez que são transacionados em Bolsa de Valores e existe liquidação diária.

Nota: Os valores foram agregados por níveis de rating das contrapartes, tomando em conta em primeiro lugar os ratings da dívida
senior de médio e longo prazo atribuídos pelas agências Moodys, Standard & Poor e Fitch vigentes na data de referência. A escolha
do rating a considerar para uma dada contraparte segue a regra aconselhada pelo Comité de Basileia (quando há ratings
divergentes escolher o segundo melhor). As exposições a contrapartes sem rating externo atribuído foram divididas por classes de
rating (empresas e empresários e negócios), por scorings (exposição sobre Clientes particulares) ou por níveis de qualidade (project
finance). Os actuais sistemas de ratings e scorings internos incluem dez classes para operações regulares, de E01/N01/01 (menor
probabilidade de incumprimento) a E10/N10/10 (maior probabilidade de incumprimento); duas classes (ED1/ND1/D01 e
ED2/ND2/D02) para “incidentes” (situações em que há atrasos no pagamento inferiores a 60 e 90 dias, respectivamente) e,
finalmente, uma classe para incumprimentos (ED3/ND3/D03), que ocorre sempre que a falha de pagamento de um dado montante
por uma dada contraparte exceda os 90 dias. As operações ligadas a Project Finance, dada a sua especificidade, têm uma
classificação interna distinta, que visa indicar a cada momento a qualidade do risco de crédito (de Fraco até Forte).

1 Não inclui derivados embutidos e outras opções no valor de 1 979 007 m.euros.
2 Exposição bruto utilizada para efeitos de gestão de risco, sem considerar netting, prestação de colateral e correção de valor devida
a risco de crédito.
3 Valor de exposição sem considerar prestação de colateral e correção de valor devida a risco de crédito.
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4.5. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Em 31 de dezembro de 2017 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

Instrumentos de dívida
Obrigações de emissores públicos nacionais

Bilhetes do Tesouro 2 982 501 1 894 023
Obrigações do Tesouro  328 781  337 883
Outros títulos de dívida

Obrigações de emissores públicos estrangeiros  187 272 1 180 982
Obrigações de outros emissores nacionais 4 246 962 4 334 782
Obrigações de outros emissores estrangeiros  55 398  54 920

7 800 914 7 802 590
Instrumentos de capital

Ações de emissores nacionais  100 935  57 834
Imparidade ( 30 780) ( 33 896)
Quotas  70 899  58 934
Ações de emissores estrangeiros  36 806  47 932
Imparidade ( 24 586) ( 24 703)

 153 274  106 101
Outros títulos

Unidades de participação de emissores nacionais  189 510  206 209
Imparidade ( 51 980) ( 51 245)
Unidades de participação de emissores estrangeiros  9 052  8 051
Imparidade ( 1 784) ( 1 784)

 144 798  161 231
8 098 986 8 069 922

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
O Banco BPI detém uma carteira de obrigações de emitentes nacionais e internacionais a taxa fixa, incluindo dívida subordinada, cujo 
risco de taxa de juro está coberto por instrumentos derivados. 
 
De acordo com a análise efetuada pelo Banco não foram identificados títulos com imparidade, para além dos montantes já registados. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os exercícios de 2017 e de 2016 é apresentado na Nota 4.39. 
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Em 31 de dezembro de 2017 esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

Natureza e Espécie dos Titulos                              Quantidade
Montante

Valor 
Nominal Cotação Valor 

Aquisição    
Val.Balanço

Justo Valor (1)
Valias de
títulos 2

Valias de
derivados 2

Imparidade         

Instrumentos de divida                                                                                                                                                                                                                                        

 Emitidos por residentes                                                                                                                                                                                                                                       

  De Divida Publica Portuguesa                                                                                                                                                                                                                                 
     Obrigacoes do Tesouro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
OT-4.75%-14.06.2019                                         300.000.000 0,01 0,01  318 513  328 781  17 760 ( 16 449)

 318 513  328 781  17 760 ( 16 449)

Emitidos por Residentes
 Instrumentos de divida
  De Divida Publica Portuguesa
     Bilhetes do Tesouro
BILHETES DE TESOURO - CZ - 16.11.2018                       357.620.000 1,00 1,00  358 868  358 711   3
BILHETES DO TESOURO-CZ-16.03.2018                           426.607.000 1,00 1,00  427 203  426 906   76
BILHETES DO TESOURO-CZ-18.05.2018                           540.092.000 1,00 1,00  541 250  540 702   7
BILHETES DO TESOURO-CZ-19.01.2018                           468.300.000 1,00 1,00  468 772  468 375   32
BILHETES DO TESOURO-CZ-20.07.2018                           618.814.000 1,00 1,00  620 521  619 803 (  126)
BILHETES DO TESOURO-CZ-21.09.2018                           566.672.000 1,00 1,00  568 500  568 004 (  73)

2 985 114 2 982 501 (  81)

  De Outros Residentes                                                                                                                                  
   Adquiridos no ambito oper.securitizacao
    Equipar.a first loss position
SAGRES STC/DOURO S2CE 21.4.2059-DL123/17                    4.937.089 548,57 548,57  4 937  4 937
SAGRES/DOURO MT S1 CE21.06.2056-DL123/17                    6.000.000 33.333,33 33.333,33  6 000  6 000
SAGRES/DOURO MTS3C.F 21.11.2060-DL123/17                    1.251.000 1.000,00 1.000,00  1 251  1 251
SAGRES/DOURO SME NO.2-RES.NOTE-21.12.2039                     255.400.000 255.400.000,00 255.400.000,00  255 400  255 400

 267 588  267 588

  De Outros Residentes
   Adquiridos no ambito oper.securitizacao
Outros
SAGRES STC/DOURO S1C.D21.6.2056-DL123/17                    3.290.974 11.587,94 10.197,38  1 626  2 897 (  306)
SAGRES STC/DOURO S1CA 21.6.2056-DL123/17                    115.701.048 9.451,93 9.073,85  102 618  111 073 ( 3 083)
SAGRES STC/DOUROMTS3CB21.11.2060DL123/17                    15.429.865 556,03 556,03  15 430  15 430
SAGRES STC/DOUROS2CA121.04.2059-DL123/17                    1.550.984 12,15 11,77  1 229  1 503 (  48)
SAGRES STC/DOUROS2CA2 21.4.2059-DL123/17                    289.616.444 343,96 333,23  244 833  280 579 ( 9 036)
SAGRES/DOURO MT N2 CB21.04.2059-DL123/17                    9.200.997 343,96 309,57  7 061  8 280 (  579)
SAGRES/DOURO MT N2 CC21.04.2059-DL123/17                    5.462.813 343,96 290,99  4 101  4 622 (  841)
SAGRES/DOURO MT S1 CB21.06.2056-DL123/17                    4.809.010 11.587,98 11.008,58  3 537  4 569 (  240)
SAGRES/DOURO MT S1CC-21.06.2056-DL123/17                    5.214.573 11.587,94 10.197,39  3 210  4 589 (  626)
SAGRES/DOURO MT S3C.D21.11.2060-DL123/17                    7.923.444 556,03 556,03  7 786  7 927
SAGRES/DOURO MT S3CA-21.11.2060-DL123/17                    382.424.970 417,49 396,62  330 487  363 304 ( 19 121)
SAGRES/DOURO MTN2 CD 21.04.2059-DL123/17                    4.093.154 343,96 271,73  2 265  3 239 (  860)
SAGRES/DOURO MTS3C.C 21.11.2060-DL123/17                    9.174.514 556,03 556,03  9 175  9 175
SAGRES/DOURO SME NO.2-CL.A-21.12.2039                       1.819.400.000 100.000,00 100.000,00 1 819 400 1 819 400
SAGRES/DOURO SME NO.2-CL.B-21.12.2039                       1.317.500.000 100.000,00 100.000,00 1 317 500 1 317 537

3 870 258 3 954 124 ( 34 740)

   Outros
    Divida nao subordinada
     Obrigações
NOS SGPS-2015-2022                                          25.000.000 100.000,00 100.550,00  24 875  25 250   229

 24 875  25 250   229

 Emitidos por não residentes                                                                                                                                                                                                                                   

Emitidos por Não Residentes
 Instrumentos de divida
  De Emissores Publicos Estrang.
     Obrigações
BUONI POLIENNALI DEL T-4.5%-01.03.2019                      175.000.000 1.000 1.055  185 458  187 272  8 399 ( 8 617)

 185 458  187 272  8 399 ( 8 617)

  Outros Emissores Estrangeiros
   Outros
    Divida nao subordinada
     Obrigações
BARCLAYS BANK PLC-TV-19.06.2018                             2.034.083 29.058 20.880  1 469  1 462 (  572)
C8 CAPITAL SPV -TV - PERPETUA                               54.198.282 834 818  53 970  53 936 ( 1 056)

 55 439  55 398 ( 1 628)

Instrumentos de capital                                                                                                                                                                                                                           

 Emitidos por residentes                                                                                                                                                                                                                                    
 Instrumentos de capital
     Ações
AGROGARANTE SA                                              158.900 1 1   159   159
APOR-AG.P/MODERNIZAÇAO PORTO - CL.B                         5.665 5   26   26
BOAVISTA FUTEBOL CLUBE, FUTEBOL,SAD                         21.900 5   110   110
BOMBARDIER TRANSPORTATION PORTUGAL SA                       1 5
BUCIQUEIRA SGPS                                             8 5   1   1
CITEVE-QUOTA ASSOC. DL123/17                                20 499   10   10
CORTICEIRA AMORIM - SGPS-N                                  127.419 1 10   315  1 314  1 239   240
DIGITMARKET-SIST.INF.-N                                     4.950 1   743   743
EMP.CINEMATOGRAFICA S.PEDRO                                 100 5
EURODEL-IND.METALURGICAS E PARTICIPAÇOES                    8 5
F.I.T.-FOM.IND.TOMATE - P                                   148 5   3   3
FAB. VASCO DA GAMA - IND.TRANSF.                            33 5   1   1
GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA                        149.690 1 1   150   150
GEIE - GESTÃO ESPAÇOS INC.EMPRESARIAL(C)                    12.500 1   13   13
GESTINSUA - AQ.AL.PATRIMONIO IMOB.MOB                       430 5   2   2

Valores unitários

 
1 Valor líquido de imparidade. 
2 Valor registado em reservas de reavaliação (Nota 4.27). 
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Natureza e Espécie dos Titulos                              Quantidade
Montante

Valor 
Nominal Cotação Valor 

Aquisição    
Val.Balanço

Justo Valor (1)
Valias de
títulos 2

Valias de
derivados 2

Imparidade         

Instrumentos de capital (continuação)                                                                                                                                                                                                                         

 Emitidos por residentes                                                                                                                                                                                                                                    

 Instrumentos de capital
     Ações
IMPRESA SGPS                                                6.200.000 1 0  27 971  2 120   942  26 793
INEGI-INST.ENG.MECANICA-QUOTA ASSOCIAÇAO                    5.000 1   25   25
J.SOARES CORREIA-ARMAZENS FERRO                             84 5   2   2
LISGARANTE - SOC.DE GARANTIA MUTUA                          194.965 1 1   195   195
LISNAVE - EST.NAVAIS                                        180 5   1   1
MARGUEIRA-SOC.GEST.DE FUNDOS INV.IMOB.-N                    3.511 5   18   18
MATUR-SOC.EMP.TUR. MADEIRA-P-DL123/17                       13.175 5   4   4
MATUR-SOC.EMPREEND.TURISTICOS MADEIRA-N                     4 5
METALURGIA CASAL - P                                        128 5   1   1
MORETEXTILE,SGPS,SA                                         711 1   1   1
NET - NOVAS EMPRESAS E TECNOLOGIAS - N                      20.097 5 2   73   35 (  38)
NEWPLASTICS                                                 1.445 1   1   1
NEXPONOR-SICAFI                                             1.933.840 5 4  9 669  7 708   304  2 265
NORGARANTE - SOC.DE GARANTIA MUTUA                          240.880 1 1   241   241
NUTROTON SGPS - C                                           11.395 5 4   50   50
OFICINA DA INOVACAO                                         10.000 5 7   50   71   31   10
PORTUGAL CAP. VENTURES-SOC.CAP.RISCO                        500.641 5 6  2 692  2 792   100
SANJIMO - SOCIEDADE IMOBILIARIA                             1.620 5   8   8
SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES                            5.069 1   98   98
SIBS - SGPS, SA                                             738.455 5 68  3 115  50 000  46 885
SOFID-SOC.P/FIN.DES.-INST.FIN.CREDITO SA                    1.000.000 1 1  1 250   810   438
SOMOTEL-SOC.PORTUGUESA DE MOTEIS                            1.420 3
SONAE - SGPS                                                36.868 1 1   69   42   27   54
SPI-SOC PORTUGUESA DE INOVACAO                              1.500 5   7   7
TAEM - PROCESSAMENTO ALIMENTAR,SGPS, SA                     125 1
TAGUSPARQUE - N                                             436.407 5  2 177  2 177
UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL                                1.002 1 8   8   8
VIALITORAL - CONC. ROD. MADEIRA DL123/17                    4.750 161 461   792  2 188  1 396

 50 051  70 155  50 886  30 780

     Quotas
VIACER - SOC.GEST.PART.SOCIAIS, SA                          1  48 160  70 899  22 739

 48 160  70 899  22 739

 Emitidos por não residentes                                                                                                                                                                                                                                   

 Instrumentos de capital
     Açoes                                                                                                                                                                                                                                                    
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA                              18.588 1   29   29
ALTITUDE SOFTWARE BV                                        4.220.831 0  23 666  23 666
AMSCO -USD                                                  1.807 834   834   834
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL                         35.000 1   88   88
CLUB FINANCIERO VIGO-SS                                     8 900   18   12   6
EASDAQ NV                                                   100 1   25   25
EUROPEAN INVESTMENT FUND                                    14 1.000.000 438.200  4 125  6 135  2 010
S.W.I.F.T.                                                  67 125   127   127
UNIRISCO GALICIA                                            80 1.202 1.298   96   104   35   26
VISA INC-CLASS C                                            6.002 958  4 860  5 751   892
CREDIT LOGEMEN DEVELOPMENT 20 70 70   1   1
OSEO - SOFARIS 13 108 108   2   2

 33 871  12 220  2 937  24 586

Outros títulos

 Emitidos por residentes
     Unidades de participação                                                                                                                                                                                                                                  
EGP-UNIVERSITY OF PORTO BUS.SCHOOL ASS.                     2 5   70   70
FCR TURISMO CRESCIMENTO                                     1.049 1.000 997  1 050  1 046 (  4)
FCR-F-HITEC (ES VENTURES)                                   500.000 1 1   500   306   194
FCR-FUNDO CARAVELA                                          1.800 2.293 1.234  4 128  2 222   33  1 939
FCR-FUNDO INTER-RISCO II - CL.A                             6.750 3.481 1.870  23 499  12 623   118  10 993
FCR-FUNDO INTER-RISCO II CI-CLASSE A                        6.000 5.000 4.989  30 144  29 935 (  209)
FCR-FUNDO RECUPERACAO-CATEGORIA B                           78.937 1.000 636  78 937  50 235  28 702
FCR-FUNDO RECUPERACAO-CATEGORIA C                           16.619 1.000 636  16 619  10 576  6 043
FCR-FUNDO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL                        5.607 810 761  4 542  4 268 (  274)
FCR-FUNDO REVITALIZAR CENTRO                                7.272.727 1 1  7 273  8 271   998
FCR-FUNDO REVITALIZAR NORTE                                 7.156.881 1 1  7 157  6 279 (  878)
FCR-FUNDO REVITALIZAR SUL - CAT.A2                          1.685.919 1 1  1 686  1 687   1
FCR-FUNDO REVITALIZAR SUL - CAT.B2                          1.774.612 1 1  1 775  1 775   1
FCR-FUNDO REVITALIZAR SUL - CAT.C2                          1.190.442 1 1  1 190  1 191   1
FCR-PORTUGAL GLOBAL VENTURES I                              6.269 10 8   69   47   22
FCR-PORTUGAL VENTURES GPI                                   6 25.000 20.470   130   121   6   15
FCR-PORTUGAL VENTURES TURISMO                               49 24.940 9.334  1 067   458   81   690
FCR-PORTUGAL VENTURES VALOR 2                               131 3.420 3.911  2 630   511   66  2 185
FCR-PORTUGAL VENTURES-FIEP                                  2.613 1.000 963  2 613  2 517   629   725
FCR-PV ACTEC II - CATEGORIA A1                              9.096 1 1   11   8   4   7
FCR-PV ACTEC II - CATEGORIA B1                              285.659 1 1   331   232   99
FCR-TURISMO INOVACAO CAT.B                                  10 50.000 13.704   504   138   366
FEIIF-UNICAMPUS                                             3.000 1.000 1.005  3 000  3 014   14
                                                                                                                                                                                                                                                                188 925  137 530   587  51 980
                                                                                                                                                                                                                                                               
 Emitidos por não residentes
     Unidades de participação                                                                                                                                                                                                                                  
FUNDO BPI-EUROPA                                            23.405 0,01 12,70   171   297   126
PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-PVCI                    7.486.729 1,00 0,93  7 487  6 971  1 268  1 784

 7 658  7 268  1 394  1 784

Total 8 035 910 8 098 986  68 482 ( 25 066)  109 130

Valores unitários

 
1 Valor líquido de imparidade. 
2 Valor registado em reservas de reavaliação (Nota 4.27). 
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Em 31 de dezembro de 2017, a participação detida pelo Banco BPI no capital social da SIBS - SGPS, S.A. deixou de ser registada ao 
custo e foi reavaliada pelo justo valor, por ter ficado disponível uma estimativa do justo valor destes títulos, nos termos do IAS 39. A 
participação do Banco nesta empresa foi reavaliada tendo por base uma avaliação independente, assente essencialmente no método 
do rendimento e em múltiplos. A valia potencial ascende a 46 885 m.euros e foi reconhecida por contrapartida de capitais próprios na 
rubrica Reservas de reavaliação (Nota 4.27). 

No último trimestre de 2015, a Visa Inc. apresentou uma oferta pública de aquisição de 100% do capital social da Visa Europe Limited, 
operação que foi entretanto concretizada em Junho de 2016.  Em 21 de Junho de 2016 verificou-se o closing desta transação com a 
seguinte contrapartida para o Banco BPI: 
(i) numerário recebido na data de closing da operação (21 de Junho de 2016) no montante de 16 528 m.euros; 
(ii) numerário diferido no montante de 1 427 m.euros a ser recebido num único pagamento no terceiro aniversário do closing da 
operação (21 de Junho de 2019). Na data do closing da operação, o Banco registou o valor atual do montante a receber da Visa Inc, 
em 2019 tendo por base uma taxa de desconto de 4%, no montante de 1 274 m.euros; 
(iii) recebimento de 6 002 ações preferenciais da Visa Inc. Na determinação do justo valor destas ações preferenciais, o Banco BPI 
utilizou o fator de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias inicialmente definido pela Visa Inc., e o preço de mercado 
das ações ordinárias da Visa Inc na data de closing da operação. Ao valor obtido, o Banco BPI aplicou um haircut de modo a refletir um 
desconto pela iliquidez das ações preferenciais e a incerteza associada ao desfecho dos atuais e eventuais processos judiciais. O justo 
valor das ações preferenciais da Visa Inc. apurado pelo Banco na data de closing desta transação ascende a 5 143 m.euros. 
 
Desta forma, o Banco BPI, S.A. reconheceu um ganho, antes de impostos, no exercício de 2016 no valor de 22 945 m.euros, que foi 
registado na rubrica Resultados em operações financeiras (Nota 4.34). 
 
O Banco BPI realizou um conjunto de operações de cedência de ativos financeiros (Crédito a Clientes) para fundos especializados de 
recuperação de crédito (Fundo de Recuperação, FCR e Fundo de Reestruturação Empresarial FCR). Estes fundos têm por objetivo 
recuperar empresas que, apesar de enfrentarem dificuldades financeiras, apresentam modelos de negócio sustentáveis.  
 
Por outro lado, no âmbito das operações de cedência de ativos, o Banco subscreveu: 

- unidades de participação dos fundos de recuperação de crédito e de sociedades controladas por estes fundos; 
- ações e suprimentos de sociedades controladas por estes fundos. 

Os fundos de recuperação de crédito em que o Banco BPI participa têm uma estrutura de gestão específica, totalmente autónoma do 
Banco e são detidos por vários bancos do mercado (que são cedentes dos créditos). O Banco detém uma participação minoritária 
nestes fundos. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a carteira de ativos financeiros disponíveis para venda inclui 55 314 m.euros e 64 815 m.euros, 
respetivamente, relativos a títulos e suprimentos subscritos pelo Banco BPI no âmbito de operações de cedência de ativos. 
 

Unidades de 
participação

 e ações

Suprimentos
Imparidade em
 unidades de 
participação

 e ações
Imparidade em 
suprimentos

Valor 
líquido

Fundo de Recuperação, FCR 1  86 505 ( 34 745)  51 760
Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR  3 554  3 554

 90 059 ( 34 745)  55 314
Valores líquidos de capital subscrito não realizado registado em Outros passivos.

31 Dez.17
Títulos subscritos no âmbito de operações de cedência de ativos

1 Inclui as sociedades controladas pelo Fundo de Recuperação, FCR: Notoriousway SA, Newplastics SA, Vncork SGPS SA, TAEM - Processamento Alimentar SGPS 
SA e Moretextile SA.
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Unidades de 
participação

 e ações

Suprimentos1
Imparidade em
 unidades de 
participação

 e ações
Imparidade em 
suprimentos

Valor 
líquido

Fundo de Recuperação, FCR 2  94 384 ( 33 107)  61 277
Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR  3 538  3 538

 97 922 ( 33 107)  64 815
Valores líquidos de capital subscrito não realizado registado em Outros passivos.

31 Dez.16
Títulos subscritos no âmbito de operações de cedência de ativos

2 Inclui as sociedades controladas pelo Fundo de Recuperação, FCR: Notoriousway SA, Newplastics SA, Vncork SGPS SA, TAEM - Processamento Alimentar 
SGPS SA e Moretextile SA.

1 Em 31 de Dezembro de 2016, os suprimentos associados a títulos subscritos no âmbito de operações de cedência de ativos, foram abatidos ao ativo.

 
As operações de cedência de ativos, realizadas pelo Banco BPI abrangeram vendas de créditos sobre empresas industriais e do sector 
hoteleiro, com atividade operacional corrente mas que, em virtude da alteração do enquadramento macroeconómico, estavam com 
dificuldade em assumir os seus compromissos financeiros perante o Banco. Todos os ativos cedidos tinham a natureza de créditos 
detidos sobre empresas Clientes do Banco BPI, não tendo sido transacionados imóveis. 
 
Na sequência das operações de cedência de créditos, estes foram desreconhecidos do balanço, dado estarem cumpridos os requisitos 
previstos na IAS 39 nesta matéria, nomeadamente a transferência de parte substancial dos riscos e benefícios associados às 
operações de crédito cedidas e, por conseguinte, do respetivo controlo. Adicionalmente, o Banco BPI não consolida os fundos e as 
sociedades que detêm os ativos pelo facto de apenas possuir uma posição minoritária nos mesmos. O montante global dos créditos 
alienados, líquido de imparidades, ascendeu a 72 959 m.euros.  
 

Ativos 
brutos 

cedidos

Imparidades 
nos ativos
 cedidos

Valor 
recebido

Resultado 
apurado na 

data da venda 1

Fundo de Recuperação, FCR 2  123 730  48 967  98 289  10 635
Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR  3 734  3 734

 127 464  48 967  102 023  10 635
1 O resultado apurado na data da venda corresponde ao valor de venda deduzido de imparidade constituída para suprimentos na data da operação.
2 Inclui vendas efetuadas a sociedades controladas pelo Fundo de Recuperação, FCR.

31 Dez.17
Valores associados à cedência de ativos

 
 
 

Ativos 
brutos 

cedidos

Imparidades 
nos ativos
 cedidos

Valor 
recebido

Resultado 
apurado na 

data da venda 1

Fundo de Recuperação, FCR 2  123 730  48 967  98 289  10 635
Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR  3 734  3 734

 127 464  48 967  102 023  10 635
1 O resultado apurado na data da venda corresponde ao valor de venda deduzido de imparidade constituída para suprimentos na data da operação
2 Inclui vendas efetuadas a sociedades controladas pelo Fundo de Recuperação, FCR.

31 Dez.16
Valores associados à cedência de ativos
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4.6. Aplicações em Instituições de Crédito 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Aplicações no Banco de Portugal  5 000
Aplicações em outras Instituições de Crédito no país
   Aplicações a muito curto prazo  6 332   312
   Depósitos   6
   Empréstimos  167 694  81 500
   Operações de compra com acordo de revenda  50 383
   Outras aplicações  4 724   26
   Juros a receber   269   143

 234 408  81 981
Aplicações em outras Instituições de Crédito no estrangeiro
   Aplicações a muito curto prazo  206 121  68 968
   Depósitos  34 006  53 737
   Empréstimos   44   44
   Operações de compra com acordo de revenda   957
   Colateral de derivados  246 372  284 818
   Outras aplicações  3 228  3 523
   Juros a receber   318   409

 490 089  412 456
Comissões associadas ao custo amortizado   2

 724 499  494 437

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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4.7. Créditos a Clientes 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Crédito não titulado
Interno
Empresas
      Desconto  75 620  81 704
      Empréstimos 5 310 891 5 272 738
      Créditos em conta corrente  152 741  139 649
      Descobertos em depósitos à ordem  194 091  142 672
      Créditos tomados - factoring  586 715  494 599
      Locação financeira mobiliária  438 737  384 554
      Locação financeira imobiliária  364 395  341 367
      Outros créditos  57 842  48 876
Particulares
      Habitação 10 825 781 10 838 706
      Consumo  980 125  807 909
      Outros créditos  449 286  429 418
Ao exterior
Empresas
      Desconto  4 203  3 042
      Empréstimos  796 759  682 358
      Créditos em conta corrente  6 598  43 965
      Descobertos em depósitos à ordem  3 558  5 455
      Créditos tomados - factoring  1 150  1 175
      Locação financeira mobiliária  1 121  1 022
      Locação financeira imobiliária   270   360
      Outros créditos
Particulares
      Habitação  25 158  31 816
      Consumo  8 906  11 038
      Outros créditos  17 826  21 183
Juros a receber  43 366  43 891

20 345 139 19 827 497
Crédito titulado
Emitidos por residentes
      Emissores públicos nacionais  140 655  87 030
      Títulos de dívida não subordinada
         Obrigações  536 689  496 285
         Papel comercial  605 767  617 329
Emitidos por não residentes
      Títulos de dívida não subordinada
         Obrigações  5 003
Juros a receber  3 171  3 414
Juros com rendimento diferido (  129) (  142)

1 291 156 1 203 916
21 636 295 21 031 413

Correções de valor de ativos objeto de cobertura  20 574  29 667
Comissões associadas ao custo amortizado (líquidas) ( 3 429)  2 389

21 653 440 21 063 469
Crédito e juros vencidos  564 753  690 826
Imparidade ( 584 907) ( 679 282)

21 633 286 21 075 013

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
O crédito a Clientes inclui os seguintes ativos titularizados não desreconhecidos: 

Ativos titularizados não desreconhecidos 1

Crédito interno
Crédito a PMEs 3 226 084 3 245 545
Crédito à habitação 1 292 423 1 444 486

Juros a receber  10 698  11 142
4 529 205 4 701 173

1 Exclui crédito e juros vencidos.

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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Os créditos objeto de operações de titularização efetuadas pelo Banco BPI não foram desreconhecidos do balanço do Banco e estão 
registados na rubrica crédito não titulado. Os fundos recebidos pelo Banco BPI no âmbito destas operações estão registados na rubrica 
passivos por ativos não desreconhecidos em operações de titularização (Notas 2.2.3 e 4.19).  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o crédito a Clientes inclui operações afetas aos Patrimónios Autónomos que servem de garantia 
às Obrigações Colateralizadas emitidas pelo Banco BPI (Nota 4.18), nomeadamente: 

• 7 461 814 m.euros e 6 501 785 m.euros, respetivamente, afetos à garantia de obrigações hipotecárias;  
• 750 298 m.euros e 715 120 m.euros, respetivamente, afetos à garantia de obrigações sobre o sector público. 

 
Em 31 de dezembro de 2017 a rubrica do crédito titulado apresenta o seguinte detalhe: 
Natureza e Espécie dos Titulos                              Quantidade

Montante
Valor 

aquisição    Valor de balanço 1 Imparidade         Juros corridos Prémio e 
desconto                                                                                                                                                                                                                                                               

Crédito titulado
Emitidos por Residentes                                                                                                                                                                               

  Dívida nao subordinada

     Papel Comercial   605 767   596 045   9 722   397

     Obrigações 

Asset Backed Securities (ABSs)
TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.A-12.02.2025                        57 626 378   57 626   57 626    37
TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.B-12.02.2025                         50 000    50    50
                                                                                                                                                                                                                                                                 57 676   57 676    37

Emissores públicos nacionais
EDIA SA-TV-30.01.2027                                        16 180 000   16 180   16 180
EDIA-EMP.DES.DO ALQUEVA - TV-11.08.2030                      17 875 000   17 875   17 875    168
REGIAO AUTONOMA ACORES 2016/2023-1ª SR                       35 000 000   35 000   35 000    310
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 2017-2022                         55 000 000   55 000   55 000    49
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES-TV-16.11.2025                     16 600 000   16 600   16 600    50

  140 655   140 655    577

Outras obrigações
ADP SGPS SA-TV-15.02.2028                                    71 590 909   71 591   71 591    477
ADP-AGUAS DE PORTUGAL,SGPS-TV-20.06.2022                     13 500 000   13 500   13 500    1
ALTRI-TV-20.07.2025                                          50 000 000   50 000   50 000    248
ANCORA WIND - 2017/2030                                      28 388 324   28 388   28 388    81
BIAL - PORTELA & Cª S A-TV-15.12.2021                        15 000 000   15 000   15 000    10
COLEP-1.7%-10.10.2022                                        17 500 000   17 500   17 500    66
DANIPACK 2016-2021                                           7 000 000   7 000   7 000    28
ENERFER -TV- 20.12.2026                                      5 923 735   5 924   5 924    5
FIRST STATE WIND ENERGY-BONDS A DUE 2021                     8 844 771   8 845   8 845    20
FIRST STATE WIND ENERGY-BONDS B DUE 2030                     24 500 000   24 500   24 500    56
FREZITE-2016/2021                                             736 842    737    737    1
GENERG SGPS-TX.VR.-20.09.2024                                25 000 000   25 000   25 000    159
INOVAFIL 2017-2022                                           2 000 000   2 000   2 000    2
LITOCAR 2017/2024                                            4 600 000   4 600   4 600    11
LUSIAVES - 2017/2032                                         15 000 000   15 000   15 000    38
LUSIAVES 2016-2026                                           10 000 000   10 000   10 000    53
PORTUCEL SA-TV-22.09.2023                                    50 000 000   50 000   50 000    264
RENOVA 2.SÉRIE 2016-2021                                     9 000 000   9 000   9 000    51
SECIL 2015-2020                                              40 000 000   40 000   40 000    94
VIOLAS-SGPS SA-TV-06.11.2023                                 70 000 000   70 000   70 000    241

  479 013   479 013   2 017
Emitidos por Não Residentes                                                                                                                                                                                                                                    
  Obrigações

     Dívida nao subordinada
EURO-VIP / 1990                                              5 002 918   5 003   5 003    14

  5 003   5 003    14

Total  1 288 114  1 278 392   9 722   3 042
1 Valor líquido de imparidade. 

 
Relativamente à carteira de Asset Backed Securities (ABSs), a eventual existência de indícios de imparidade é analisada através do 
acompanhamento regular dos indicadores de performance das operações subjacentes. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta 
análise não revela a existência de títulos em situação de imparidade. 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os exercícios de 2017 e 2016 é apresentado na Nota 4.39. 
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Em 31 de dezembro de 2017,o detalhe do valor das exposições e imparidades do crédito a Clientes é o seguinte: 

Imparidades

Segmento Regular não 
titulado Regular titulado Vencido (+30 

dias)

Juros 
Corridos Crédito Crédito 

títulado Garantias Total Taxa (2)

Banca de Empresas e Institucionais 3 893 081  949 280  183 609  15 194 1 444 697 6 485 861  219 102  8 109  16 345  243 556 3,8%
Project Finance - Portugal  918 137  103 085   985  108 179 1 130 386  12 593   912   756  14 261 1,3%
Madrid  314 625  10 673   383  36 562  362 243  22 401   392  22 793 6,3%

Project Finance  269 968  9 067   312  15 065  294 412  14 053   193  14 246 4,8%
Empresas  44 657  1 606   71  21 497  67 831  8 348   199  8 547 12,6%

Setor Público 1 074 185  230 746  10 593  191 205 1 506 729  2 176   701   23  2 900 0,2%
Administração central  180 433  7 038   169  187 640   4   4 0,0%
Administração regional e local  716 334  106 600  2 135  24 705  849 774   5   687   692 0,1%
Setor Empresarial Estado - no perímetro orçamental  14 568  34 055   291  124 577  173 491
Setor Empresarial Estado - fora do perímetro orçamental  162 850  90 091  1 129  41 754  295 824  2 167   14   23  2 204 0,7%

Banca de Particulares e Pequenos Negócios 14 029 128  368 402  19 364  145 746 14 562 640  317 387   909  318 296 2,2%
Crédito hipotecário a particulares 10 827 778  256 187  6 936 11 090 901  191 034  191 034 1,7%
Crédito ao consumo / outros fins  791 251  23 551  4 382  819 184  34 442  34 442 4,2%
Cartões de crédito  153 633  4 691  158 324  5 475  5 475 3,5%
Financiamento automóvel  221 412  1 722   383  223 517  2 023  2 023 0,9%
Empresários e negócios 2 035 054  82 251  7 663  145 746 2 270 714  84 413   909  85 322 3,8%

Outros  72 617  5 003  2 069 (  111)  53 192  132 770  1 526   17  1 543 1,2%
Total 20 301 773 1 288 114  564 753  46 408 1 979 581 24 180 629  575 185  9 722  18 442  603 349 2,5%
(1) Inclui garantias prestadas e outros passivos eventuais, linhas de crédito irrevogáveis e subscrição de títulos (papel comercial), não inclui garantias de bom pagamento do papel comercial detido na carteira do Banco.
(2) Imparidade em percentagem da exposição total.
(3) Exclui correções de valor de ativos objeto de cobertura e comissões associadas ao custo amortizado.

Crédito

Garantias (1) Exposição 
Total (3)
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Em 31 de dezembro de 2016, o detalhe do valor das exposições e imparidades do crédito a Clientes é o seguinte: 
Imparidades

Segmento Regular não 
titulado Regular titulado Vencido (+30 

dias)

Juros 
Corridos Crédito Crédito 

títulado Garantias Total Taxa (2)

Banca de Empresas e Institucionais 3 302 903  972 098  235 239  10 608 1 494 702 6 015 550  248 752  5 502  19 775  274 029 4,6%
Project Finance - Portugal  930 763  53 016  11 726  3 899  113 209 1 112 613  29 702   586  1 139  31 427 2,8%
Madrid  431 392  21 359   444  45 038  498 233  41 043   475  41 518 8,3%

Project Finance  344 717  12 366   317  16 195  373 595  26 941   175  27 116 7,3%
Empresas  86 675  8 993   127  28 843  124 638  14 102   300  14 402 11,6%

Setor Público 1 241 750  175 530   128  16 014  63 325 1 496 747  2 178   26  2 204 0,1%
Administração central  189 468  11 948   263  201 679
Administração regional e local  729 153  51 600  2 084  8 265  791 102   2   2 0,0%
Setor Empresarial Estado - no perímetro orçamental  16 380  35 430   302  4 690  56 802
Setor Empresarial Estado - fora do perímetro orçamental  277 100  88 500  1 636  43 746  410 982  2 139   26  2 165 0,5%
Outros institucionais  29 649   128   44  6 361  36 182   37   37 0,1%

Banca de Particulares e Pequenos Negócios 13 602 949  420 000  13 756  149 060 14 185 765  350 842  1 039  351 881 2,5%
Crédito hipotecário a particulares 10 800 293  283 922  5 165 11 089 380  211 566  211 566 1,9%
Crédito ao consumo / outros fins  662 952  27 287  1 648  691 887  37 095  37 095 5,4%
Cartões de crédito  158 191  6 093  164 284  6 825  6 825 4,2%
Financiamento automóvel  165 980  2 110  168 090  2 451  2 451 1,5%
Empresários e negócios 1 815 533  100 588  6 943  149 060 2 072 124  92 905  1 039  93 944 4,5%

Outros  273 849  2 374  2 442  27 595  306 261   677   18   695 0,2%
Total 19 783 606 1 200 644  690 826  47 163 1 892 929 23 615 169  673 194  6 088  22 472  701 754 3,0%
(1) Inclui garantias prestadas e outros passivos eventuais, linhas de crédito irrevogáveis e subscrição de títulos (papel comercial), não inclui garantias de bom pagamento do papel comercial detido na carteira do Banco.
(2) Imparidade em percentagem da exposição total.
(3) Exclui correções de valor de ativos objeto de cobertura e comissões associadas ao custo amortizado.

Crédito

Garantias (1) Exposição 
Total (3)
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Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura setorial das carteiras de crédito sobre Clientes, provisões contabilísticas e garantias 
prestadas do Banco BPI é a seguinte: 

Garantias 
prestadas2

Exposição 
Total Imparidade

Vivo Vencido % %
Empresas: 9 282 805  263 557 1 926 878 11 473 240  355 251

Agricultura, produção animal e caça  307 950  4 767  9 778  322 495 1,3  7 791 1,3
Silvicultura e exploração florestal  23 780   268   298  24 346 0,1   419 0,1
Pesca  9 371   23   477  9 871   46
Indústrias extrativas  14 291   956  3 291  18 538 0,1   622 0,1
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco  439 141  4 320  45 015  488 476 2,0  12 278 2,0
Indústrias têxtil e vestuário  109 572  14 115  11 796  135 483 0,6  16 876 2,8
Indústrias do couro e dos produtos do couro  33 585   678  2 113  36 376 0,2   624 0,1
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras  96 229  4 939  17 699  118 867 0,5  4 719 0,8
Indústrias de pasta, de papel e cartão e impressão  101 585  2 870  59 470  163 925 0,7  4 088 0,7
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de 
combustíveis   200  12 396  12 596 0,1   16
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais exceto prod. 
farmacêuticos  58 993   147  30 464  89 604 0,4   503 0,1

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas  46 138   87  7 605  53 830 0,2  2 049 0,3
Indústrias da borracha e de matérias plásticas  85 069   567  5 697  91 333 0,4  1 233 0,2
Indústrias de outros produtos minerais não metálicos  107 824  1 182  77 895  186 901 0,8  2 586 0,4
Indústrias metalúrgicas de base e produtos metálicos  233 090  9 437  44 737  287 264 1,2  11 270 1,9
Fabricação de equipam.informáticos, electrónicos, óticos e elétricos  110 637   781  12 700  124 118 0,5  2 035 0,3
Fabricação de material de transporte  78 308   694  21 517  100 519 0,4  3 991 0,7
Outras Indústrias transformadoras  64 473  4 370  9 085  77 928 0,3  3 943 0,7
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio  682 173   2  38 903  721 078 3,0  9 032 1,5
Captação e tratamento de água  260 499  1 079  41 010  302 588 1,3  5 530 0,9
Construção  371 790  82 369  252 997  707 156 2,9  73 287 12,1

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 1 230 363  69 169  227 294 1 526 826 6,3  61 212 10,1
Transportes e armazenagem  833 820  4 379  283 510 1 121 709 4,6  19 878 3,3
Alojamento, restauração e similares  358 761  19 459  39 044  417 264 1,7  20 674 3,4
Atividades de informação e de comunicação  146 070  3 380  65 355  214 805 0,9  10 378 1,7
Sociedades gestoras de participações sociais  218 402   1  10 037  228 440 0,9  7 781 1,3
Atividades de serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões  170 784   31  81 994  252 809 1,0  1 238 0,2

Seguros, resseguros e fundos de pensões, exceto segurança social obrigatória  1 384  1 435  2 819   2
Atividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros  136 206   185   423  136 814 0,6   232
Atividades imobiliárias  501 822  19 894  41 428  563 144 2,3  15 742 2,6
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares  824 267  6 588  367 691 1 198 546 5,0  41 557 6,9
Atividades administrativas e dos serviços de apoio  212 748  3 260  18 532  234 540 1,0  4 659 0,8
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 1 041 800  24 858 1 066 658 4,4   692 0,1
Educação  44 315  1 296   349  45 960 0,2  2 162 0,4
Atividades de saúde humana e apoio social  200 465  1 020  12 053  213 538 0,9  2 768 0,5
Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas  52 772   586  23 291  76 649 0,3  1 106 0,2
Outras atividades e serviços  74 128   658  24 641  99 427 0,4  2 232 0,3

Particulares: 12 307 082  301 196  57 703 12 665 981  248 098
Crédito imobiliário 10 850 939  256 306 11 107 245 46,0  190 968 31,7
Outros 1 456 143  44 890  57 703 1 558 736 6,5  57 130 9,5

21 589 887  564 753 1 984 581 24 139 221 100,0  603 349 100,0
1 Exclui juros a receber, juros com rendimento diferido, correções de valor de ativos objeto de cobertura e comissões associadas ao custo amortizado
2 Inclui garantias e avales, cartas de crédito "stand-by", créditos documentários abertos, linhas de crédito irrevogáveis, subscrição de títulos (papel comercial) e fianças e indemnizações.

Crédito sobre Clientes 1
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Em 31 de Dezembro de 2016, a estrutura setorial das carteiras de crédito sobre Clientes, provisões contabilísticas e garantias 
prestadas do Banco BPI é a seguinte: 

Garantias 
prestadas2

Exposição 
Total Imparidade

Vivo Vencido % %
Empresas: 8 844 180  351 699 1 838 580 11 034 459  427 287

Agricultura, produção animal e caça  261 259  5 234  7 628  274 121 1,2  8 087 1,2
Silvicultura e exploração florestal  19 757   239   526  20 522 0,1   349
Pesca  26 132  10 912   176  37 220 0,2  24 525 3,5
Indústrias extrativas  12 293   644  33 179  46 116 0,2   856 0,1
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco  393 935  4 327  70 240  468 502 2,0  9 366 1,3
Indústrias têxtil e vestuário  89 290  13 982  24 354  127 626 0,5  14 463 2,1
Indústrias do couro e dos produtos do couro  33 386   602  1 673  35 661 0,2   690 0,1
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras  85 561  2 764  18 349  106 674 0,5  4 619 0,7
Indústrias de pasta, de papel e cartão e impressão  254 384  4 378  9 543  268 305 1,1  4 699 0,7
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de 
combustíveis   425   767  1 192   3
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais exceto prod. 
farmacêuticos  61 587   341  34 957  96 885 0,4   627 0,1

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas  26 448   1  2 215  28 664 0,1   172
Indústrias da borracha e de matérias plásticas  84 259  1 244  9 646  95 149 0,4  1 484 0,2
Indústrias de outros produtos minerais não metálicos  110 354  2 577  60 426  173 357 0,7  3 481 0,5
Indústrias metalúrgicas de base e produtos metálicos  180 042  9 538  47 766  237 346 1,0  12 344 1,8
Fabricação de equipam.informáticos, electrónicos, óticos e elétricos  121 607  1 359  12 231  135 197 0,6  2 083 0,3
Fabricação de material de transporte  69 528  1 243  24 969  95 740 0,4  1 675 0,2
Outras Indústrias transformadoras  54 564  3 842  8 420  66 826 0,3  3 441 0,5
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio  468 270  2 520  35 887  506 677 2,1  6 668 1,0
Captação e tratamento de água  271 290  1 098  49 181  321 569 1,4  5 827 0,8
Construção  475 414  102 082  279 886  857 382 3,6  88 534 12,6

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 1 108 788  76 939  248 717 1 434 444 6,1  74 296 10,6
Transportes e armazenagem  922 037  16 886  183 409 1 122 332 4,8  39 734 5,7
Alojamento, restauração e similares  291 076  29 103  30 014  350 193 1,5  21 283 3,0
Atividades de informação e de comunicação  133 774  3 733  88 218  225 725 1,0  9 622 1,4
Sociedades gestoras de participações sociais  235 974  10 828  8 745  255 547 1,1  9 045 1,3
Atividades de serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões  85 923   2  49 547  135 472 0,6   993 0,1

Seguros, resseguros e fundos de pensões, exceto segurança social obrigatória   623  1 412  2 035   2
Atividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros  120 497   110   425  121 032 0,5   144
Atividades imobiliárias  480 130  23 006  40 275  543 411 2,3  17 323 2,5
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares  797 698  8 803  370 069 1 176 570 5,0  41 133 5,9
Atividades administrativas e dos serviços de apoio  207 343  3 483  15 366  226 192 1,0  5 948 0,8
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 1 021 192  8 441 1 029 633 4,4   1
Educação  42 277  1 206   656  44 139 0,2  1 777 0,3
Atividades de saúde humana e apoio social  163 399  2 249  9 391  175 039 0,7  2 500 0,4
Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas  47 918  5 065  36 053  89 036 0,4  1 062 0,2
Outras atividades e serviços  85 746  1 359  15 823  102 928 0,2  8 431 1,0

Particulares: 12 140 070  339 127  54 349 12 533 546  274 467
Crédito imobiliário 10 870 522  283 928 11 154 450 47,3  211 576 30,1
Outros 1 269 548  55 199  54 349 1 379 096 5,9  62 891 9,0

20 984 250  690 826 1 892 929 23 568 005 100,0  701 754 100,0
1 Exclui juros a receber, juros com rendimento diferido, correções de valor de ativos objeto de cobertura e comissões associadas ao custo amortizado
2 Inclui garantias e avales, cartas de crédito "stand-by", créditos documentários abertos, linhas de crédito irrevogáveis, subscrição de títulos (papel comercial) e fianças e indemnizações.

Crédito sobre Clientes 1
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A repartição do crédito não titulado por país é a seguinte: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Portugal  19 351 828  18 932 307

Espanha   439 862   377 216

Angola   135 805   151 005

Holanda   93 022   14 034

Cabo Verde   78 287   78 286

França   63 550   78 536

Luxemburgo   36 179   35 599

Canadá   19 732   22 603

Suiça   14 963   14 199

Irlanda   14 061   30 866

Senegal   12 126

Venezuela   8 860   8 641

Reino Unido   8 531   1 531

Moçambique   5 917   13 407

África do Sul   3 011

EUA    77

Outros   19 050   22 288

 20 301 773  19 783 606  
 
 
4.8. Ativos não correntes detidos para venda e operações em descontinuação 
 
BPI Vida e Pensões, BPI Gestão de Ativos e BPI Global Investment Fund Management 
 
Em 23 de Novembro de 2017 e 21 de Dezembro de 2017, o Banco BPI comunicou ao mercado que, na sequência de propostas de 
aquisição que lhe foram apresentadas pelo seu acionista Caixabank, S.A., foram assinados contratos relativos às seguintes 
transações:  

• Alienação das ações representativas da totalidade do capital social da sociedade BPI Vida e Pensões, Companhia de Seguros, 
S.A. à sociedade do Grupo CaixaBank VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguro pelo preço de 135 milhões de euros. 

• Alienação das ações representativas da totalidade do capital social das sociedades BPI Gestão de Activos, Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento, S.A. e BPI Global Investment Fund Management Company S.A. (BPI GIF) à sociedade do Grupo 
CaixaBank, CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U, sendo o preço de 75 milhões de euros, no caso da BPI Gestão de 
Ativos, e de 8 milhões de euros no caso da BPI GIF. 

 
No quadro das transações acima descritas serão assinados um conjunto de contratos de prestação de serviços no âmbito dos quais o 
Banco BPI prestará às sociedades alienadas ou às adquirentes um conjunto de serviços instrumentais aos negócios alienados. 
 
O Conselho de Administração do Banco BPI aprovou as transações acima descritas com os objetivos de melhorar, a médio e longo 
prazo, a oferta comercial aos seus clientes, de criar sinergias com o Grupo CaixaBank e de concentrar o Banco BPI na atividade 
bancária. O Banco BPI continuará a assegurar o relacionamento com os Clientes das atividades em causa, atuando na qualidade de 
agente das sociedades alienadas ou adquirentes. 
 
A venda da BPI Vida e Pensões foi concretizada no final de Dezembro de 2017, tendo gerado uma mais-valia antes de impostos no 
montante de 56 484 m.euros.  
 
A concretização das restantes transações depende ainda da verificação das condições suspensivas a que ficaram sujeitas, em que se 
inclui a obtenção das autorizações das autoridades que em cada caso forem aplicáveis. 
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De acordo com a norma IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas, a BPI Vida e 
Pensões, a BPI Gestão de Ativos e a BPI GIF foram consideradas unidades operacionais descontinuadas em 31 de dezembro de 
2017, uma vez que representavam uma importante linha de negócio separada de unidades operacionais do Grupo BPI. 
 
Consequentemente: 

• Em 31 de dezembro de 2017, as participações detidas pelo Banco BPI na BPI Gestão de Ativos e na BPI GIF são 
apresentados no balanço individual do Banco BPI na rubrica “Ativos não correntes detidos para venda e operações em 
descontinuação”; 

 
• O contributo das operações da BPI Gestão de Ativos, da BPI GIF e da BPI Vida e Pensões (que foi alienada no final de 
dezembro de 2017) para o resultado do exercício de 2017 e 2016 do Banco BPI é apresentado na rubrica “Resultado de 
operações em descontinuação”;  

 
Neste contexto, em conformidade com os requisitos da IFRS 5, em 31 de dezembro de 2017 o saldo da rubrica "Ativos não correntes 
detidos para venda e operações em descontinuação" corresponde ao valor de balanço das participações detidas na BPI Gestão de 
Ativos e na BPI GIF, que representa o menor de entre o valor de balanço e o justo valor deduzido de custos com a venda. 
Adicionalmente, nos exercícios de 2017 e 2016, o saldo da rubrica “Resultado de operações em descontinuação” corresponde aos 
rendimentos gerados por estas participações, que respeitam essencialmente aos dividendos recebidos. 
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4.9. Outros ativos tangíveis 
 
O movimento ocorrido nos outros ativos tangíveis durante o exercício de 2017 foi o seguinte: 

Valor bruto Amortizações Valor líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  23 639 (  472) (  636)  22 531  11 497   400 (  433) (  344)  11 120  11 411  12 142
   Outros imóveis (  1)   1   1
   Obras em imóveis arrendados  56 593   46 ( 3 505)   8  53 142  56 329   85 ( 3 461)  52 953   189   264
Imóveis em curso
   Imóveis de serviço próprio
   Outros imóveis
   Obras em imóveis arrendados

 80 232   46 ( 3 977) (  628)  75 673  67 825   485 ( 3 894) (  343)  64 073  11 600  12 407
Equipamento
   Mobiliário e material  35 751   35 (  482)   44  35 348  35 064   197 (  466)  34 795   553   687
   Máquinas e ferramentas  8 618 (  877)   1  7 742  8 437   66 (  877)  7 626   116   181
   Equipamento informático  141 246  2 398 ( 4 612)  3 793  142 825  136 000  4 060 ( 4 604)  135 456  7 369  5 246
   Instalações interiores  107 557   264 ( 2 683)  3 494  108 632  95 532  4 009 ( 2 477) (  25)  97 039  11 593  12 025
   Material de transporte   870 (  169)   701   807   38 (  154)   691   10   63
   Equipamento de segurança  18 232   5 (  941)   220  17 516  17 896   165 (  937) (  25)  17 099   417   336
   Outro equipamento   68   68   65   1   66   2   3

 312 342  2 702 ( 9 764)  7 552  312 832  293 801  8 536 ( 9 515) (  50)  292 772  20 060  18 541
Ativos em locação financeira
   Equipamento  10 734   139  10 873  3 634  2 595  6 229  4 644  7 100
Ativos tangíveis em curso  9 278  6 506 ( 9 468)  6 316  6 316  9 278
Outros ativos tangíveis  11 148   20 (  234) (  28)  10 906  9 049   15 (  230) (  39)  8 795  2 111  2 099

 31 160  6 665 (  234) ( 9 496)  28 095  12 683  2 610 (  230) (  39)  15 024  13 071  18 477
 423 734  9 413 ( 13 975) ( 2 572)  416 600  374 309  11 631 ( 13 639) (  432)  371 869  44 731  49 425

Aliena-
ções e 
abates

Transfe-
rências e 

outros 

Saldo em 
31.12.17

Diferenças 
de 

conversão 
cambial

Saldo em 
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O movimento ocorrido nos outros ativos tangíveis durante o exercício de 2016 foi o seguinte: 

Valor bruto Amortizações Valor líquido

Imóveis em uso
   Imóveis de serviço próprio  38 709   752 ( 15 383) (  439)  23 639  17 966   471 ( 6 700) (  240)  11 497  12 142  20 743
   Outros imóveis   12 (  12)   2 (  3) (  1)   1   10
   Obras em imóveis arrendados  61 531   29 ( 4 968)   1  56 593  61 044   190 ( 4 905)  56 329   264   487

 100 252   781 ( 20 351) (  450)  80 232  79 012   661 ( 11 605) (  243)  67 825  12 407  21 240
Equipamento
   Mobiliário e material  36 085   49 (  483)   100  35 751  35 249   294 (  479)  35 064   687   836
   Máquinas e ferramentas  8 713   4 (  99)  8 618  8 463   72 (  98)  8 437   181   250
   Equipamento informático  140 221  1 105 ( 1 922)  1 842  141 246  133 981  3 937 ( 1 918)  136 000  5 246  6 240
   Instalações interiores  125 193  1 114 ( 19 036)   286  107 557  108 119  4 855 ( 17 432) (  10)  95 532  12 025  17 074
   Material de transporte  1 068   22 (  220)   870   941   79 (  213)   807   63   127
   Equipamento de segurança  20 984   13 ( 2 763) (  2)  18 232  20 351   298 ( 2 752) (  1)  17 896   336   633
   Outro equipamento   67 (  2)   3   68   67 (  2)   65   3

 332 331  2 307 ( 24 525)  2 229  312 342  307 171  9 535 ( 22 894) (  11)  293 801  18 541  25 160
Ativos em locação financeira
   Equipamento  10 723   11  10 734  1 068  2 566  3 634  7 100  9 655
Ativos tangíveis em curso  6 156  6 734 ( 3 612)  9 278  9 278  6 156
Outros ativos tangíveis  11 596   6 (  445) (  9)  11 148  9 444   60 (  445) (  10)  9 049  2 099  2 152

 28 475  6 751 (  445) ( 3 621)  31 160  10 512  2 626 (  445) (  10)  12 683  18 477  17 963
 461 058  9 839 ( 45 321) ( 1 842)  423 734  396 695  12 822 ( 34 944) (  264)  374 309  49 425  64 363
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4.10. Ativos intangíveis 
 
O movimento ocorrido nos outros ativos intangíveis durante o exercício de 2017 foi o seguinte: 

Despesas de estabelecimento   56   56   56   56

 90 298   525 (  181)  11 247  101 889  74 048  9 810 (  182) (  8)  83 668  18 221  16 250
Outros activos intangíveis  17 880 ( 1 142)  16 738  15 575   11 (  796)  14 790  1 948  2 305

 108 234   525 ( 1 323)  11 247  118 683  89 679  9 821 (  978) (  8)  98 514  20 169  18 555
Ativos intangíveis em curso  6 831  26 694 ( 11 580)  21 945  21 945  6 831

 115 065  27 219 ( 1 323) (  333)  140 628  89 679  9 821 (  978) (  8)  98 514  42 114  25 386

Valor bruto Amortizações 

Abates Transfe-
rências

Saldo em 
31.12.17

Saldo em 
31.12.17

Saldo 
em 

31.12.16
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ções Abates

 
 
O movimento ocorrido nos outros ativos intangíveis durante o exercício de 2016 foi o seguinte: 

Despesas de estabelecimento   56   56   56   56

 80 710   369 (  220)  9 439  90 298  66 220  8 048 (  220)  74 048  16 250  14 490
Outros activos intangíveis  19 982 ( 2 102)  17 880  17 336   11 ( 1 772)  15 575  2 305  2 646

 100 748   369 ( 2 322)  9 439  108 234  83 612  8 059 ( 1 992)  89 679  18 555  17 136
Ativos intangíveis em curso  8 005  8 045 ( 9 219)  6 831  6 831  8 005

 108 753  8 414 ( 2 322)   220  115 065  83 612  8 059 ( 1 992)  89 679  25 386  25 141

Sistema de tratamento
    automático de dados

Saldo em 
31.12.15 

Proforma

Amorti-
zações do 
exercício

Saldo em 
31.12.15 

Proforma

Transfe-
rências e 

outros 

Saldo em 
31.12.16

Aquisi-
ções Abates Saldo em 

31.12.16

Saldo em 
31.12.15 

Proforma

Valor líquidoValor bruto Amortizações 

Abates Saldo em 
31.12.16
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4.11. Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 
 
Os investimentos em empresas filiais, associadas e entidades sob controlo conjunto correspondem a: 

Investimentos em filiais
     Banco de Fomento Angola,  S.A. 50,1%  15 121
     Banco Português Investimento 100,0% 100,0%  26 622  26 622
     BPI Capital Finance 100,0%   4
     BPI Gestão de Activos 100,0%  5 192
     BPI Global Investment Fund 100,0%   150
     BPI Incorporated 100,0% 100,0%   4   4
     BPI Madeira SGPS 100,0% 100,0%  150 000  150 000
     BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros 100,0%  78 516
     BPI Suisse, S.A. 100,0% 100,0%  2 022  2 022
     BPI Moçambique - Soc. Investimento, S.A.                     96,5%  3 214
     BPI Private Equity - Soc. Cap. Risco 100,0% 100,0%  34 534  34 534

Investimentos em associadas
     Banco de Fomento Angola,  S.A. 48,1%  14 517
     Banco Comercial e de Investimentos, SARL 35,7% 30,0%  39 651  22 868
     Companhia de Seguros Allianz Portugal 35,0% 35,0%  41 680  41 680
     Cosec - Companhia de Seguros de Crédito 50,0% 50,0%  7 051  7 051
     Unicre - Instituição Financeira de Crédito 21,0% 21,0%  5 850  5 850
     Petrocer - SGPS                                          31,2% 31,2%   1

 321 931  392 829
RVA de Colaboradores de empresas filiais (Nota 2.9)   297   68
BPI INC - Cauções                  675   768

 322 903  393 665

Participação efetiva (%) Valor de balanço

31 Dez. 17 31 Dez. 16 31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Conforme referido na Nota 1, em Outubro de 2016, o Banco BPI, S.A. celebrou com a Unitel, S.A. (Unitel) um acordo para a venda de 
2% do capital social do Banco de Fomento Angola, S.A. (BFA), cuja concretização implicava a redução da percentagem de 
participação do Grupo BPI no BFA de 50,1% para 48,1%. Nessa mesma data foi também assinado o novo acordo parassocial relativo 
ao BFA. 
 
A concretização desta operação encontrava-se dependente da verificação das seguintes condições suspensivas: 
- Autorização do Banco Nacional de Angola (BNA) quanto ao aumento da participação qualificada já detida pela Unitel no BFA e 
autorização das operações de capitais necessárias para o pagamento ao Banco BPI e transferência para Portugal do preço acordado 
de 28 milhões de Euros; 
- Autorização do BNA à alteração dos estatutos do BFA; e 
- Aprovação da operação pela Assembleia Geral do Banco BPI. 
 
Em 13 de dezembro de 2016, a Assembleia Geral do Banco BPI reuniu-se tendo como ponto único na agenda deliberar sobre a venda 
pelo Banco BPI à Unitel de 26 111 ações, representativas dos 2% do capital social do BFA, nos termos previstos no contrato de 
compra e venda celebrado entre as duas entidades, referido acima. Esta operação foi aprovada por 83,23% dos votos expressos. 
 
Em 12 de dezembro de 2016, o Banco Nacional de Angola comunicou que não se opunha à prática dos seguintes atos: 
(i) Alteração parcial dos estatutos do BFA;  
(ii) Aumento da participação qualificada da Unitel no capital social do BFA por via da aquisição ao Banco BPI de 26 111 ações 
ordinárias representativas de 2% do capital social; 
(iii) Aquisição indireta da participação qualificada representativa de 48,10% do capital social do BFA, na sequência da liquidação da 
oferta pública geral e obrigatória de aquisição, lançada pelo Caixabank sobre a totalidade de ações representativas do capital social do 
Banco BPI. 
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O BNA estabeleceu como condição que as três operações referidas anteriormente são indivisíveis, ou seja, é assumido que deverão 
ocorrer de forma simultânea ou quase simultânea ou, não sendo possível por alguma razão assegurar a sua simultaneidade, a 
operação referida em (ii) deverá preceder as operações referidas em (i) e (iii). 
 
Em 5 de janeiro de 2017, em execução do acordo de compra e venda de ações celebrado em 2016, concretizou-se a venda, pelo 
Banco BPI à Unitel, da referida participação representativa de 2% do capital social do BFA, tendo nesta data: (i) o Banco BPI recebido 
o preço de venda das ações (28 milhões de euros), (ii) a Unitel emitido o respetivo documento de transmissão das ações em venda e 
(iii) entrado em vigor o Novo Acordo Parassocial relativo à participação no BFA. 
 
A partir de 5 de janeiro de 2017, o Banco BPI deixou de controlar o BFA de acordo com os requisitos previstos no IFRS 10 – 
Demonstrações financeiras consolidadas, tendo em consideração que nesta data: 
- As participações do Banco BPI e da Unitel no BFA passaram a ser de, respetivamente 48.1% e 51.9%; 
- Entrou em vigor o novo Acordo Parassocial relativo ao BFA, celebrado em 6 de Outubro de 2016 entre o Banco BPI e a Unitel. Este 
novo Acordo contém, entre outras disposições, regras sobre a composição dos órgãos estatutários que evidenciam a perda de controlo 
do BFA pelo Banco BPI. Este novo Acordo Parassocial inclui também uma regra sobre a política de dividendos e regras sobre a 
transmissão de ações do BFA, as quais, neste último caso, compreendem a atribuição, pelo Banco BPI à Unitel, de um direito de 
preferência sobre a transmissão onerosa das ações por aquele detidas no BFA, bem como a atribuição, pela Unitel ao Banco BPI, de 
um direito de venda conjunta (tag along) em determinados casos de venda da participação social detida pela Unitel no BFA; 
- Fernando Ulrich e José Pena do Amaral apresentaram a renúncia aos seus cargos de Presidente e Vogal do Conselho de 
Administração do BFA. Adicionalmente, no dia 5 de janeiro de 2017, foi também designado um novo Presidente para o Conselho de 
Administração do BFA. 
 
Nas demostrações financeiras individuais do Banco BPI a participação de 48.1% no BFA mantem-se registada ao custo histórico em 
investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos. A valia apurada com a operação de venda pode ser detalhada da 
seguinte forma: 

Valia apurada

Preço de venda  28 000

Valor de balanço da participação alienada (2%) (  604)

Mais-valia apurada na venda (Nota 4.35)  27 396

Imposto sobre arrecadação de capitais (Angola) ( 2 739)

Mais -valia líquida de imposto  24 657  
 
Em 16 de janeiro de 2017, o Governo Moçambicano anunciou que não iria pagar o cupão dos juros das obrigações Mozambique 
Internacional bonds com maturidade em 2023, o que levou o país a entrar em incumprimento (default). Neste contexto foi efetuada uma 
análise para avaliar a eventual existência de imparidade no valor de balanço da participação no BCI, decorrente da situação financeira 
de Moçambique, a qual não revelou a existência de imparidade para a referida participação. 
 
Em 8 de dezembro de 2017 foi assinado o acordo de dação em pagamento de ações do Banco Comercial e de Investimentos, S.A. 
(BCI) entre a Insitec Capital, S.A. (Insitec), o Banco BPI e a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). No âmbito deste acordo a Insitec 
entregou ao Banco BPI e à CGD as ações que detinha do BCI tendo em vista a extinção da dívida emergente das operações de crédito 
concedido a entidades do Grupo Insitec. Neste contexto, o Banco BPI recebeu ações representativas de 5,67% do capital social do 
BCI, que foram reconhecidas no balanço pelo valor líquido contabilístico das operações de crédito assim liquidadas, no montante de 16 
783 m.euros. O Banco BPI passou, assim, a deter uma participação de cerca de 35,67% no capital social do BCI. 
  
Para além das ações próprias detidas pelo BCI, o restante capital social do mesmo é detido essencialmente pelo Grupo Caixa Geral de 
Depósito (61.5%).  
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Conforme referido na Nota 1, em novembro de 2017 o Banco BPI, S.A. celebrou um acordo para a venda das participações na BPI 
Vida e Pensões, BPI Gestão de Ativos e BPI Global Fund Investment Management Company (BPI GIF) ao Grupo Caixabank. Desta 
forma, no final de 2017, as participações da BPI Vida e Pensões, da BPI Gestão de Ativos e da BPI GIF foram classificadas como 
operações em descontinuação de acordo com o IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais 
descontinuadas, tendo os saldos comparativos da Demonstração dos Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 sido 
reexpressos, passando os rendimentos e encargos gerados pelas participações detidas nestas entidades nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017 e 2016, que incluem essencialmente os dividendos recebidos, a ser apresentados numa única linha da 
Demonstração de Resultados sob a designação "Resultados de atividades em descontinuação". Ainda de acordo com o IFRS 5, as 
participações detidas na BPI Gestão de Ativos e da BPI GIF em 31 de dezembro de 2017 são apresentados nas rubricas “Ativos não 
correntes detidos para venda e operações em descontinuação 
 
Durante o exercício de 2017, a participação do Banco BPI na BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. foi vendida pelo 
valor simbólico de 1 euro, tendo sido registadas antes da concretização da operação de venda perdas por imparidade no montante de 
3 214 m.euros (Nota 4.39). Esta sociedade era integralmente detida pelo Grupo BPI. 
 
Durante o exercício de 2017, procedeu-se à dissolução e liquidação da BPI Capital Finance Ltd. As ações ordinárias representativas do 
capital desta sociedade eram integramente detidas pelo Banco BPI. 
 
 
4.12. Ativos por impostos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ativos por impostos correntes
IRC a recuperar  29 837  28 564

 29 837  28 564
Ativos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  392 437  419 447
Por prejuízos fiscais  19 609  29 382

 412 046  448 829
 441 883  477 393

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
A análise da rubrica “Ativos por impostos diferidos” é apresentada na Nota 4.40. 
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4.13. Outros ativos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Devedores, outras aplicações e outros ativos
Devedores por operações sobre futuros  10 354  14 284
Colaterais

Derivados  15 836  18 596
Operações de reporte  9 956  14 987
Fundo Único de Resolução  4 640  2 636
Outros  2 170  2 170

Outras aplicações   434   362
IVA a recuperar  17 731  13 642
Devedores por bonificações a receber  2 060  3 144
Outros devedores  4 248  4 550
Devedores e outras aplicações vencidos   201
Imparidades em outros ativos (Nota 4.39)

Outras aplicações (  62)
Suprimentos e prestações suplementares de capital em ativos
financeiros disponíveis para venda

Capital   233  11 059
Imparidades  (Nota 4.39) ( 4 385)

Outros ativos
Ouro   65   49
Outras disponibilidades e outros ativos   354   369

 68 220  81 463
Ativos tangíveis detidos para venda
Ativos por recuperação de crédito  80 648  132 014
Outros ativos tangíveis   706  4 774
Imparidade  (Nota 4.39) ( 15 986) ( 33 588)

 65 368  103 200
Rendimentos a receber
Por compromissos irrevogáveis assumidos perante terceiros   246   239
Por serviços bancários prestados  34 388  35 094
Outros rendimentos a receber

Dividendos do Banco de Fomento Angola, S.A.  57 623  38 864
Dividendos da Unicre  6 618
Comissões por participação nos resultados da Allianz  22 732  22 558
Outros  6 918  7 133

 121 907  110 506
Despesas com encargo diferido
Rendas  1 567  1 450
Outras despesas com encargo diferido  6 951  7 149

 8 518  8 599

Outras contas de regularização
Operacões cambiais a liquidar  14 098
Operações sobre valores mobiliários a regularizar  2 607
Operações ativas a regularizar

Operações de Titularizações (notas 4.7 e 4.19)  256 808  212 856
Impostos liquidados (Nota 4.21)  26 627  27 097
Outros  22 556  102 355

 305 991  359 013
 570 004  662 781

31 Dez. 1631 Dez. 17

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Colaterais de derivados inclui 6 074 m.euros e 4 169 m.euros, respetivamente, relativos 
a um colateral dado em garantia no âmbito de operações de derivados relacionadas com as emissões de obrigações efetuadas através 
da Sagres - Sociedade de titularização de créditos, S.A.. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Outros devedores inclui 1 427 m.euros, referentes a numerário a receber em 2019 
relativo à oferta pública de aquisição de 100% do capital social da Visa Europe Limited, pela Visa Inc. (Nota 4.5). 
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Em 31 de dezembro de 2017, a variação na rubrica Suprimentos e prestações suplementares de capital em ativos financeiros 
disponíveis para venda refere-se a suprimentos concedidos à Propaço Lda com imparidade a 100% que foram abatidos ao ativo, no 
montante de 4 372 m.euros e liquidação de suprimentos à BPI Madeira SGPS, no montante de 6 246 m.euros. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Outros rendimentos a receber – Dividendos do Banco de Fomento Angola, S.A. inclui 38 864 
m.euros de dividendos a receber do BFA relativos ao exercício de 2015, dividendos esses que foram pagos em Janeiro de 2017. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Outras despesas com encargo diferido inclui 4 463 m.euros e 5 416 m.euros relativos a 
contratos em curso com fornecedores de serviços. 
   
O movimento ocorrido nos ativos por recuperação de crédito e outros ativos tangíveis durante o exercício de 2017 foi o seguinte: 

Imóveis  131 420 ( 30 816)  100 604  17 661 ( 69 064)  10 496  4 719  80 017 ( 15 601)  64 416
Equipamento   533 (  573) (  40)   526 (  489)   149   128   570 (  296)   274
Outros   61 (  61)   61 (  61)
Outros ativos tangíveis
Imóveis  4 774 ( 2 138)  2 636   295 ( 4 363)  2 000   110   706 (  28)   678

 136 788 ( 33 588)  103 200  18 482 ( 73 916)  12 645  4 957  81 354 ( 15 986)  65 368

Ativos por recuperação de 
crédito

Saldo em 31 Dez. 16 Saldo em 31 Dez. 17Vendas

Valor 
bruto

Valor 
líquido

Impari-
dade

Impari-
dade

Aquisi-
çõesValor 

líquido
Valor 
bruto Valor bruto

Impari-
dade

 Reforço /
reversão de 

impari-
dade

 
O movimento ocorrido nos ativos por recuperação de crédito e outros ativos tangíveis durante o exercício de 2016 foi o seguinte: 

Imóveis  152 836 ( 27 111)  125 725  28 375 ( 49 791)  5 368 ( 9 073)  131 420 ( 30 816)  100 604
Equipamento   657 (  480)   177   758 (  882)   77 (  170)   533 (  573) (  40)
Outros   61 (  61)   61 (  61)
Outros ativos tangíveis
Imóveis  4 596 ( 1 496)  3 100   208 (  30) (  642)  4 774 ( 2 138)  2 636

 158 150 ( 29 148)  129 002  29 341 ( 50 703)  5 445 ( 9 885)  136 788 ( 33 588)  103 200

Valor 
bruto Valor bruto

Impari-
dade

 Reforço /
reversão de 

impari-
dade

Ativos por recuperação de 
crédito

Saldo em 31 Dez. 15 Proforma Saldo em 31 Dez. 16Vendas

Valor 
bruto

Valor 
líquido

Impari-
dade

Impari-
dade

Aquisi-
çõesValor 

líquido

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica Rendimentos a receber – por serviços bancários prestados inclui 17 579 m.euros e 20 
362 m.euros, respetivamente, relativos à periodificação de comissões de colocação de produtos da BPI Vida e Pensões (Nota 2.12 e 
Nota 4.33).  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo da rubrica operações ativas a regularizar inclui: 
• 256 807 m.euros e 212 856 m.euros, respetivamente, relacionados com as operações de titularização realizadas pelo Banco BPI 

(Notas 4.7 e 4.19), tendo origem na diferença temporal entre a liquidação dos créditos titularizados e a amortização do passivo 
por ativos não desreconhecidos; 

• 26 627 m.euros e 27 097 m.euros, respetivamente, relativos a impostos liquidados e que foram objeto de contestação por parte 
do Banco BPI. À data de referência das demonstrações financeiras não existe uma data previsível para a respetiva decisão. Os 
principais processos fiscais em curso referem-se a processos relacionados com IVA do Banco BPI decorrentes de inspeções aos 
exercícios de 2004 a 2009, com imposto liquidado global de 19 916 m.euros, pago ao abrigo do Decreto-Lei nº 151-A / 13, de 31 
Outubro. Os montantes remanescentes de 6 711 m.euros e 7 181 m.euros referem-se a montantes pagos ao abrigo do Decreto-
Lei nº 248-A / 02, de 14 Novembro, bem como a outros processos anteriores à operação de fusão realizada em 2002, referentes 
a processos de tributos de natureza diversa; 

• 83 035 m.euros, em 31 de Dezembro de 2016, referente à contribuição a transferir para o fundo de pensões; 
• 2 175 m.euros e 4 454 m.euros, respetivamente, referente a empréstimos à habitação a liquidar. 

 
O movimento ocorrido nas imparidades durante os exercícios de 2017 e 2016 é apresentado na Nota 4.39. 
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4.14. Recursos de bancos centrais 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Recursos do Banco de Portugal
   Depósitos 2 000 830 2 000 000
   Juros a pagar ( 5 457)   10
Recursos de Outros Bancos Centrais
   Depósitos   1   1

1 995 374 2 000 011

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Durante os exercícios de 2017 e 2016 o Banco tomou fundos junto do Eurosistema, utilizando uma parcela da sua carteira de ativos 
elegíveis para esse fim (Nota 4.29). 

4.15. Passivos financeiros detidos para negociação 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Vendas a descoberto
Instrumentos de dívida
   Dívida pública portuguesa
Instrumentos derivados com justo valor negativo (Nota 4.4)  170 048  213 313

 170 048  213 313

31 Dez. 17 31 Dez. 16

4.16. Recursos de outras instituições de crédito 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Recursos de instituições de crédito no país
Recursos a muito curto prazo  22 071
Depósitos  144 618  188 350
Outros recursos  1 520  2 160
Juros a pagar   73   18

 168 282  190 528
Recursos de instituições de crédito no estrangeiro
Depósitos de organismos financeiros internacionais 1 086 204  689 293
Recursos a muito curto prazo  7 655  32 458
Depósitos  850 543  757 828
Outros recursos  8 050  35 812
Juros a pagar   943  1 040

2 004 595 1 516 431
2 172 891 1 706 959

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Depósitos de organismos financeiros internacionais inclui, respetivamente, os 
montantes de 1 085 523 m.euros e 688 588 m.euros relativo a financiamentos obtidos do Banco Europeu de Investimento. 
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Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Depósitos à ordem 12 084 103 10 657 377
Depósitos a prazo 8 535 447 9 415 975
Depósitos de poupança  52 060  58 179
Depósitos obrigatórios  12 801  12 781
Cheques e ordens a pagar  58 140  53 796
Operações de venda com acordo de recompra  40 687  61 542
Outros recursos de clientes  1 945  1 914
Empréstimos  21 000  21 000
Passivos por ativos não desreconhecidos  11 729  19 779

20 817 912 20 302 343
Juros a pagar  14 020  29 781
Correções de valor de passivos objeto de operações de 
cobertura   154  1 333
Comissões associadas ao custo amortizado (líquidas)   4 (  129)

20 832 090 20 333 328

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os recursos de Clientes incluem, respetivamente, 869 029 m.euros e 775 241 m.euros de 
depósitos de fundos de investimento e de fundos de pensões geridos pelo Grupo BPI. 

Em 31 dezembro de 2017 e 2016 o valor da rubrica Operações de venda com acordo de recompra refere-se a operações realizadas 
com Contrapartes Centrais (Nota 4.13), sendo um instrumento para a gestão de tesouraria do Banco. Durante o primeiro semestre de 
2016 o Banco BPI passou a liquidar preferencialmente estas operações via Contrapartes Centrais. 

A rubrica Passivos por ativos não desreconhecidos reflete a componente a pagar ao abrigo de swaps nos quais o Banco mantém 
também os riscos e benefícios de uma carteira de títulos vendida (Notas 2.2, 4.5 e 4.7). 
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4.17. Recursos de Clientes e outros empréstimos 



 
 
4.18. Responsabilidades representadas por títulos 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo desta rubrica apresenta a seguinte composição: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Emissões Recompras Saldo

Taxa de 
juro 

média Emissões Recompras Saldo

Taxa de 
juro 

média

Obrigações Colateralizadas
     EUR 6 750 000 (6 550 000)  200 000 0,4 5 200 000 (4 450 000)  750 000 0,5

6 750 000 (6 550 000)  200 000 5 200 000 (4 450 000)  750 000

Obrigações de taxa fixa
     EUR  39 609 ( 4 341)  35 268 0,3  98 051 ( 8 432)  89 619 1,3

 39 609 ( 4 341)  35 268  98 051 ( 8 432)  89 619
Obrigações de rendimento variável
     EUR  14 900 ( 5 832)  9 068

 14 900 ( 5 832)  9 068
6 789 609 (6 554 341)  235 268 5 312 951 (4 464 264)  848 687

Juros a pagar  1 649  1 376
Correções de valor de passivos objeto de operações 
de cobertura   63   169
Prémios e comissões líquidos (  2) (  453)

 1 710  1 092
 236 978  849 779  

 
As taxas de juro médias, referidas no quadro acima, foram calculadas através da ponderação da taxa de juro de cada emissão pelo respetivo valor nominal. No caso das Obrigações de Rendimento 
Variável não é possível calcular essa taxa por o rendimento das obrigações só ser conhecido no seu vencimento. 
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O Banco BPI emite regularmente obrigações com diferentes condições de remuneração: 
 
• Taxa fixa – obrigações emitidas relativamente às quais o Banco BPI se compromete a pagar um rendimento previamente 

conhecido, calculado com base numa taxa de juro fixada na emissão e que vigorará até à respetiva maturidade; 
 
• Taxa variável – obrigações emitidas relativamente às quais o Banco BPI se compromete a pagar um rendimento calculado com 

base num determinado indexante divulgado por fontes externas (de mercado); 
 
• Rendimento variável – obrigações emitidas cujo rendimento não é conhecido, ou certo, na data de emissão, podendo estar sujeito 

à variação e comportamento de determinados ativos subjacentes (índices ou indexantes) anunciados na data da emissão. Estas 
obrigações têm embutidos derivados que são registados em contas próprias, conforme determinado pelo IAS 39 (Nota 4.4). 
Adicionalmente, o Banco BPI dispõe de opções para cobertura dos riscos de variação dos custos suportados com estas 
obrigações. 

 
OBRIGAÇÕES DE CAIXA 
 
As obrigações de caixa só podem ser emitidas por instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, atualmente o Banco BPI 
tem apenas uma emissão deste tipo. 
 
OBRIGAÇÕES AO ABRIGO DO PROGRAMA EMTN 
 
O Banco BPI emite obrigações como parte integrante do seu plano de financiamento de médio e longo prazo. Parte das obrigações são 
emitidas ao abrigo de um programa de Euro Medium Term Notes (EMTN). O montante máximo possível para emissões ao abrigo do 
programa EMTN é de 7 000 000 000 euros, podendo ser denominadas em diferentes moedas. 
 
OBRIGAÇÕES COLATERIZADAS 
 
O Banco BPI constituiu ainda dois programas de emissões colateralizadas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/2006. No âmbito destes 
programas, o Grupo BPI, efetuou emissões de obrigações hipotecárias e de obrigações do sector público, descritas nos quadros 
abaixo. 
 
Nos termos da lei, os detentores das obrigações colateralizadas possuem um privilégio creditório especial sobre o património 
autónomo, o qual constitui uma garantia da dívida à qual os obrigacionistas terão acesso em caso de insolvência do emitente. 
 
Obrigações hipotecárias 
 
O programa de obrigações hipotecárias foi constituído até ao montante máximo de EUR 7 000 000 000.  
 
As obrigações hipotecárias estão garantidas por uma carteira de empréstimos hipotecários e outros ativos que conjuntamente 
constituem um património autónomo. 
 
Poderão ser afetos ao património autónomo os créditos hipotecários destinados à habitação ou para fins comerciais situados num 
Estado membro da União Europeia e outros ativos elegíveis, nomeadamente depósitos junto do Banco de Portugal, depósitos junto de 
instituições financeiras com notação de risco igual ou superior a “A -“ e outros ativos de baixo risco e elevada liquidez. O valor total dos 
outros ativos não poderá exceder 20% do património afeto. O montante dos créditos hipotecários afetos não pode exceder 80% do 
valor dos bens hipotecados, no caso de imóveis destinados à habitação, nem 60% do valor dos bens hipotecados, para os imóveis 
destinados a fins comerciais. 
 
A legislação aplicável às obrigações hipotecárias impõe limites prudenciais que deverão ser verificados durante o período de vigência 
das emissões: 
 
• O valor nominal global das obrigações hipotecárias em circulação não pode ultrapassar 95% do valor global dos créditos 

hipotecários e outros ativos afetos às obrigações; 
 
• O vencimento médio das obrigações hipotecárias em circulação não pode ultrapassar, em cada momento, o vencimento médio 

dos créditos hipotecários e dos restantes ativos que lhes estejam afetos;  
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• O montante global dos juros a pagar relativos às obrigações hipotecárias não deve exceder, em cada momento, o montante dos 
juros a receber referentes aos créditos hipotecários e aos outros ativos afetos às obrigações hipotecárias; 

 
• O valor atual das responsabilidades assumidas pelo conjunto das obrigações hipotecárias em circulação, não pode ultrapassar, 

em cada momento, o valor atual do património afeto à garantia dessas obrigações, após consideração de eventuais instrumentos 
financeiros derivados. Adicionalmente, essa relação deverá manter-se quando se consideram deslocações paralelas da curva de 
rendimentos de 200 pontos base, para cima ou para baixo. 

 
• O conjunto das posições em risco sobre instituições de crédito, com exceção das posições com prazo de vencimento residual 

inferior ou igual a 100 dias, não pode exceder 15% do valor nominal global das obrigações hipotecárias em circulação. 
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Em 31 de dezembro de 2017, o montante das emissões de obrigações hipotecárias efetuadas pelo Banco BPI era de EUR 6 150 000 000, repartido por 9 emissões com as seguintes 
características: 

OH - Serie 9 OH - Serie 10 OH - Serie 11 OH - Serie 12 OH - Serie 14 OH - Serie 15 OH - Serie 16 OH - Serie 17 OH - Serie 18
Data de Emissão 21/05/2010 05/08/2010 25/01/2011 25/08/2011 30/03/2015 07/10/2015 30/05/2016 22/02/2017 25/07/2017

Montante Nominal EUR 350 000 000 EUR 600 000 000 EUR 200 000 000 EUR 600 000 000 EUR 1 250 000 000 EUR 200 000 000 EUR 500 000 000 EUR 700 000 000 EUR 1 750 000 000

Código ISIN PTBBP6OE0023 PTBBQQOE0024 PTBBPMOE0029 PTBBWAOE0024 PTBBRROE0048 PTBBPSOE0031 PTBBP7OE0022 PTBBBGOE0023 PTBBBJOM0020
Data de Vencimento 21/05/2025 05/08/2020 25/01/2018 25/08/2021 27/03/2025 07/10/2022 30/05/2023 22/02/2024 25/07/2022
Rating ( Moody's/S&P/Fitch/DBRS ) Aaa/-/-/- -/-/AAA/- Aa1/AA/AA+/- A3/A+/A-/- Baa2/-/-/- A3/-/-/A(High) A3/-/-/A(High) A2/-/-/A(High) A2/-/-/A(High)

Reembolso Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Frequência de Pagamento de Juros Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral

Taxa de Cupão Euribor 3 m + 0,65% Euribor 3 m + 0,65% Euribor 3 m + 4,60% Euribor 3 m + 0,65% Euribor 3 m + 0,50% Euribor 3 m + 0,50% Euribor 3 m + 0,80% Euribor 3 m + 1,00% Euribor 3 m + 0,60%

Obrigações readquiridas  EUR 350 000 000  EUR 600 000 000 -  EUR 600 000 000  EUR 1 250 000 000  EUR 200 000 000  EUR 500 000 000  EUR 700 000 000  EUR 1 750 000 000

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o património autónomo afeto às obrigações hipotecárias ascendia respetivamente a 7 474 957 m.euros e 6 518 035 m.euros, sendo de crédito 7 461 814 
m.euros e 6 501 785 m.euros (Nota 4.7).  
 
Obrigações sobre o setor público 
 
O programa de obrigações sobre o setor público foi constituído até ao montante máximo de EUR 2 000 000 000.  
 
As obrigações sobre o setor público estão garantidas por uma carteira de empréstimos a entidades do setor público e outros ativos que conjuntamente constituem um património autónomo. 
 
Podem ser afetos a este património autónomo os créditos sobre administrações centrais ou autoridades regionais e locais de um dos Estados membros da União Europeia e créditos com garantia 
expressa das mesmas entidades.  
 
Os limites prudenciais aplicáveis às obrigações sobre o setor público são idênticos aos aplicáveis às obrigações hipotecárias com exceção do limite relativo ao valor nominal máximo de obrigações 
em circulação face aos créditos e outros ativos afetos, que, para as obrigações sobre o setor público, é de 100%.  
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Em 31 de dezembro de 2017, o montante das emissões de obrigações sobre o setor público em vida efetuadas pelo Banco BPI era de 
EUR 600 000 000, repartido por 3 emissões com as seguintes características: 

OSP - Serie 3 OSP - Serie 4 OSP - Serie 5
Data de Emissão 07/10/2015 15/06/2016 20/10/2017
Montante Nominal EUR 100 000 000 EUR 150 000 000 EUR 350 000 000
Código ISIN PTBBPROE0032 PTBBPGOE0035 PTBPIGOM0038
Data de Vencimento 07/10/2022 15/06/2023 20/10/2022
Rating ( Moody's/S&P/Fitch ) Baa1/-/- Baa1/-/- A3/-/-

Reembolso Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Integral na data de 
vencimento

Frequência de Pagamento de Juros Trimestral Trimestral Trimestral

Taxa de Cupão Euribor 3 m + 0,65% Euribor 3 m + 0,80% Euribor 3 m + 0,50%

Obrigações readquiridas  EUR 100 000 000  EUR 150 000 000  EUR 350 000 000  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o património autónomo afeto às obrigações sobre o sector público ascendia, respetivamente, a 
763 711 m.euros e 718 734 m.euros, sendo de crédito 750 298 m.euros e 715 120 m.euros (Nota 4.7).  
 
 
O movimento ocorrido na dívida emitida pelo Banco BPI durante o exercício de 2017 foi o seguinte: 

Saldo em 31 de dezembro de 2016  750 000  89 619  9 068  848 687

Emissões efetuadas no período 2 800 000  10 688 2 810 688
Emissões reembolsadas ( 550 000) ( 62 617) ( 9 068) ( 621 685)
Recompras (líquidas de revendas) (2 800 000) ( 2 422) (2 802 422)

Saldo em 31 de dezembro de 2017  200 000  35 268  235 268

Obrigações 
Colateralizadas

Obrigações de 
taxa fixa

Obrigações de 
rendimento 

variável
Total

 
 
O movimento ocorrido na dívida emitida pelo Banco BPI durante o exercício de 2016 foi o seguinte: 

Saldo em 31 de dezembro de 2015 Proforma 1 225 000  323 941  15 101 1 564 042

Emissões efetuadas no período  650 000  18 419  668 419
Emissões reembolsadas ( 325 000) ( 246 312) ( 5 858) ( 577 170)
Recompras (líquidas de revendas) ( 800 000) ( 6 429) (  175) ( 806 604)

Saldo em 31 de dezembro de 2016  750 000  89 619  9 068  848 687

Obrigações de 
taxa fixa

Obrigações de 
rendimento 

variável
TotalObrigações 

Colateralizadas

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida emitida pelo Banco BPI apresenta a seguinte composição por maturidade contratual: 

2018 2019 2020-2023 > 2023 Total
Obrigações Colateralizadas
EUR  200 000  200 000

 200 000  200 000
Obrigações de taxa fixa

EUR  16 345  12 135  6 788  35 268
 16 345  12 135  6 788  35 268

Total  216 345  12 135  6 788  235 268

Maturidades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 dezembro 2017 | Banco BPI | Notas às demonstrações financeiras individuais | 70  
 



 

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida emitida pelo Banco BPI apresenta a seguinte composição por maturidade contratual: 

2017 2018 2019 2020-2023 > 2023 Total
Obrigações Colateralizadas
EUR  550 000  200 000  750 000

 550 000  200 000  750 000
Obrigações de taxa fixa
EUR  42 533  17 486  9 600  20 000  89 619

 42 533  17 486  9 600  20 000  89 619

Obrigações de rendimento variável
EUR  9 068  9 068

 9 068  9 068

Total  601 601  217 486  9 600  20 000  848 687

Maturidades

 
 
 
4.19. Passivos financeiros associados a ativos transferidos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Crédito não titulado
Crédito a PMEs 3 301 330 3 313 230
Crédito à habitação 1 325 789 1 478 655

Comissões associadas ao custo amortizado (líquidas) (  694) (  737)
Juros a pagar   467   597

4 626 892 4 791 745

Passivos por ativos não desreconhecidos em operações 
de titularização (Nota 4.7)

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
O Banco BPI, SA lançou um conjunto de operações de titularização, cujas principais características se resumem nos quadros abaixo, 
tendo as emissões sido efetuadas através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, SA. 
 
DOURO SME Nº 2 
Ativos titularizados: Crédito a PMEs        Data de emissão: 11-02-2011      Montante inicial: 3 472 400 

Descritivo Montante 
31 Dez. 17

Vida média residual 
estimada

(anos)

Rating 
(Fitch / DBRS) Garantia Spread

 Class A Notes 1 819 400 3,10 AA/AA Sem garantia 0,15%
 Class B Notes 1 317 500 3,10 n/r Sem garantia n/a
 Residual Note  255 400 3,10 n/r Sem garantia Juro Residual
Total de emissões 3 392 300 
Fundo de reserva ( 90 970)
Valor total 3 301 330  
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DOURO MORTGAGES Nº 1 
Ativos titularizados: Crédito à habitação         Data de emissão: 24-11-2005      Montante inicial: 1 500 000 

Descritivo Montante 
31 Dez. 17

Vida média 
residual estimada

(anos)

Rating      (Moody's, 
S&P, Fitch) Spread 

 Class A Notes  271 081 4,10 A2/A/A+ 0,28%
 Class B Notes  5 736 4,10 Baa3/BB+/A 0,34%
 Class C Notes  5 215 4,10 Ba3/B+/BBB 0,54%
 Class D Notes  4 345 4,10 B2/B-/BB+ 0,94%
 Class E Notes  6 000 4,10 nr/nr/nr Juro residual
Total de emissões  292 377 
Fundo de reserva ( 6 000)
Outros fundos 3
Risco / benefício cedido 0
Valor total  286 380  

 
 
DOURO MORTGAGES Nº 2 
Ativos titularizados: Crédito à habitação         Data de emissão: 28-09-2006      Montante inicial: 1 500 000 

Descritivo Montante 
31 Dez. 17

Vida média 
residual estimada

(anos)

Rating      (Moody's, 
S&P, Fitch) Spread 1

 Class A1 Notes  3 829 5,80 A1/BBB+/A 0,10%
 Class A2 Notes  386 958 5,80 A2/BBB+/A 0,28%
 Class B Notes  9 545 5,80 Ba1/B+/BBB 0,34%
 Class C Notes  6 191 5,80 Ba3/B-/BB+ 0,46%
 Class D Notes  4 901 5,80 B3/B-/BB- 0,96%
 Class E Notes  4 937 5,80 nr/nr/nr Juro residual
Total de emissões  416 361 
Fundo de reserva ( 4 937)
Outros fundos   0 
Risco / benefício cedido   0 
Valor total  411 424 

1 Até à data da opção call (Outubro de 2015); após esta data o spread duplica se a opção não for exercida.  
 
 
DOURO MORTGAGES Nº 3 
Ativos titularizados: Crédito à habitação         Data de emissão: 31-07-2007      Montante inicial: 1 500 000 

Descritivo Montante 
31 Dez. 17

Vida média 
residual estimada

(anos)

Rating      (Moody's, 
S&P, Fitch) Spread 1

 Class A Notes  601 818 7,20 A3/BBB+/BBB+ 0,24%
 Class B Notes  15 430 7,20 nr/B/BB+ 0,255%
 Class C Notes  9 175 7,20 nr/B-/BB 0,35%
 Class D Notes  7 923 7,20 nr/B-/B 0,72%
 Class F Notes  1 251 7,20 nr/nr/nr Juro residual
Total de emissões  635 597 
Fundo de reserva ( 7 611)
Outros fundos (  1)
Valor total  627 985 

1 Em Agosto de 2016, uma vez que a opção call não foi exercida o spread passou a ser 1.5 vezes o inicial.  
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4.20. Provisões e imparidades 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 18 440  22 472

Processos de recuperação de IVA (2003 a 2016)  29 711  29 039
Contingências fiscais  9 718  9 265
Outras  2 940  6 255

 60 809  67 031

Outras provisões
Imparidades para garantias e compromissos assumidos

 
 
O movimento ocorrido nas imparidades e provisões durante os exercícios de 2017 e 2016 é apresentado na Nota 4.39. 
 
4.21. Passivos por impostos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Passivos por impostos correntes
IRC a pagar  3 623  2 499
Passivos por impostos diferidos
Por diferenças temporárias  3 535  2 539

 7 158  5 038

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
A análise da rubrica “Passivos por impostos diferidos” é apresentada na Nota 4.40. 
 
 
4.22. Outros passivos subordinados e títulos de participação 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16   

Emissões Recompras Saldo

Taxa de 
juro 

média Emissões Recompras Saldo

Taxa de 
juro 

média 

Obrigações
     Perpétuas - EUR  250 000 ( 248 214)  1 786 2,2%
     Outras - EUR  300 000  300 000 5,5%  400 000 ( 379 093)  20 907 1,2%

 300 000  300 000  650 000 ( 627 307)  22 693

Títulos de Participação
     EUR  28 081 ( 27 470)   611 0,0%  28 081 ( 27 350)   731 0,2%

 28 081 ( 27 470)   611  28 081 ( 27 350)   731

 328 081 ( 27 470)  300 611  678 081 ( 654 657)  23 424
Juros a pagar  4 466   24

 305 077  23 448
 
 
O movimento ocorrido em dívida emitida pelo Banco BPI durante o exercício de 2017, foi o seguinte: 

Saldo em 31 de dezembro de 2016  1 786  20 907   732  23 425
Emissões  300 000  300 000
Emissões reembolsadas ( 1 786) ( 20 907) ( 22 693)
Recompras (líquidas de revendas) (  121) (  121)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  300 000   611  300 611

Outras 
Obrigações

Títulos de 
Participação TotalObrigações 

Perpétuas
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Em 24 de março de 2017, o Banco BPI realizou uma nova emissão de dívida subordinada no valor de 300 000 m.euros. Esta emissão 
tem uma taxa de remuneração equivalente à Euribor 6 meses + 5.74% e foi integralmente subscrita pelo Caixabank. 
 
O vencimento da emissão ocorrerá em 24 de março de 2027, podendo ser reembolsada antecipadamente pelo Banco BPI em 24 de 
março de 2022, sujeito a prévia autorização da entidade competente. A emissão poderá ainda ser reembolsada antecipadamente, em 
qualquer momento, caso ocorra uma alteração no regime fiscal aplicável ou um evento de capital, sujeito ao cumprimento dos 
requisitos aplicáveis a esse reembolso antecipado e à prévia autorização da autoridade competente. 
 
As características da emissão foram configuradas por forma a preencher as condições previstas no Regulamento 575/2013 para a 
respetiva classificação como instrumento de fundos próprios de nível 2 (Tier 2). 
 
Durante o exercício de 2016 não se verificaram emissões, recompras nem reembolsos de dívida. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, as obrigações perpétuas e outras obrigações emitidas pelo Banco BPI apresentam a seguinte 
composição por maturidade contratual: 

> 2023 Total

Outras Obrigações - EUR  300 000  300 000

Total  300 000  300 000

Maturidade

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2016, as obrigações perpétuas e outras obrigações emitidas pelo Banco BPI apresentam a seguinte 
composição por maturidade contratual: 

2017 > 2023 Total

Obrigações Perpétuas - EUR 1  1 786  1 786
 1 786  1 786

Outras Obrigações - EUR  20 907  20 907
 20 907  20 907

Total  22 693  22 693
1 A opção da primeira call não foi exercida e estes títulos passaram a ter opção call trimestral. 

Maturidade

 
 
Os Títulos de Participação podem ser reembolsados ao par quer por iniciativa dos participantes com acordo do Banco quer por 
iniciativa do Banco mediante pré-aviso de 6 meses. 
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4.23. Outros passivos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Credores e outros recursos
Credores por operações sobre futuros  12 732  14 752
Recursos consignados  22 337  15 020
Recursos conta cativa  6 808  7 346
Recursos conta caução  16 717  8 394
Setor público administrativo
   Retenção de impostos na fonte  14 495  12 454
   Contribuições para a Segurança Social  4 219  4 195
   Outros  2 741
Contribuições para outros sistemas de saúde  1 328  1 395
Credores por contratos de factoring  37 418  32 992
Credores por fornecimentos de bens  13 514  13 970
Credores por operações de leasing  3 813  2 213
Contribuição devida ao Fundo de Pensões (Nota 4.24)
   Pensionistas e Colaboradores  74 655
   Administradores  8 380
Credores diversos

Capital Subscrito não realizado em Fundos de Capital de Risco  20 290  35 573
Outros  17 235  18 290

Despesas com encargo diferido (  11) (  74)
 173 636  249 555

Responsabilidades com pensões e outros benefícios (Nota 4.24)

Responsabilidades por serviços passados
   Colaboradores 1 590 694 1 449 559
   Administradores  49 158  46 706
Valor patrimonial do fundo de pensões
   Pensionistas e Colaboradores (1 553 812) (1 342 774)
   Administradores ( 45 882) ( 36 953)

 40 158  116 538
Encargos a pagar
Gastos com pessoal  80 604  55 312
Gastos gerais administrativos  38 376  18 443
Contribuição sobre o sector bancário  14 318  14 286
Outros  2 092  1 894

 135 390  89 935
Receitas com rendimento diferido
De garantias prestadas e outros passivos eventuais  3 654  3 152
Outras  8 772  11 041

 12 426  14 193
Outras contas de regularização
Operações cambiais a liquidar  31 565
Operações sobre valores mobiliários a regularizar   6
Operações passivas a regularizar  86 257  124 867
Outras operações a regularizar  168 417  148 351

 286 245  273 218

 647 855  743 439

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
A rubrica Credores por operações sobre futuros refere-se à margem de clientes para acesso à bolsa de derivados. Este montante 
resulta da operação cisão/fusão de determinadas atividades do Banco Português de Investimento, S.A. que passaram a ser 
asseguradas pelo Banco BPI, S.A.. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Credores diversos - Outros inclui: 
• 3 900 m.euros e 5 106 m.euros, respetivamente, relacionado com operações a regularizar junto de fornecedores, pela venda de 

produtos prestigio; 
• 2 050 m.euros e 2 512 m.euros, respetivamente, respeitantes a títulos de contas cativas por estarem em contencioso. 
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Conforme referido na Nota 2.7, em 2016 com a entrada em vigor do novo ACT, o prémio de antiguidade foi eliminado tendo sido 
efetuado o pagamento da parte proporcional do prémio de antiguidade para o aniversário em curso referente aos 15, 25 ou 30 anos de 
antiguidade bancária e correspondente ao tempo de bom e efetivo serviço no setor bancário na data da entrada em vigor do novo ACT.  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Encargos a pagar – gastos com pessoal inclui: 
• 22 494 m.euros, em 31 de dezembro de 2017, referente a encargos com SAMS, associados ao programa de rescisões voluntárias; 
• 6 335 m.euros e 6 560 m.euros, respetivamente, euros referentes ao prémio final de carreira. 
 
Os principais pressupostos atuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por prémios final de carreira e prémios de antiguidade 
são: 

Pressupostos demográficos:
TV 88/90-H TV 73/77-H - 2 anos 1

TV 88/90-M -3 anos 2 TV 88/90-M -3 anos 2

Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
      Início do exercício 2,00% 2,50%
      Fim do exercício 2,00% 2,00%
Taxa de crescimento dos salários 
      Início do exercício 1,00% 1,00%
      Fim do exercício 1,00% 1,00%

2 Considerou-se uma esperança média de vida superior em três anos para a população femenina face à tábua de mortalidade 
utilizada.

Tábua de mortalidade 

1 Considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina face à tábua de mortalidade 
utilizada.

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
O movimento ocorrido durante os exercícios de 2017 e 2016 relativo ao valor dos prémios final de carreira e prémios de antiguidade foi 
o seguinte: 

Prémios de antiguidade no início do exercício  32 100
Pagamento de prémios de antiguidade (  3) ( 7 480)
Custos com pessoal (Nota 4.36):

Custo do serviço corrente   3  1 100
Custo dos juros   419

Ganhos por extinção de prémios de antiguidade ( 26 139)
Prémio de final de carreira / antiguidade no fim do exercício
Prémio de final  de carreira no início do exercício  6 560
Custos com pessoal (Nota 4.36):

Custo com criação de prémio de final de carreira  5 631
Custo do serviço corrente   363   156
Custo dos juros   137   74
Programa de rescisões voluntárias (  516)

Pagamento de prémios final carreira (  377) (  50)
(Ganhos) e perdas atuariais

Alteração da tábua de mortalidade   50
Alteração da taxa de desconto (  11)   577
Outros desvios   129   172

Prémio de final de carreira no fim do exercício  6 335  6 560

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Conforme previsto no IFRIC 21, o Banco BPI considera que o acontecimento que cria a obrigação de pagamento da contribuição 
extraordinária sobre o setor bancário é a atividade exercida no ano anterior ao seu pagamento, o qual ocorre em junho do ano 
seguinte. Desta forma, o valor registado na rubrica Encargos a pagar - Contribuição sobre o setor bancário corresponde à contribuição 
que será paga em junho do ano seguinte.  
 
 
 
 
 

31 dezembro 2017 | Banco BPI | Notas às demonstrações financeiras individuais | 76  
 



 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica operações passivas a regularizar inclui: 
• 44 997 m.euros e 76 538 m.euros, respetivamente, respeitantes a operações com fundos de titularização de créditos; 
• 18 900 m.euros e 23 675 m.euros, respetivamente, relativos a operações de multibanco a regularizar; 
• 8 982 m.euros e 8 753 m.euros, respetivamente, relativos a operações a regularizar com a SIBS. 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica outras operações a regularizar inclui 143 284 m.euros e 117 676 m.euros, 
respetivamente, relativo a transferências no âmbito da SEPA (Single Euro Payments Area). 
 
4.24. Responsabilidades com pensões e outros benefícios 
 
As responsabilidades por serviços passados de Pensionistas, de Colaboradores e de Administradores que estão, ou estiveram, ao 
serviço do Banco BPI e cuja cobertura se encontra assegurada por fundos de pensões são calculadas em conformidade com o 
estabelecido no IAS 19. 
 
Os benefícios estabelecidos pelo Banco BPI são do tipo benefício definido com base no último salário auferido e no tempo de serviço, 
contemplando o pagamento de benefícios em caso de reforma por velhice ou invalidez, por morte e prémios de final de carreira 
(anteriormente prémios de antiguidade). As regras que se aplicam no cálculo dos benefícios resultam essencialmente da aplicação do 
disposto no Acordo Coletivo de Trabalho do setor bancário (ACT), existindo, contudo, um grupo restrito de quadros diretivos que 
também é abrangido por um plano de pensões complementar, o qual é do tipo benefício definido com base no último salário auferido e 
no tempo de serviço. 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.1-A/2011, de 3 de Janeiro, todos os trabalhadores bancários beneficiários da CAFEB – Caixa de 
Abono de Família dos Empregados Bancários foram integrados no Regime Geral de Segurança Social, a partir de 1 de Janeiro de 
2011, passando a estar cobertos por este regime em matéria de pensões por velhice e nas eventualidades de maternidade, 
paternidade e adoção, cujos encargos o Banco deixou de suportar. Face ao carácter de complementaridade previsto nas regras do 
ACT, o Banco continua a garantir a diferença entre o valor dos benefícios que sejam pagos ao abrigo do Regime Geral da Segurança 
Social para as eventualidades integradas e os previstos nos termos do referido Acordo. 
 
Na sequência das instruções do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, o valor das responsabilidades com serviços 
passados manteve-se inalterado em 31 de Dezembro de 2010. O custo do serviço corrente reduziu-se a partir de 2011 e o Banco 
passou a suportar Taxa Social Única (TSU) de 23.6%. 
 
Em relação a estes trabalhadores, mantêm-se a cargo do Banco as responsabilidades pelo pagamento das pensões de invalidez e 
sobrevivência e os subsídios de doença. 
 
O Decreto-Lei nº 127/2011, de 31 de Dezembro, determinou a transferência para a Segurança Social das responsabilidades pelos 
encargos com as pensões de reforma e sobrevivência dos reformados e pensionistas que em 31 de Dezembro de 2011 estavam nessa 
situação e se encontravam abrangidos pelo regime de segurança social substitutivo constante de instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho vigente no setor bancário (Pilar 1), bem como a correspondente entrega ao Estado de parte dos ativos dos fundos 
de pensões que cobriam as referidas responsabilidades. 
 
O Banco BPI, através do respetivo fundo de pensões, mantém a responsabilidade pelo pagamento (i) das atualizações do valor das 
pensões referidas anteriormente, de acordo com os critérios previstos no ACT; (ii) dos benefícios de natureza complementar às 
pensões de reforma e sobrevivência assumidos pelo ACT; (iii) da contribuição sobre as pensões de reforma e sobrevivência para os 
Serviços de Apoio Médico-Social (SAMS); (iv) do subsídio por morte; (v) da pensão de sobrevivência a filhos e cônjuge sobrevivo 
desde que referente ao mesmo trabalhador e (vi) da pensão de sobrevivência devida a familiar de atual reformado, cujas condições de 
atribuição ocorram a partir de 1 de janeiro de 2012. 
 
O valor dos ativos dos fundos de pensões transferidos para o Estado corresponde ao valor das responsabilidades assumidas pela 
Segurança Social e foi determinado, tendo em consideração os seguintes pressupostos: (i) taxa de desconto de 4 %; (ii) tábuas de 
mortalidade, nos termos da regulamentação definida pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões: população 
masculina: TV 73/77 menos 1 ano; população feminina: TV 88/90. 
 
A transferência de ativos dos fundos de pensões foi constituída na sua totalidade por numerário. 
 
A transmissão da titularidade dos ativos foi realizada pelo Banco nos seguintes termos: (i) em 31 de dezembro de 2011, o valor 
equivalente a 55% do valor atual provisório das responsabilidades; (ii) em 2012, o valor remanescente para completar o valor atual 
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definitivo das responsabilidades, como resultado da conclusão do processo de apuramento final das responsabilidades transferidas, 
realizado por uma entidade independente especializada e contratada para o efeito pelo Ministério das Finanças. 
 
Dado que a transferência para a Segurança Social configura uma liquidação, com a extinção das correspondentes responsabilidades 
por parte do Banco BPI, a diferença negativa entre o valor dos ativos do fundo de pensões transferidos para o Estado Português e o 
valor das responsabilidades determinado com base em pressupostos atuariais utilizados pelo Banco BPI ascendeu a 99 304 m.euros e 
foi registada no exercício de 2011 na rubrica de Ganhos e perdas operacionais, conforme previsto no parágrafo 110 do IAS 19. 
Decorrente do apuramento final das responsabilidades transferidas para o Estado e da correspondente transmissão total e definitiva 
dos ativos dos fundos de pensões, foram apuradas diferenças, face aos valores provisórios apurados no final de 2011, de 1 395 
m.euros nas responsabilidades e de 1 523 m.euros no valor do fundo. A diferença positiva entre estes dois valores que ascendeu a 128 
m.euros foi registada no exercício de 2012 na rubrica Ganhos e perdas operacionais. 
 
Em 14 de junho de 2016 foi celebrado com os sindicatos do setor um novo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. A sua publicação no 
Boletim do Trabalho e do Emprego ocorreu no dia 8 de agosto de 2016, tendo entrado em vigor no dia seguinte. 
 
Com o novo ACT foram estabelecidas novas regras de financiamento do SAMS (Nota 2.6) cujo impacto se traduziu numa redução das 
responsabilidades com serviços passados no montante de 21 897 m.euros. Na medida em que se trata de uma alteração dos 
benefícios do plano de pensões, este impacto foi registado em resultados na rubrica Custos com Pessoal, conforme previsto no 
parágrafo 103 do IAS 19 (Nota 4.36). 
 
Adicionalmente, com o novo ACT as promoções obrigatórias por antiguidade foram eliminadas, mantendo-se apenas a próxima 
promoção para os colaboradores que tenham sido promovidos até 31 de dezembro de 2014 (Nota 2.7). 
O impacto da eliminação das promoções obrigatórias por antiguidade traduz-se numa redução das responsabilidades com serviços 
passados no montante de 9 593 m.euros, que foi reconhecido por contrapartida de capitais próprios (desvios atuariais) (Nota 4.28), 
uma vez que as promoções obrigatórias por antiguidade correspondem a um pressuposto atuarial no Banco BPI. 
 
A BPI Vida e Pensões é a entidade a quem compete a responsabilidade de elaborar as avaliações atuariais necessárias ao cálculo das 
responsabilidades por pensões de reforma e sobrevivência bem como a de gerir os fundos de pensões respetivos. 
 
Os métodos de valorização atuarial utilizados são o “Projected Unit Credit”, para o cálculo do custo normal e das responsabilidades 
com serviços passados por velhice, e os Prémios Únicos Sucessivos, para o cálculo dos custos relativos aos benefícios de invalidez e 
sobrevivência. 
 
Os compromissos assumidos nos regulamentos dos Planos de Pensões do Banco BPI estão financiados por Fundos de Pensões, pelo 
que o Banco BPI se encontra exposto aos riscos que resultam da avaliação das responsabilidades bem como do valor dos fundos de 
pensões afetos. Os Fundos de Pensões do Banco BPI estão identificados na Nota 4.44. 
 
No que respeita ao apuramento das responsabilidades, o Banco BPI está exposto a mudanças adversas nas taxas de juros, spreads 
de crédito, já que a taxa de desconto utilizada para a determinação das responsabilidades deriva dos rendimentos de títulos 
corporativos que o Banco considera terem elevada qualidade em termos de risco de crédito e, consequentemente, inclui exposição aos 
rendimentos sem risco e spreads de crédito. Para além dos riscos inerentes ao desconto das responsabilidades futuras, existe 
exposição à taxa de inflação de longo prazo e das taxas de mortalidade. Qualquer alteração nestas taxas poderá afetar positivamente 
ou negativamente o valor das responsabilidades a cargo do Banco BPI. 
 
Relativamente aos ativos financeiros que constituem o património dos Fundos de Pensões, existe exposição ao risco de mercado na 
componente de ações, risco de taxa de juro e risco de crédito na componente de obrigações, bem como risco de câmbio. Para os 
ativos imobiliários, os principais riscos decorrem da natureza da composição da carteira, qualidade e diversificação dos ativos e de 
fatores inerentes à evolução económica e à política do Estado para o setor.  
 
A política de investimentos foi definida tendo em conta uma estratégia de longo prazo, com uma alocação de ativos que inclui ações, 
obrigações, imobiliário e aplicações de curto prazo. Esta estratégia assegura uma adequação ao tipo de responsabilidades e contribui 
também para a devida diversificação dos investimentos, mediante a expectativa de longo prazo de diferentes retornos e volatilidades 
para as diferentes classes de ativos. 
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Os principais pressupostos atuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões são: 

Pressupostos demográficos:
TV 88/90-H TV 73/77-H - 2 anos 1

TV 88/90-M - 3 anos 2 TV 88/90-M - 3 anos 2

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto 
      Início do exercício 2.00% 2.50%...
      Fim do exercício 2.00% 2.00%...

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 3 1.00% 1.00%4

Taxa de crescimento das pensões 0.50% 0.50%4

1 Considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina face à tábua de mortalidade utilizada.
2 Considerou-se uma esperança média de vida superior em três anos para a população feminina face à tábua de mortalidade utilizada.

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Tábua de mortalidade 

3 As promoções obrigatórias decorrentes do actual ACT e a projecção de diuturnidades são consideradas de forma autónoma, diretamente na
estimativa de evolução dos salários, equivalendo a um aumento de cerca de 0,5%.
4 Considerou-se uma taxa de crescimento dos salários pensionáveis e das pensões para 2017 de 0.75%, em conformidade com o estabelecido no
novo ACT.  
 
Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 1 1.8% 2.40%

Taxa de crescimento das pensões 2 0.75% 0.75%
Taxa de rendimento dos ativos dos fundos de pensões

Banco BPI 13.07% (1.17)%
Restantes empresas 4.8% 0.86%

2 Corresponde à taxa de atualização da tabela do ACT.

31 Dez. 17 31 Dez. 16

1 Calculada com base na média da variação individual dos salários pensionáveis dos trabalhadores que se encontram no ativo no início e no final de 
ano (inclui alterações de nível remuneratório, o efeito das promoções obrigatórias por antiguidade e das diuturnidades e não toma em consideração as 
novas entradas e saídas de Colaboradores).

 
 
Para efeitos de apuramento do valor da pensão da segurança social que, nos termos do ACT do setor bancário, deverá abater à 
pensão prevista no referido ACT, foram utilizados os seguintes pressupostos: 

Taxa de crescimento dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1 2.00% 2.00%
Taxa de revalorização dos salários para efeitos do cálculo da pensão da Segurança Social 1.00% 1.00%
Taxa de crescimento das pensões da Segurança Social 0.50% 0.50%
1 O salário pensionável para a Segurança Social inclui todas as rubricas salariais, enquanto que o salário pensionável ACT é composto apenas pela parcela do salário
base do nível e diuturnidades, estimando-se uma evolução do salário pensionável para a Segurança Social total superior à do salário pensionável  ACT. 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os Pensionistas e Colaboradores beneficiários de planos de pensões financiados pelos fundos de 
pensões são em número de: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16
Pensionistas por reforma  7 472  7 244
Pensionistas por sobrevivência  1 432  1 372
Colaboradores em atividade  4 881  5 490
Ex-trabalhadores (cláusulas 98º do ACT)  3 085  3 308

 16 870  17 414  
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as responsabilidades por serviços passados de Pensionistas e Colaboradores do Banco BPI e a 
respetiva cobertura no Fundo de Pensões é:  

Responsabilidades totais por serviços passados
Responsabilidades por pensões em pagamento 1 033 263  806 958

Das quais : [acréscimo de responsabilidades resultante de 
reformas antecipadas efetuadas no exercício] [ 52 477] [ 53 813]

Responsabilidades por serviços passados de Colaboradores no 
ativo e de ex-Colaboradores  557 431  642 601

1 590 694 1 449 559
Situação patrimonial dos Fundos de Pensões 1 553 812 1 342 774
Contribuições a transferir para o fundo de pensões  9 010  74 655
Excesso/(Insuficiência) de cobertura ( 27 872) ( 32 130)
Grau de cobertura das responsabilidades 98% 98%

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
De acordo com Decreto-Lei nº 12/2006, de 20 de janeiro, apenas em condições muito especiais é possível efetuar devoluções do 
excesso de financiamento, desta forma assume-se que o excesso, quando existente, será utilizado para redução de contribuições 
futuras. 
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos colaboradores do Banco BPI é de 18 anos, incluindo ativos e reformados. 
 
O Aviso do Banco de Portugal nº 4/2005 determina a obrigatoriedade de financiamento integral das responsabilidades por pensões em 
pagamento e um nível mínimo de financiamento de 95% das responsabilidades por serviços passados de pessoal no ativo, no final de 
cada exercício. Por forma a assegurar o nível mínimo de financiamento, o Banco BPI efetuou: 

• em fevereiro de 2018, uma contribuição no montante de 9 010 m.euros, após a qual o grau de cobertura das 
responsabilidades em 31 de Dezembro de 2017 é de 98%; 

• em janeiro de 2017, uma contribuição no montante de 74 655 m.euros, após a qual o grau de cobertura das 
responsabilidades em 31 de Dezembro de 2016 é de 98%. 

 
A evolução do grau de cobertura das responsabilidades nos últimos cinco anos é a seguinte: 

Responsabilidades totais por serviços passados  1 590 694  1 449 559  1 267 369  1 266 226  1 065 722
Situação patrimonial dos Fundos de Pensões  1 553 812  1 342 774  1 379 017  1 191 829  1 112 419
Contribuições a transferir para o Fundo de Pensões   9 010   74 655    959   44 843   2 830
Excesso/(Insuficiência) de cobertura ( 27 872) ( 32 130)  112 607 ( 29 554)   49 527
Grau de cobertura das responsabilidades 98% 98% 109% 98% 105%

2017 2016 2015 
Proforma

2014 
Proforma 2013

 
 
O movimento ocorrido durante o exercício de 2017 e 2016 relativo ao valor atual das responsabilidades por serviços passados foi o 
seguinte: 

Responsabilidades no início do exercício 1 449 559 1 267 369
Custo do serviço corrente
     Do Banco BPI ( 6 913) ( 3 989)
     Dos Colaboradores  3 637  3 650
Custo dos juros  30 064  30 951
Reformas antecipadas  52 477  53 813
Alteração das condições do plano de pensões - SAMS  2 336 ( 21 897)
Pensões a pagar (valor esperado) ( 39 998) ( 32 220)
(Ganhos) e perdas atuariais nas responsabilidades  110 861  151 883
Rescisões voluntárias ( 11 329)
Responsabilidades no fim do exercício 1 590 694 1 449 559

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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Em 31 de dezembro de 2017 a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para todo o período 
objeto da avaliação atuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no valor atual das 
responsabilidades por serviços passados (1) : 

em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0.25% -4,3% ( 69 000)
Redução de 0.25% 4,6%  73 787

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2
Acréscimo de 0.25% 1,2%  19 862

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0.25% 5,1%  81 856

Tábua de Mortalidade
+1 ano 3,3%  53 161

3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo do Banco,
bem como às pensões que foram transferidas para a Segurança Social, relativamente às quais o Banco continua
responsável pelas futuras atualizações.

(redução) / acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento das
responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.
2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de
pensões previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de crescimento dos salários pensionáveis para
efeitos de pensão da Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução
salarial.

 
 
O movimento ocorrido durante o exercício de 2017 e 2016 nos fundos de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial do Fundos de Pensões no exercício 1 342 774 1 379 017
       Contribuições efetuadas

Pelo Banco BPI  74 655  10 468
Pelos Colaboradores  3 637  3 650

       Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos ativos apurado com base na taxa de desconto  29 528  32 053

Desvio de rendimento dos ativos  146 989 ( 48 193)
       Pensões pagas pelos Fundos de Pensões ( 43 771) ( 34 221)

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no final do exercicio 1 553 812 1 342 774

31 Dez. 1631 Dez. 17

 
 
As contribuições previstas para o plano de pensões a efetuar pelos colaboradores em 2017 ascendem a 3 514 m.euros. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os elementos que compõem os Fundos de Pensões de Colaboradores do Banco BPI apresentam 
a seguinte composição: 

Valor % Valor %
Liquidez  277 504 18.3%  130 647 9.7%
Obrigações Taxa Fixa

Cotadas  179 490 9.9%  219 097 16.3%
Obrigações Taxa Variável

Cotadas  142 317 9.0%  167 652 12.5%
Ações

Cotadas  446 585 25.0%  362 950 27.0%
Não cotadas  55 720 3.7%  46 351 3.5%

Imobiliário  347 520 23.2%  312 737 23.3%
Outros

Cotados  104 676 6.9%  103 340 7.7%
1 553 812 100.0% 1 342 774 100.0%

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016 as contribuições efetuadas pelo Banco para o fundo de pensões foram realizadas em dinheiro.  
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No exercício de 2017, o movimento no justo valor dos ativos dos fundos de pensões utilizados por entidades do Banco BPI ou 
representativos de títulos emitidos por essas entidades decompõem-se da seguinte forma: 

Variações no
justo valor

Justo valor dos ativos do plano:
   Instrumentos financeiros emitidos pelo Grupo BPI
          Obrigações  51 386  8 669  60 055

 51 386  8 669  60 055

   Imóveis utilizados pelo Grupo BPI  193 934   503  8 773  2 802  200 408

 245 320   503  17 442  2 802  260 463

31 Dez. 1731 Dez. 16 Aquisições Alienações

 
No exercício de 2016, o movimento no justo valor dos ativos dos fundos de pensões utilizados por entidades do Banco BPI ou 
representativos de títulos emitidos por essas entidades decompõem-se da seguinte forma: 

Variações no
justo valor

Justo valor dos ativos do plano:
   Instrumentos financeiros emitidos pelo Grupo BPI
          Obrigações  60 067 ( 8 681)  51 386

 60 067 ( 8 681)  51 386

   Imóveis utilizados pelo Grupo BPI  193 535  13 077  5 011  17 689  193 934

 253 602  13 077 ( 3 670)  17 689  245 320

31 Dez. 15 
Proforma Aquisições Alienações 31 Dez. 16

 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, o Banco reconhece o efeito da remensuração do 
passivo (ativo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, diretamente em 
capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas atuariais e os 
desvios relacionados com o retorno dos ativos dos fundos de pensões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 dezembro 2017 | Banco BPI | Notas às demonstrações financeiras individuais | 82  
 



 

O movimento ocorrido nos desvios atuariais1 durante os exercícios de 2013 a 2017 foi o seguinte:  
Valor em 31 de Dezembro de 2012 ( 90 957)
Atualização da Tabela ACTV abaixo do previsto  22 467
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Taxa de desconto e taxa de crescimento das pensões ( 91 734)
Tábua de mortalidade ( 42 009)

Desvios de rendimento do fundo de pensões  115 118
Desvios de pensões pagas   304
Outros desvios ( 4 662)
Valor em 31 de Dezembro de 2013 ( 91 473)
Atualização da Tabela ACTV abaixo do previsto  18 305
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Taxa de desconto e taxa de crescimento dos salários e das pensões ( 145 991)
Outros ( 2 400)

Desvios de rendimento do fundo de pensões  44 232
Desvios de pensões pagas ( 1 534)
Outros desvios ( 2 087)
Valor em 31 de Dezembro de 2014 Proforma ( 180 948)
Atualização abaixo do previsto da Tabela ACTV  13 830
Desvios de rendimento dos fundos de pensões  138 130
Desvios de pensões pagas (  107)
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Outros ( 1 029)
Desvios decorrentes do aumento do salário mínimo nacional ( 6 000)
Outros desvios ( 1 085)
Valor em 31 de Dezembro de 2015 ( 37 208)
Atualização acima do previsto da Tabela ACT ( 12 939)
Desvios de rendimento dos fundos de pensões ( 48 193)
Desvios de pensões pagas ( 2 001)
Alteração de pressupostos financeiros e demográficos

Taxa de desconto única ( 10 986)
Alteração da taxa de desconto ( 127 895)
Eliminação das promoções automáticas - ACT  9 557

Outros desvios 3 ( 9 619)
Valor em 31 de Dezembro de 2016 (Nota 4.28) ( 239 285)
Desvios de rendimento dos fundos de pensões  146 989
Desvios de pensões pagas ( 3 774)
Alteração de pressupostos financeiros e demograficos

Alteração da tábua de mortalidade ( 62 636)
Alteração da taxa de desconto  1 125

Impacto da subida do salário mínimo nacional na tabela ACT ( 4 436)
Pensões de Invalidez ( 7 489)
Ajustamentos à população ( 19 694)
Outros desvios ( 17 732)
Valor em 31 de Dezembro de 2017 (Nota 4.28) ( 206 932)

3 Inclui (3 920) m.euros de desvios de mortalidade e (2 684) m. euros de reformas por invalidez.

1 Ganhos e perdas atuariais resultantes de diferenças entre os pressupostos atuariais e os valores 
efetivamente realizados e de alterações nos pressupostos atuariais.
2 Excluindo os desvios associados às responsabilidades transferidas para a Segurança Social em 2011.
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as demonstrações financeiras individuais registam nas rubricas juros, ganhos e perdas 
financeiros com pensões (Nota 4.34) e em custos com o pessoal (Nota 4.36) os seguintes valores relacionados com a cobertura de 
responsabilidades com pensões: 

Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões
   Custos com juros relativos às responsabilidades  30 064  30 951
   Rendimento dos ativos apurado com base na taxa de desconto ( 29 529) ( 32 053)

  535 ( 1 102)
Custos com o pessoal 
   Custo do serviço corrente ( 6 913) ( 3 989)
   Acréscimo de responsabilidades por reformas antecipadas  52 477  53 813
   Compensação por reformas antecipadas  13 818  5 676
   Alteração das condições do plano de pensões - SAMS  2 336 ( 21 897)

 50 389  33 602

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
Os Administradores que integram a Comissão Executiva do Banco BPI, S.A. beneficiam de um plano complementar de pensões de 
reforma e sobrevivência, cuja cobertura é assegurada através de um fundo de pensões. 
 
Os principais pressupostos atuariais utilizados no cálculo das responsabilidades por pensões dos Administradores são:  

Pressupostos demográficos:
TV 88/90-H TV 73/77-H - 2 anos 1

TV 88/90-M - 3 anos 2 TV 88/90-M - 3 anos 2

Tábua de invalidez EKV 80 EKV 80
Taxa de rotação do pessoal 0% 0%
Decrementos Por mortalidade Por mortalidade
Pressupostos financeiros:
Taxa de desconto
      Início do exercício 2.00% 2.50%
      Fim do exercício 2.00% 2.00%
Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 0.50% 0.50%
Taxa de crescimento das pensões 3 0.50% 0.50%

Tábua de mortalidade

1 Considerou-se uma esperança média de vida superior em dois anos para a população masculina face à tábua de mortalidade utilizada.

31 Dez. 17 31 Dez. 16

2 Considerou-se uma esperança média de vida superior em três anos para a população feminina face à tábua de mortalidade utilizada.
3 Aumento igual à taxa de variação do IPC conforme regras do plano de pensões.  
 
 
Os resultados realizados face aos principais pressupostos financeiros foram: 

Taxa de crescimento dos salários pensionáveis 1 0.75% 0.40% 

Taxa de crescimento das pensões 2 0.79% 0.52% 

2 Aumento igual à taxa de variação do IPC conforme regras do plano de pensões.

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Taxa de rendimento dos ativos dos fundos de pensões 5.75% 0.90%

1 Calculada com base na variação dos salários pensionáveis dos Administradores que se encontram no ativo no início e no final de ano.
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as responsabilidades por serviços passados e respetiva cobertura deste plano apresentam a 
seguinte composição: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16
Valor atual das responsabilidades por serviços passados:
       Responsabilidades por pensões em pagamento  39 039  19 243

Das quais : [acréscimo de responsabilidades resultante de reformas 
antecipadas efetuadas no exercício] [  705]

       Responsabilidades por serviços passados de 
       Administradores no ativo e de ex-Administradores  10 119  27 462

 49 158  46 706
Situação patrimonial do Fundo de Pensões  45 882  36 953
Contribuições a transferir para o fundo de pensões  2 770  8 380
Excesso/(Insuficiência) de cobertura (  506) ( 1 373)
Grau de cobertura das responsabilidades 99% 97%  
 
A duração média das responsabilidades com pensões dos Administradores é de 12 anos, incluindo ativos e reformados. 
 
O Aviso do Banco de Portugal nº 4/2005 determina a obrigatoriedade de financiamento integral das responsabilidades por pensões em 
pagamento e um nível mínimo de financiamento de 95% das responsabilidades por serviços passados de pessoal no ativo, no final de 
cada exercício. Por forma a assegurar o nível mínimo de financiamento, o Banco BPI efetuou: 

• em fevereiro de 2018, uma contribuição no montante de 2 770 m.euros, após a qual o grau de cobertura das 
responsabilidades em 31 de Dezembro de 2017 é de 99%; 

• em janeiro de 2017, uma contribuição no montante de 8 380 m.euros, após a qual o grau de cobertura das 
responsabilidades em 31 de Dezembro de 2016 é de 97%. 

 
O grau de cobertura das responsabilidades cumpre a regra definida no Aviso do Banco de Portugal nº 4/2005 que determina a 
obrigatoriedade de financiamento integral das responsabilidades por pensões em pagamento e um nível mínimo de financiamento de 
95% das responsabilidades por serviços passados de pessoal no ativo, no final de cada exercício. 
 
A evolução do grau de cobertura das responsabilidades nos últimos cinco anos é a seguinte: 

Responsabilidades totais por serviços passados   49 158   46 706   38 842   39 138   35 510
Situação patrimonial dos Fundos de Pensões   45 882   36 953   37 850   35 443   31 869
Contribuições a transferir para o fundo de pensões   2 770   8 380    40   2 672   2 752
Excesso/(Insuficiência) de cobertura (  506) ( 1 373) ( 1 052) ( 1 023) (  889)
Grau de cobertura das responsabilidades 99% 97% 97% 97% 97% 

2017 2016 2015 
Proforma

2014 
Proforma 2013

 
 
O movimento ocorrido durante os exercícios de 2017 e 2016 relativo ao valor atual das responsabilidades por serviços passados deste 
plano foi o seguinte: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Responsabilidades no início do exercício  46 706  38 942
Custo do serviço corrente  1 028  1 360
Custo dos juros  1 004   996
(Ganhos) e perdas actuariais nas responsabilidades
Reformas antecipadas   705
Alteração das condições do plano de pensões
Pensões a pagar (valor esperado) ( 1 449) ( 1 380)
(Ganhos) e perdas atuariais nas responsabilidades  2 991  6 788
Outros ( 1 827)
Responsabilidades no fim do exercício  49 158  46 706  
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Em 31 de dezembro de 2017 a análise de sensibilidade a uma variação dos principais pressupostos financeiros para todo o período 
objeto da avaliação atuarial (e não apenas para uma variação num dado ano) conduziria aos seguintes impactos no valor atual das 
responsabilidades por serviços passados (1) : 

em % em valor
Alteração na taxa de desconto
Acréscimo de 0,25% -2,9% ( 1 421)
Redução de 0,25% 3,0%  1 491

Alteração da taxa de crescimento dos salários 2
Acréscimo de 0,25% 0,1%   70

Alteração da taxa de crescimento das pensões 3

Acréscimo de 0,25% 2,9%  1 418

Tábua de Mortalidade
+1 ano 3,5%  1 697

(redução) / acréscimo

1 Foram utilizados a mesma metodologia de cálculo e os mesmos pressupostos indicados para o apuramento das
responsabilidades, variando apenas o pressuposto em análise.
2 A variação do crescimento salarial aplica-se apenas à componente dos salários pensionáveis do plano de pensões
previsto no ACT, sem qualquer modificação da taxa de crescimento dos salários pensionáveis para efeitos de pensão da
Segurança Social, uma vez que se trata do risco máximo na componente de evolução salarial.
3 A variação do crescimento das pensões aplica-se às pensões e complementos que estão a cargo do Banco, bem como 
às pensões que foram transferidas para a Segurança Social, relativamente às quais o Banco continua responsável pelas 
futuras atualizações.  
 
O movimento ocorrido durante os exercícios de 2017 e 2016 no fundo de pensões foi o seguinte: 

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no início do exercício  36 953  37 850
Contribuições efetuadas  8 380   40
Rendimento dos Fundos de Pensões (líquido)

Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto   940   946
Desvio de rendimento dos ativos  1 205 (  613)

Pensões pagas pelos Fundos de Pensões ( 1 596) ( 1 271)
Transferências

Situação patrimonial do Fundo de Pensões no final do exercício  45 882  36 953

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os elementos que compõem os Fundos de Pensões dos Administradores apresentam a seguinte 
composição: 

Valor % Valor %
Liquidez  1 177 2.6%  1 227 3.3%
Obrigações Taxa Fixa

Cotadas  23 711 51.7%  19 363 52.4%
Obrigações Taxa Variável

Cotadas  4 680 10.2%  2 542 6.9%
Ações 

Cotadas  12 579 27.4%  10 857 29.4%
Imobiliário   678 1.5%   310 0.8%
Outros

Cotadas  3 057 6.7%  2 654 7.2%
 45 882 100.0%  36 953 100.0%

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, a contribuição para os fundos de pensões foi realizada em dinheiro.  
 
Conforme referido na Nota 2.6, e de acordo com os requisitos previstos no IAS 19, o Banco reconhece o efeito da remensuração do 
passivo (ativo) líquido dos benefícios definidos relativos a planos de pensões e outros benefícios pós-emprego, diretamente em 
capitais próprios, na Demonstração de Rendimento Integral, no período em que ocorre, incluindo os ganhos e perdas atuariais e os 
desvios relacionados com o retorno dos ativos dos fundos de pensões. 
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O movimento ocorrido nos desvios atuariais durante os exercícios de 2013 a 2017 foi o seguinte: 
Valor em 31 de Dezembro de 2012 ( 2 168)
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Taxa de desconto e taxa de cerscimento das pensões ( 1 995)
Tábua de mortalidade ( 1 107)

Desvios de rendimento dos fundos de pensões (  208)
Desvios de pensões pagas   236
Outros desvios   813
Valor em 31 de Dezembro de 2013 ( 4 429)
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Taxa de desconto, taxa de crescimento dos salários e das pensões ( 4 393)
Alteração do pressuposto referente à idade de reforma   749
Desvios de rendimento dos fundos de pensões   163
Outros desvios  2 251
Valor em 31 de Dezembro de 2014 Proforma ( 5 659)
Desvios de rendimento dos fundos de pensões (  34)
Desvios de pensões pagas   10
Alteração do pressuposto referente à idade de reforma  1 029
Outros desvios   422
Valor em 31 de Dezembro de 2015 ( 4 233)
Desvios de rendimento dos fundos de pensões (  613)
Desvios de pensões pagas   108
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Alteração da taxa de desconto ( 2 671)
Outros desvios 1 ( 4 117)
Valor em 31 de Dezembro de 2016 (Nota 4.28) ( 11 525)
Desvios de rendimento dos fundos de pensões  1 206
Desvios de pensões pagas (  147)
Alteração de pressupostos atuariais e financeiros

Alteração da tábua de mortalidade ( 3 061)
Alteração da taxa de desconto   70

Outros desvios  1 828
Valor em 31 de Dezembro de 2017 (Nota 4.28) ( 11 629)
1 Inclui (4 100) m.euros de desvios relativos a alterações da idade da reforma para alguns administradores.  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as demonstrações financeiras individuais registam nas rubricas juros, ganhos e perdas 
financeiros com pensões (Nota 4.34) e em custos com pessoal (Nota 4.36) os seguintes valores relacionados com a cobertura de 
responsabilidades com pensões de Administradores: 

Juros, ganhos e perdas financeiras
Custos com juros relativos às responsabilidades  1 004   996
Rendimento dos activos apurado com base na taxa de desconto (  940) (  947)

  64   49
Custos com o pessoal

Custo do serviço corrente  1 028  1 360
Amortização de desvios fora do corredor
Acréscimo de responsabilidades por reformas antecipadas   705

Amortização serviço corrente
Custo dos serviços passados

Amortização de desvios actuariais e de alteração dos pressupostos

Alteração das condições do plano de pensões
Outros custos

 1 733  1 360

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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4.25. Capital 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o capital social do Banco BPI era de 1 293 063 m.euros, representado por 1 456 924 237 ações 
ordinárias, sem valor nominal, nominativas e escriturais. 
 
Em 26 de abril de 2017, a Assembleia Geral de Acionistas aprovou o seguinte: 
 

1) Que o Conselho de Administração do Banco BPI seja autorizado a: 
a) Adquirir ações do Banco BPI representativas de até 10% do seu capital social, desde que se trate: 

i) de aquisição realizada em mercado registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (adiante CMVM) por um 
preço que deverá situar-se dentro de um intervalo correspondente a 120% e 80% da média ponderada da cotação das 
ações do Banco BPI nas 10 sessões do mercado de cotações oficiais gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora 
de Mercados Regulamentados, S.A (adiante Euronext) anteriores à data da aquisição;  

ou, 
ii) de aquisição decorrente de acordo de dação em pagamento destinada a extinguir obrigações emergentes de contratos 

de financiamento celebrados pelo Banco BPI e desde que às ações seja, para o efeito e por referência à data de 
celebração daquele acordo, atribuído um valor que não ultrapasse o valor determinado por aplicação do critério 
definido em (i); 

b) Alienar ações do Banco BPI desde que se trate: 
i) de alienação aos destinatários do Programa de Remuneração Variável em Ações (RVA) do Banco BPI e de sociedades 

por ele dominadas, de ações, incluindo as que resultem do exercício por estes de opções de compra de ações do 
Banco BPI; 

ou 
ii) de alienação a terceiros em que se cumpram os seguintes dois requisitos: 

1. alienação em mercado registado na CMVM; e 
2. alienação por um preço que não seja inferior a 80% da média ponderada da cotação das ações do Banco BPI nas 

10 sessões do mercado de cotações oficiais gerido pela Euronext anteriores à data da alienação; 
c) Realizar operações de reporte ou empréstimo de ações do Banco BPI, desde que tais operações sejam realizadas com 

investidores qualificados que reúnam os requisitos para serem contrapartes elegíveis do Banco BPI, nos termos dos artigos 
30º e 317º-D do Código dos Valores Mobiliários. 

2) Que as aquisições e alienações autorizadas por esta deliberação possam realizar-se dentro do prazo de dezoito meses a contar 
da data da mesma.  

3) Que o disposto nos pontos anteriores seja aplicável, com as devidas adaptações, à aquisição e alienação de ações do Banco 
BPI pelo Banco Português de Investimento, S.A. 

4) Que, sem prejuízo da sua liberdade de decisão e atuação no quadro das autorizações constantes dos números 1 a 3 supra, o 
Conselho de Administração, na execução das mesmas, tome em conta, sempre que considere que tal se justifica em função das 
circunstâncias relevantes, as disposições do Regulamento mencionado no ponto 3 dos considerandos.” 
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Resultado por ação 
 
O resultado por ação básico calcula-se dividindo o resultado líquido atribuível aos acionistas do Banco BPI pelo número médio 
ponderado de ações ordinárias em circulação no período, excluindo as ações próprias adquiridas pelo Grupo. 
 
O quadro seguinte apresenta o cálculo do resultado por ação básico: 
 

  2017 2016 

Numerador (em milhares de €)     

Numerador: Resultado líquido atribuível aos acionistas do BPI 232 774 255 811 

Denominador 
  Ações ordinárias emitidas (x 1000): 
  Nº no início do ano 1 456 924 1 456 924 

Nº de novas ações emitidas no ano   0   0 

Nº no fim do ano 1 456 924 1 456 924 

Nº médio ponderado de ações 1 456 924 1 456 924 

Ações próprias, nº médio ponderado (x 1000)  686 5 749 

Denominador: nº médio ponderado de ações, deduzido de ações próprias (x1000) 1 456 238 1 451 175 

Resultado líquido por ação básico (em €)  0.160  0.176 
 
O resultado diluído por ação incorpora no seu cálculo o efeito dilutivo potencial sobre o resultado por ação de eventuais instrumentos 
financeiros existentes, mediante ajustamento ao número médio de ações e/ou ao resultado líquido. 
 
No cálculo do resultado por ação diluído do Banco BPI, o número médio ponderado de ações é ajustado pela adição das ações (nº 
médio) atribuídas a Colaboradores sob condição resolutiva no âmbito do RVA mas ainda não disponibilizadas

1
 e pela adição da 

carteira de ações próprias (nº médio) afetas à cobertura das opções de compra de ações do Banco BPI atribuídas aos Colaboradores 
no âmbito do programa RVA.  
 
O quadro seguinte apresenta o cálculo do resultado por ação diluído: 

  2017 2016 

Numerador (em milhares de €)     

Numerador: Resultado líquido atribuível aos acionistas do BPI 232 774 255 811 

Denominador 
  Nº médio ponderado de ações, deduzido de ações próprias (x1000) 1 456 238 1 451 175 

Nº potencial médio ponderado de ações ordinárias com efeito dilutivo (x 1000): 
  Ações atribuídas a Colaboradores, no âmbito do RVA, sob condição resolutiva   21   234 

Ações próprias afetas à cobertura do plano de opções RVA   665  5 516 

Denominador: nº médio ponderado de ações ajustado (x1000) 1 456 924 1 456 924 

Resultado líquido por ação diluído (em €)  0.160  0.176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Para efeitos contabilísticos, as ações permanecem na carteira de ações próprias do Banco BPI até à data da disponibilização, momento em que as ações 

próprias são desreconhecidas. 
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4.26. Outros instrumentos de capital e ações próprias 
 
Estas rubricas têm a seguinte composição: 

Outros instrumentos de capital
   Custos com ações a disponibilizar a Colaboradores do Grupo

   RVA 2013   123   578
   RVA 2014   81   63
   RVA 2015   545
   RVA 2016   243
   RVA 2017  1 007

   Custos com opções não exercidas (prémios)
   RVA 2010   369
   RVA 2011   37
   RVA 2012   956  1 250
   RVA 2013   109  1 225

 2 276  4 310
Ações próprias
   Ações a disponibilizar a Colaboradores do Grupo

   RVA 2013   305
   Ações para cobertura de opções do RVA

   RVA 2010  5 847
   RVA 2011  1 904
   RVA 2012   374  2 558
   RVA 2013   3   27

  377  10 641

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
A rubrica outros instrumentos de capital inclui o valor dos custos do RVA já periodificados com ações a disponibilizar e opções ainda 
não exercidas. 
 
O detalhe da informação relacionada com o Programa de Remuneração Variável (RVA) é apresentado na Nota 4.42. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, nas demonstrações financeiras do Banco BPI estão reconhecidas 5 396 431 ações próprias, 
respetivamente, das quais 168 917 correspondem a ações a disponibilizar no âmbito do RVA e cuja propriedade foi transferida para os 
Colaboradores na data de atribuição. 
 
Nos exercícios de 2017 e de 2016, respetivamente, o Banco reconheceu, diretamente nos capitais próprios, respetivamente, (4 026) 
m.euros e (739) m.euros de valias na venda de ações próprias associadas à cobertura do RVA. 
 
4.27. Reservas de reavaliação 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Reservas de reavaliação
Reservas resultantes da valorização ao justo valor de ativos 
financeiros disponíveis para venda (Nota 4.5):
   Instrumentos de dívida

Títulos ( 10 061) ( 2 918)
Derivados de cobertura ( 25 066) ( 43 073)

   Instrumentos de capital  76 562  17 240
   Outros  1 981   445

 43 416 ( 28 306)
Reservas por impostos diferidos
   Impostos ativos  10 456  13 860
   Impostos passivos ( 3 053) ( 1 968)

 7 403  11 892
 50 819 ( 16 414)

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Os impostos diferidos foram calculados com base na legislação atualmente em vigor e correspondem à melhor estimativa do impacto 
da realização das mais e menos valias potenciais incluídas nas reservas de reavaliação. 
 
Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica Reservas resultantes da valorização ao justo valor de ativos financeiros disponíveis para venda 
- Instrumentos de capital inclui 46 885 m.euros resultantes da reavaliação pelo justo valor da participação detida pelo Banco BPI no 
capital social da SIBS – SGPS, S.A. (Nota 4.5). 
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4.28. Outras reservas e resultados transitados 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Reservas
Reserva legal  130 081  104 499
Reserva de fusão  2 530  2 530
Desvios atuariais ( 412 606) ( 444 856)
Desvios atuariais - prémios de final de carreira (  666) (  544)
Impostos associados a desvios atuariais  104 759  113 624
Outras reservas  739 072  520 030

 563 170  295 283
Menos valias em ações próprias ( 9 110) ( 5 084)
Impostos associados a valias em ações próprias  2 809  1 706
Resultados transitados ( 11 186)

 556 869  280 719

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
De acordo com o disposto no art. 97º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 298/91, de 31 de dezembro e alterado pelo Decreto-Lei nº 201/2002, de 25 de setembro, o Banco BPI deve destinar uma fração 
não inferior a 10% dos lucros líquidos apurados em cada exercício à formação de uma reserva legal, até um limite igual ao valor do 
capital social ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superior. 
 
Conforme referido na Nota 2.7, com a entrada em vigor do novo ACT no exercício de 2016 foi criado um prémio de final de carreira 
correspondente a 1,5 vezes do valor da retribuição mensal efetiva auferida pelo Colaborador no momento da cessação do contrato de 
trabalho por passagem à situação de reforma. Na medida em que o prémio final de carreira corresponde a um benefício pós-emprego 
de acordo com a IAS 19, os correspondentes desvios atuariais são reconhecidos por contrapartida de capitais próprios. 
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4.29. Contas extrapatrimoniais 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
   Garantias e avales 1 397 457 1 298 275
   Cartas de crédito "stand-by"  47 448  62 954
   Créditos documentários abertos  130 947  120 624
   Fianças e indemnizações   66   82

1 575 918 1 481 935
Ativos dados em garantia
      Sistema Europeu de Bancos Centrais 7 530 249 6 727 001
      Fundo Garantia de Depósitos  43 819  45 062
      Sistema de Indemnização aos Investidores  5 725  5 042
      Banco Europeu de Investimento 1 362 939  864 522
      Reportes  93 414  61 527
      Outros Colaterais   56   68

9 036 202 7 703 222
Compromissos perante terceiros
   Compromissos irrevogáveis
      Opções sobre ativos   6  8 271
      Linhas de crédito irrevogáveis   737  1 356
      Responsabilidades a prazo de contribuições anuais para o:

Fundo de Garantia de Depósitos  38 714  38 714
Fundo Único de Resolução  4 640  2 636

      Responsabilidade potencial para com o Sistema de Indemnização 
      aos Investidores  10 825  9 825

      Subscrição de títulos  407 926  409 638
      Outros compromissos irrevogáveis  1 456  3 146
   Compromissos revogáveis 2 821 200 2 903 318
Compromissos assumidos por terceiros  500 000  500 000

3 785 504 3 876 904
Responsabilidades por prestação de serviços
   Por depósito e guarda de valores 30 619 160 27 100 462
   Por cobrança de valores  743 896  187 091
   Por valores administrados pela instituição  88 001  76 216
   Outros   953   892

31 452 010 27 364 661

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o saldo da rubrica Ativos dados em Garantia - Sistema Europeu de Bancos Centrais 
corresponde à carteira de ativos depositados para obter financiamento junto do Banco Central Europeu (BCE).  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica Compromissos perante terceiros – irrevogáveis - opções sobre ativos refere-se a 
opções sobre ações emitidas pelo Banco BPI no âmbito do programa RVA – Remuneração variável em ações. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o saldo da rubrica Compromissos perante terceiros – irrevogáveis - responsabilidades a prazo 
de contribuições anuais para o Fundo de Garantia de Depósitos corresponde ao compromisso irrevogável que o Banco BPI assumiu, 
por força da lei, de entregar àquele Fundo, em caso de solicitação deste, as parcelas não realizadas das contribuições anuais. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o saldo da rubrica Compromissos perante terceiros – irrevogáveis - responsabilidade potencial 
para com o Sistema de Indemnização aos Investidores corresponde à obrigação irrevogável que o Banco BPI assumiu, por força da lei 
aplicável, de entregar àquele Sistema, em caso de acionamento deste, os montantes necessários para pagamento da sua quota-parte 
nas indemnizações que forem devidas aos investidores. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o saldo da rubrica Compromissos perante terceiros – irrevogáveis - subscrição de títulos 
corresponde ao valor em que o Banco BPI se compromete a subscrever de papel comercial, caso as emissões não sejam total ou 
parcialmente colocadas no mercado. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica compromissos assumidos por terceiros refere-se à facilidade de crédito intradiário do 
Banco de Portugal.  
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4.30. Margem financeira estrita 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Juros e rendimentos similares
Juros de disponibilidades   129   43
Juros de aplicações em Instituições de Crédito  8 170  4 415
Juros de crédito a Clientes  374 226  386 213
Juros de crédito vencido  6 120  5 954
Juros de títulos detidos para negociação e disponíveis para venda  23 987  55 054
Juros de derivados  42 949  70 984
Juros de devedores e outras aplicações   95  1 516
Outros juros e rendimentos similares  3 546  3 136

 459 222  527 315
Juros e encargos similares
Juros de recursos
   De Bancos Centrais ( 2 964)   157
   De outras Instituições de Crédito  6 373  5 220
   Depósitos de Clientes  18 974  47 009
   Débitos representados por títulos  2 900  7 621
Juros de vendas a descoberto   619   982
Juros de derivados  41 997  79 700
Juros de passivos relacionados com ativos não desreconhecidos 
em operações de titularização  8 195  10 254

Juros de passivos subordinados  13 100   246
Outros juros e encargos similares  2 061  4 360

 91 255  155 549
 367 967  371 766

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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4.31. Rendimentos de instrumentos de capital 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ativos financeiros disponíveis para venda
Digitmarket - Sist. Inf. - N   32   12
European Investment Fund   81   81
SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços  2 788  3 813
Unicampus - FEIIP   172   141
Viacer - Soc. Gest. Part. Sociais, S.A.  2 366  1 960
Vialitoral   936  2 375
Visa Europe Distribution   49
Outros   9   54

Investimentos em filiais, associadas e 
   empreendimentos conjuntos
Banco de Fomento Angola, S.A.  64 027  40 927
Banco Português de Investimento, S.A.  1 326
BPI Capital Finance   14
BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.  5 085
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.  6 035  9 855
Cosec – Companhia de Seguros de Crédito, S.A.  2 780  3 615
Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A.  4 076  17 337

 83 365  86 581

31 Dez. 17 31 Dez. 16 
Proforma

 
 
No exercício de 2017 os dividendos da BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A., BPI Gestão de Ativos - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. e BPI – Global Investment Fund Management Company, S.A., nos montantes de   6 203 
m.euros, 4 672 m.euros e 1 760 m.euros, respetivamente, foram transferidos para a rubrica de Resultado de atividades em 
descontinuação (Nota 4.8).  
 
No exercício de 2016 os dividendos da BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A., BPI Gestão de Ativos - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. e BPI – Global Investment Fund Management Company, S.A., nos montantes de   50 000 
m.euros, 4 812 m.euros e 1 750 m.euros, respetivamente, foram transferidos para a rubrica de Resultado de atividades em 
descontinuação (Nota 4.8). 
 
 
4.32. Comissões líquidas associadas ao custo amortizado 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas associadas ao custo amortizado
De crédito a clientes  27 052  25 434
De outras operações  1 355  1 148

Comissões pagas associadas ao custo amortizado
De crédito a clientes ( 8 804) ( 6 874)
De outras operações (  189) (  367)

 19 414  19 341

31 Dez. 17 31 Dez. 16
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4.33. Comissões líquidas 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Comissões recebidas
Por garantias prestadas  12 852  13 227
Por compromissos assumidos perante terceiros  2 291  2 276
Por serviços bancários prestados  163 978  154 979
Por serviços de mediação de seguros  63 885  65 663
Por operações realizadas por conta de terceiros  11 263  12 255
Outras   547   818

 254 816  249 218
Comissões pagas
Por serviços bancários prestados por terceiros  23 297  23 432
Por operações realizadas por terceiros  4 652  3 765
Outras   483   439

 28 432  27 636
Outros proveitos líquidos
Reembolso de despesas  29 959  30 071
Rendimentos de prestação de serviços diversos  7 351  7 142
Encargos equiparados a comissões ( 7 262) ( 8 324)

 30 048  28 889
 256 432  250 471

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Reembolso de despesas inclui 19 763 m.euros e 20 062 m.euros, respetivamente, 
relativos à cobrança de despesas de manutenção de contas. 
 
As comissões por prestação de serviços de mediação de seguros apresentam a seguinte repartição: 

Ramo Vida
Poupança  17 321  20 106
Habitação  21 243  21 426
Consumo  2 154  2 438
Outros  7 330  6 826

 48 048  50 796
Ramo Não Vida
Habitação  5 639  5 594
Consumo  1 324   787
Outros  8 874  8 486

 15 837  14 867
 63 885  65 663

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as remunerações por serviços de mediação de seguros foram recebidas integralmente em 
numerário e mais de 98% das comissões resultaram da intermediação de seguros da Allianz e da BPI Vida e Pensões.  
 
As comissões por prestação de serviços de mediação de seguros que se encontram por receber em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
são registadas numa rubrica de Outros ativos (Nota 4.13). 
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4.34. Resultados em operações financeiras 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Ganhos e perdas em operações ao justo valor
Operações cambiais  9 875  9 638
Ativos financeiros detidos para negociação
   Instrumentos de dívida  3 017  1 831
   Instrumentos de capital  30 838 ( 19 796)
   Outros títulos   564  1 008
   Instrumentos derivados ( 38 982)  18 832
Outros ativos financeiros avaliados ao justo valor através da conta de 
resultados   129 (  767)
Passivos financeiros de negociação (  335)   278
Ativos e passivos cobertos por derivados ( 24 269)  19 269
Instrumentos derivados de cobertura  25 854 ( 19 632)
Recompra de obrigações emitidas sem cobertura de derivados (  895)
Outras operações financeiras   64   191

 6 755  9 957
Ganhos e perdas em ativos disponíveis para venda
Alienação de créditos a clientes   182 ( 1 570)
Ativos financeiros disponíveis para venda
   Instrumentos de dívida  1 010   406
   Instrumentos de capital  1 618  22 932
   Outros   103   552

 2 913  22 320
Juros, ganhos e perdas financeiros com pensões (Nota 4.23)
   Custos com juros relativos às responsabilidades ( 31 068) ( 31 948)
   Rendimento dos ativos apurado com base na taxa de desconto  30 469  33 001

(  599)  1 053
 9 069  33 330

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Instrumentos derivados em Ativos financeiros detidos para negociação inclui (31 012) 
m.euros e 19 350 m.euros, respetivamente, referentes a equity swaps efetuados com Clientes cuja cobertura é feita com ações 
classificadas na rubrica Instrumentos de capital. A restante diferença resulta essencialmente de derivados efetuados com clientes e a 
respetiva cobertura com o mercado. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Ativos financeiros disponíveis para venda – Instrumentos de capital inclui o montante de 22 945 
m.euros relativo aos resultados apurados na oferta pública de aquisição de 100% do capital social da Visa Europe Limited, pela Visa 
Inc. (Nota 4.5.). 
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4.35. Rendimentos e encargos operacionais 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Rendimentos e receitas operacionais
Ganhos na alienação de investimentos em filiais e associadas  83 880
Ganhos em ativos tangíveis detidos para venda   487   493
Ganhos em ativos por recuperação de créditos  19 701  14 519
Outras receitas operacionais  4 272  6 039

 108 340  21 051
Encargos e gastos operacionais
Quotizações e donativos  5 644  4 869
Contribuições para o Fundo de Garantia de Depósitos   18   12
Contribuições para o Fundo de Resolução  3 875  3 203
Contribuições para o Fundo Único de Resolução  11 354  14 937
Perdas em ativos por recuperação de créditos  12 737  11 858
Outros gastos operacionais  2 347  2 359

 35 975  37 238
Outros impostos
Impostos indiretos  2 180  2 571
Impostos diretos  10 330  4 804

 12 510  7 375
 59 855 ( 23 562)

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
No exercício de 2017, o saldo da rubrica "Rendimentos e receitas operacionais - Ganhos na alienação de investimentos em filiais e 
associadas" reflete a valia gerada com a operação de venda de 2% da participação detida pelo Banco BPI no Banco de Fomento 
Angola (Nota 4.11), no montante de 27 396 m.euros e a valia gerada com a operação de venda da BPI Vida e Pensões ao Grupo 
Caixabank, no montante de 56 484 m.euros (Nota 4.8). 
 
De acordo com a IFRIC 21, o custo com contribuições periódicas pagas ao Fundo de Garantia de Depósitos e ao Fundo de Resolução 
é reconhecido integralmente no momento do recebimento das notificações para o pagamento das contribuições periódicas do próprio 
ano, que nos termos legais são efetuadas durante o primeiro semestre.  
 
Em abril de 2017 e 2016 o Banco BPI procedeu à entrega de contribuições para o Fundo de Resolução no valor de 3 875 m.euros e    
3 203 m.euros, nos termos do disposto no artigo 14º da Lei 23-A/2015 de 26 março, conjugado com o regime previsto do Decreto-Lei 
nº 24/2013 de 19 de fevereiro.  
 
Em maio de 2017 e 2016 o Banco BPI procedeu à entrega de 11 354 m.euros e 14 937 m.euros, respetivamente, ao Fundo Único de 
Resolução. Em 2017 e 2016, o valor total da contribuição imputável ao Banco BPI ascendeu a 13 358 m.euros e 17 613 m.euros, 
respetivamente, tendo o Banco optado por constituir um compromisso irrevogável de pagamento pela diferença (Nota 4.13 e 4.29), e 
foi apurada pelo Conselho Único de Resolução de acordo com a metodologia estabelecida no Regulamento Delegado (U.E.) nº 
2015/63 da Comissão de 21 de outubro de 2014 e com as condições previstas no Regulamento de Execução (U.E.) 2015/81 do 
Conselho de 19 de dezembro de 2014. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Outros impostos diretos, inclui, respetivamente, 6 403 m.euros e 4 093 m.euros, 
relativos ao imposto retido sobre os dividendos do Banco de Fomento Angola S.A. 
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4.36. Custos com o pessoal 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Remunerações  196 914  208 414
Prémios de antiguidade (Nota 4.23)   3 ( 24 620)
Prémios de final de carreira (Nota 4.23)   503  5 861
Custos com pensões (Nota 4.24) ( 3 548) ( 2 588)
Alteração das condições ao plano - SAMS  (Nota 4.24) ( 21 897)
Outros encargos sociais obrigatórios  50 484  57 038
Programa de reformas antecipadas e rescisões voluntárias

Reformas antecipadas (Nota 4.24)  67 000  59 488
Rescisões  36 033

Outros custos com o pessoal  7 298  8 250
 354 687  289 946

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica remunerações inclui os seguintes custos relativos a remunerações atribuídas aos 
membros do Conselho de Administração do Banco BPI: 

• 5 034 m.euros e 3 816 m.euros, respetivamente, relativo a remunerações pagas em numerário; e 
• 454 m.euros e 123 m.euros, respetivamente, relativo à periodificação de custos com remunerações pagas em ações e 

opções (RVA) nos termos do IFRS2.  
 
Em 2017 o Banco BPI efetuou um programa de reformas antecipadas e rescisões voluntárias que contempla a saída progressiva do 
Banco de 498 Colaboradores, 288 por reforma antecipada e 210 por rescisão voluntária, com um custo total de 84,3 milhões de euros. 
A este número de saídas acrescem mais 98 Colaboradores que já tinha chegado a acordo voluntário e aos quais foram aplicadas as 
mesmas condições do programa. Assim, o total de saídas acordadas em 2017 ascende a 596 Colaboradores com um custo total de 
103 milhões de euros. 
 

 
4.37. Efetivos 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, o número de efetivos1, em média e no final do exercício, eram os seguintes: 

Administradores   7   8   7   6
Quadros superiores   446   409   458   455
Outros quadros  4 165  3 931  4 450  4 284
Administrativos   632   556   773   679
Outros colaboradores   30   25   46   41

 5 280  4 929  5 734  5 465
 1 Inclui os efetivos ao serviço das sucursais do Banco BPI no exterior. 

31 Dez. 17 31 Dez. 16
Final do 
exercício

Média do 
exercício

Média do 
exercício

Final do 
exercício
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4.38. Gastos gerais administrativos 
 
Esta rubrica tem a seguinte composição: 

Gastos gerais administrativos
Com fornecimentos

Água, energia e combustíveis  6 920  7 193
Material de consumo corrente  1 864  2 216
Outros fornecimentos de terceiros   171   181

Com serviços
Rendas e alugueres  39 037  39 748
Comunicação e informática  30 150  29 006
Deslocações, estadas e representações  4 008  3 742
Publicidade e edição de publicações  8 479  7 903
Conservação e reparação  10 635  10 923
Seguros  2 644  2 782
Avenças e honorários  4 267  4 170
Serviços judiciais, contencioso e notariado  3 549  5 166
Segurança, vigilância e limpeza  3 620  3 743
Serviço de informações  2 777  2 609
Mão de obra eventual  2 376  1 894
Estudos, consultas e auditoria  7 448  10 332
SIBS  15 014  14 877
Outros serviços de terceiros  15 386  14 095

 158 345  160 580

31 Dez. 17 31 Dez. 16

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2017, as remunerações atribuídas à Deloitte e à sua rede1, no montante de 1 486 m.euros, tem a seguinte 
composição, segundo a natureza e a sociedade pela qual os serviços foram prestados: 

Tipo de serviço
Deloitte & Associados SROC, S.A.
Auditoria   663 45%
Serviços distintos de auditoria exigidos por lei   310 21%
Outros ser distintos de auditoria   260 17%
Outras empresas da rede Deloitte
Auditoria   18 1%
Outros ser distintos de auditoria   235 16%

 1 486 100%
1 De acordo com a definição de “rede” estabelecida pela Comissão Europeia na sua Recomendação n.º C
(2002) 1873, de 16 de maio de 2002.

31 dez.17 % do total

 
 
A Deloitte e a sua rede não prestaram ao Grupo BPI nenhum dos serviços considerados proibidos nos termos do número 8 do artigo 
77º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC). 
 
Todos os serviços prestados pela Deloitte, incluindo as respetivas condições de remuneração são, independentemente da sua 
natureza, objeto de aprovação prévia devidamente fundamentada pelo Conselho Fiscal do Banco BPI. Para o efeito, o Conselho Fiscal 
avalia adequadamente as ameaças à independência decorrentes da prestação de serviços distintos de auditoria e as medidas de 
salvaguarda aplicadas em conformidade com o artigo 71º do EOROC. 
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4.39. Imparidades e provisões 
 
Em 31 de dezembro de 2017 esta rubrica tem a seguinte composição: 

Saldo Saldo 
em em

31 dez.16 31 Dez. 17

Imparidades em crédito a clientes (Nota 4.7)  679 282  47 443 ( 15 641) ( 126 177)  584 907

 22 472   50 ( 4 082)  18 440
 701 754  47 493 ( 19 723) ( 126 177)  603 347

Instrumentos de dívida 
Instrumentos de capital  58 599   174 ( 3 292) (  115)  55 366
Outros títulos  53 029  2 400 ( 1 665)  53 764

 3 215 ( 3 239)   25   1

Ativos tangíveis detidos para venda  33 588   798 ( 5 755) ( 12 645)  15 986
Devedores, outras aplicações e outros ativos  4 385   200 (  14) ( 4 509)   62

Outras provisões (Nota 4.20)  44 559  1 839 (  584) ( 3 445)  42 369
 194 160  8 626 ( 6 353) ( 28 795) (  90)  167 548

Imparidades em outros ativos (Nota 4.13)

Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos (Nota 4.20)

Imparidades em ativos financeiros disponíveis para 
venda (Nota 4.5)

Aumentos Reposições / 
Reversões

Imparidades  para filiais e associadas (Nota 4.11)

Utilizações / 
Transferências

Diferenças
 cambiais e 

outros

 
As utilizações de imparidades em crédito a Clientes efetuadas durante o exercício de 2017 incluem 98 125 m.euros de write-offs e     
29 600 m.euros associadas a vendas de crédito. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a rubrica Outras provisões – provisões diversas inclui provisões para contingências fiscais e ações 
judiciais em curso, nomeadamente os processos de recuperação do IVA no montante de 29 711 m.euros.  
 
Em 31 de dezembro de 2016 esta rubrica tem a seguinte composição: 

Saldo Saldo 
em em

31 Dez.15 
Proforma 31 Dez. 16

Imparidades em crédito a clientes (Nota 4.7)  866 100  65 826 ( 30 643) ( 222 001)  679 282

 26 676   55 ( 4 259)  22 472
 892 776  65 881 ( 34 902) ( 222 001)  701 754

Instrumentos de dívida  18 304 ( 18 304)
Instrumentos de capital  58 978  1 310 ( 1 719)   30  58 599
Outros títulos  48 220  4 857 (  48)  53 029

Ativos tangíveis detidos para venda  29 148  11 234 ( 1 349) ( 5 445)  33 588
Devedores, outras aplicações e outros ativos  21 672   509 (  95) ( 17 701)  4 385

Outras provisões (Nota 4.20)  43 624  2 025 (  634) (  456)  44 559
 201 642  38 239 ( 2 078) ( 43 673)   30  194 160

1 094 418  104 120 ( 36 980) ( 265 674)   30  895 914

Imparidades em outros ativos (Nota 4.13)

Imparidades e provisões para garantias e 
compromissos assumidos (Nota 4.20)

Imparidades em ativos financeiros disponíveis 
para venda (Nota 4.5)

Aumentos Reposições / 
Reversões

Utilizações Diferenças
 cambiais e 

outros

 
As utilizações de imparidades em crédito a Clientes efetuadas durante o exercício de 2016 incluem 158 761 m.euros de write-offs e   
59 848 m.euros associadas a vendas de crédito. 
 
O aumento de imparidade para instrumentos de dívida disponíveis para venda refere-se a obrigações Portugal Telecom International 
Finance 4,375% - 24.3.2017. Estas obrigações foram vendidas durante o exercício de 2016, tendo sido utilizada a respetiva 
imparidade. 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Outras provisões – provisões diversas inclui provisões para contingências fiscais e ações 
judiciais em curso, nomeadamente os processos de recuperação do IVA no montante de 29 039 m.euros.  
 
 
 
 

31 dezembro 2017 | Notas às demonstrações financeiras individuais | Banco BPI | 100 
 



 

4.40. Impostos sobre os lucros 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o custo com impostos sobre lucros reconhecidos em resultados, bem como a carga fiscal, medida 
pela relação entre a dotação para impostos e o lucro do exercício antes daquela dotação, podem ser resumidos como se segue: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Impostos correntes sobre os lucros
Do exercício  1 123  8 079
Correção de exercícios anteriores   252 (  513)

 1 375  7 566
Impostos diferidos

Registo e reversão de diferenças temporárias  15 802 ( 84 890)
Por prejuízos fiscais reportáveis 1  9 773  73 431

 25 575 ( 11 459)
Contribuição sobre o setor bancário  14 254  17 758
Total do imposto registado em resultados  41 204  13 864
Resultado antes de impostos  273 978  269 675
Carga fiscal 15,0% 5,1%
1 Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, inclui a utilização de prejuízos fiscais reportáveis respetivamente

no montante de 82 864 m. euros e 350 078 m. euros ao abrigo do artº 3 do Decreto Regulamentar nº

5/2016 de 18 de novembro. A utilização efetuada em 2017 foi em adicional ao montante apurado no fecho

de contas relativo ao exercício de 2016 e só ocorreu em maio de 2017 aquando do reporte fiscal de 2016.  
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, o Banco reconheceu diretamente em resultados transitados impostos sobre lucros no valor de 7 762 
m.euros e de (54 033) m.euros, respetivamente, resultantes de desvios atuariais com pensões do período, de valias em ações próprias 
reconhecidas em capitais próprios e da revogação do Aviso 3/95 do Banco de Portugal. 
 
Os impostos são calculados com base nas taxas de imposto legalmente em vigor, para o período a que se reportam os resultados. A 
taxa nominal de imposto decompõe-se da seguinte forma: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

IRC 21,0% 21,0%
Derrama municipal 1 1,4% 1,4%
Derrama estadual 2 5,0% 5,0%

Taxa nominal de imposto % 27,4% 27,4%
1 Taxa média ponderada em função do universo dos municípios em que o Banco
BPI possui estabelecimentos estáveis.
2 Taxa apurada de acordo com o Artigo 87º-A do IRC (lucro tributável: entre
1 500 000 euros e 7 500 000 euros, taxa de 3%; entre 7 500 000 euros e 35 000
000 euros, taxa de 5%; superior a 35 000 000 euros, taxa de 7%).  
 
Os impostos diferidos ativos e passivos correspondem ao valor do imposto a recuperar e a pagar em períodos futuros resultante de 
diferenças temporárias entre o valor de um ativo ou passivo no balanço e a sua base de tributação. Os prejuízos fiscais reportáveis e 
os créditos fiscais dão também origem ao registo de impostos diferidos ativos. 
 
Os impostos diferidos ativos e passivos foram calculados com base nas taxas fiscais decretadas para o período em que se prevê que 
seja realizado o respetivo ativo ou passivo. 
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A reconciliação entre a taxa nominal de imposto e a carga fiscal verificada nos exercícios de 2017 e 2016, bem como a reconciliação 
entre o custo / proveito de imposto e o produto do lucro contabilístico pela taxa média de imposto, pode ser analisada como se segue: 

Taxa de 
imposto Valor

Taxa de 
imposto Valor

Lucro antes de impostos  273 978  269 675
Imposto apurado com base na taxa nominal de imposto 27,4%  75 070 27,4%  73 891

Mais-valias e imparidades em participaçoes (líquidas) -7,8% ( 21 497) -0,2% (  618)
Mais-valias em activos tangíveis (líquidas) -0,7% ( 1 870) -0,7% ( 1 870)
Dividendos não tributáveis -9,5% ( 25 950) -14,3% ( 38 492)
Benefícios fiscais -0,2% (  522) -0,2% (  615)
Alteração do regime fiscal das provisões 6,4%  17 401 27,3%  73 516
Imparidades e provisões para crédito -4,8% ( 13 040) -42,8% ( 115 314)
Impostos sobre dividendos de empresas filiais e associadas 0,6%  1 756 0,4%  1 126
Custos com pensões não aceites -0,5% ( 1 374) 0,2%   470
Resultado do Banco BPI Cayman 0,9%  2 549 0,5%  1 236
Correções de exercícios anteriores 0,1%   252 -0,2% (  513)
Créditos incobráveis não aceites 0,1%   222 0,0%   124
Contribuição sobre o setor financeiro 5,2%  14 254 6,6%  17 758
Tributação autónoma 0,4%  1 123 0,5%  1 351
Crédito fiscal extraordinário ao investimento 0,4%  1 065
Correção de prejuízos fiscais de exercícios anteriores -2,8% ( 7 628) 0,0% (  85)
Outros proveitos e custos não tributáveis 0,2%   458 0,3%   834

15,0%  41 204 5,1%  13 864

31 Dez. 1631 Dez. 17

 
 

Em 1 de janeiro de 2016 entrou em vigor o Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2015, nos termos do qual as entidades sujeitas à 

supervisão do Banco de Portugal devem passar a elaborar as suas demonstrações financeiras individuais em conformidade com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como adotadas pela União Europeia (IFRS), sendo para o efeito apuradas e relevadas 

contabilisticamente perdas por imparidade para crédito, apuradas de acordo com a IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento 

e mensuração, em substituição do registo de provisões de acordo com o disposto no Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal. 

 
O Decreto-Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro introduziu um regime fiscal aplicável à transição para IFRS referida acima. 
Este Decreto-Regulamentar estabelece o seguinte: 
 

(i) Para efeitos fiscais e no que se refere ao exercício de 2016, as perdas por imparidade para crédito só podem ser aceites 
como custo desde que não ultrapassem os limites previstos no Aviso n.º 3/95 na sua redação de 31 de dezembro de 2015;e 

 
(ii) Introdução de uma norma transitória que se aplica especificamente aos efeitos fiscais da transição descrita acima e cujos 

efeitos se reportam a 1 de janeiro de 2016. Esta norma transitória prevê que “No que se refere às provisões por imparidades 
registadas nos termos do Aviso n.º 3/95, e sujeitas a anulação ou redução ao abrigo do Aviso n.º 5/2015, os sujeitos passivos 
podem optar pelo seguinte regime: 

 
• A diferença positiva, apurada a 1 de janeiro de 2016, entre o valor das provisões por perdas por imparidade de crédito 

constituídas ao abrigo do Aviso n.º 3/95 e as imparidades constituídas a 1 de janeiro de 2016 referentes aos mesmos 
créditos de acordo com o normativo contabilístico aplicável, é considerada, no apuramento do lucro tributável relativo ao 
exercício de 2016, apenas na parte em que exceda os prejuízos fiscais gerados em períodos de tributação iniciados em 
ou após 1 de janeiro de 2012 e ainda não utilizados; 

 
• O montante que não for considerado para efeitos de determinação do lucro tributável nos termos da alínea anterior é 

abatido ao saldo dos prejuízos fiscais ali referidos.” 
 
Neste contexto, o Decreto-Regulamentar n.º 5/2016 contém uma norma transitória que confere ao Banco a possibilidade de abater ao 
saldo de prejuízos fiscais gerados em períodos de tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2012 e ainda não utilizados, 
qualquer diferença positiva entre o montante das provisões que se encontravam reconhecidas nos termos do Aviso n.º 3/95 do Banco 
de Portugal e o montante das perdas por imparidade para crédito registadas nos termos da IAS 39, em 1 de janeiro de 2016. 
O Banco optou por aplicar a referida norma transitória, sendo a diferença positiva apurada em 1 de janeiro de 2016 entre o valor das 
provisões por perdas por imparidade de crédito constituídas ao abrigo do Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal e as imparidades 
constituídas a 1 de janeiro de 2016 referentes aos mesmos créditos de 432 942 m.euros (350 078 m. euros considerados no fecho de 
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contas de 2016 e, adicionalmente, 82 864 m. euros aquando do reporte fiscal do exercício de 2016, em resultado de alterações na 
interpretação da já referida norma, entretanto ocorridas), a qual não relevou como variação patrimonial positiva para efeitos fiscais em 
2016, por ter sido integralmente deduzida aos prejuízos acumulados de exercícios existentes a essa data (489 993 m. euros) e que 
tinham sido gerados nos exercícios de 2013 e 2014. Esta possibilidade permitiu a anulação de 90 918 m.euros de impostos diferidos 
ativos relativos a prejuízos fiscais reportáveis. 
 
Adicionalmente, a conjugação das referidas alterações legislativas implicaram a aplicação do regime previsto no artigo 4.º da Lei n.º 
61/2014, de 25 de agosto, ou seja, da regra que não permite que os gastos e variações patrimoniais negativas que geraram ativos por 
impostos diferidos garantidos pelo Estado até 31 de dezembro de 2015 possam ser objeto de dedução fiscal que impliquem o 
apuramento de prejuízo fiscal no exercício.  
 
Depois de computados todos os ajustamentos fiscais necessários, o apuramento final do resultado tributável de 2016 foi negativo em 
36 325 m.euros, o que implicou a constituição de impostos diferidos ativos de 7 628 m.euros, incluídos na linha “Correção de prejuízos 
fiscais de exercícios anteriores” do mapa supra. 
 
Regime Especial Aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos (REAID) aprovado pela Lei nº 61/2014 
 

No exercício de 2014, o Banco aderiu ao Regime Especial Aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos (REAID) aprovado pela Lei nº 

61/2014, de 26 de agosto. O regime especial criado incide sobre os ativos por impostos diferidos que resultem da não dedução de 

gastos e variações patrimoniais negativas com perdas por imparidade para créditos e com benefícios pós-emprego ou a longo prazo de 

empregados. São elegíveis para efeitos deste regime os gastos que não foram considerados para o apuramento do resultado fiscal do 

período em que foram incorridos ou registados e tenham resultado no registo de ativos por impostos diferidos para as realidades acima 

referidas.  

 

Nos termos do REAID, a dedução dos gastos ou variações patrimoniais que geraram, até 31 de dezembro de 2015, ativos por 

impostos diferidos protegidos por este regime, apenas pode ocorrer até ao limite do lucro tributável do exercício, não podendo, assim, 

contribuir para a formação de prejuízo fiscal, procedendo-se à sua dedução nos exercícios seguintes em que se apurar lucro tributável, 

cumprindo-se, igualmente, o mesmo limite. 

 
Ainda no âmbito do REAID, o valor contabilístico dos referidos ativos por impostos diferidos é convertido em crédito tributário quando o 

sujeito passivo apure um resultado líquido negativo ou entre em liquidação/insolvência. O montante de ativos por impostos diferidos a 

converter em crédito tributário corresponde a uma proporção entre o resultado líquido negativo e o capital próprio do mesmo período, 

excluindo o resultado líquido. No cenário de conversão dos ativos por impostos diferidos em crédito tributário, é criado um regime 

compensatório que prevê a constituição de uma reserva especial no montante do crédito tributário, majorado em 10% (poderá ser 

sujeito a ajustamentos) e a constituição simultânea de direitos de conversão atribuídos ao Estado. O exercício dos direitos de 

conversão por parte do Estado implica um aumento do capital social dos sujeitos passivos, através da incorporação da reserva 

especial, e a emissão de novas ações atribuídas gratuitamente ao Estado (os acionistas, à data da constituição dos direitos de 

conversão atribuídos ao Estado têm o direito potestativo de adquirir esses direitos na proporção das respetivas participações no capital 

social). 

 

Este regime é aplicável aos gastos contabilizados nos períodos de tributação que se iniciem em 1 de janeiro de 2015, bem como aos 

ativos por impostos diferidos que se encontravam registados nas contas anuais relativas a 31 de dezembro de 2014. Contudo, a Lei n.º 

23/2016, de 19 de agosto, veio prever a cessação da aplicação deste regime aos ativos por impostos diferidos decorrentes de gastos e 

variações patrimoniais negativas reconhecidas nos períodos de tributação posteriores a 1 de janeiro de 2016, mantendo-se, contudo, 

salvaguardados os ativos por impostos diferidos contabilizados em exercícios anteriores. 
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Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o valor dos impostos diferidos ativos e passivos é o seguinte: 

31 Dez. 17 31 Dez. 16

Impostos diferidos
Ativos (Nota 4.12)  412 046  448 829
Passivos (Nota 4.21) ( 3 535) ( 2 539)

 408 511  446 290
Registados por contrapartida de:

Resultados transitados  351 367  315 584
Outras reservas - desvios atuariais  75 316  107 355
Reserva de reavaliação (Nota 4.27)

Instrumentos financeiros disponíveis para venda  7 403  11 892
Resultado líquido ( 25 575)  11 459

 408 511  446 290  
 
Nos termos do IAS 12 – Impostos sobre o rendimento, o reconhecimento de impostos diferidos ativos pressupõe que seja provável a 
existência de lucros tributáveis futuros que permitam a sua utilização. Para o efeito, o Banco BPI efetuou projeções de lucros 
tributáveis futuros que suportam os impostos diferidos ativos registados contabilisticamente em 31 de dezembro de 2017, as quais 
foram preparadas com base no Orçamento do Banco para o período 2018-2020, assumindo a manutenção do regime fiscal que 
decorre do Aviso nº 3/95 do Banco de Portugal para as perdas por imparidade para crédito. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o balanço individual do Banco BPI inclui 412 046 m.euros de impostos diferidos ativos, dos quais: 

(i) 207 473 m.euros de impostos diferidos ativos enquadrados ao abrigo do Regime especial aplicável aos ativos por 
impostos diferidos, aprovados pela Lei nº 61/2014, de 26 de agosto; 

(ii) 204 573 m.euros dependem da existência de lucros tributáveis futuros (não enquadráveis pelo Regime especial), 
incluindo: 
• 90 650 m.euros relacionados com perdas  por imparidade para crédito e garantias; 
• 9 288 m.euros relativos a outras imparidades e provisões tributadas; 
• 53 851 m.euros relativos a benefícios a empregados (desvios atuariais, transferência de responsabilidades para a  
Segurança Social, reformas antecipadas e prémio carreira); 
• 19 609 m.euros associados a prejuízos  fiscais reportáveis originados em 2014 e 2016. De acordo com a Lei n.º 
2/2014, de 16 de janeiro, a utilização de prejuízos fiscais em períodos futuros de tributação não pode exceder 70% 
do lucro tributável em cada um desses períodos, tendo os prejuízos fiscais originados em 2014 e 2016 um prazo 
de reporte de 12 anos. 

 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a composição dos prejuízos fiscais reportáveis era a seguinte: 

Ano de origem Prejuízos fiscais 
reportáveis

Impostos diferidos 
ativos

Data limite de 
utilização

2014  57 052  11 981 2026
2016  36 325  7 629 2028

 
 
 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a composição dos prejuízos fiscais reportáveis era a seguinte: 

Ano de origem Prejuízos fiscais 
reportáveis

Impostos diferidos 
ativos

Data limite de 
utilização

2014  139 915  29 382 2026

 
 
 
Até 31 de dezembro de 2017, o Banco BPI utilizou 90 918 m.euros de impostos diferidos ativos por prejuízos fiscais reportáveis de 
2013 e 2014, de acordo com a sua interpretação do Decreto-Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro.  
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O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o exercício de 2017 foi o seguinte: 

Custos Proveitos Aumentos Diminuições

Impostos diferidos ativos
Prejuízos fiscais  29 383 ( 9 773)  19 610
Aplicação do artº 4 do regime previsto na Lei 61/2014  70 471 ( 9 883)  4 960  65 548
Provisões e imparidades tributadas  171 511 ( 12 971)  158 540
Diferimento fiscal do impacto da transferência das pensões  19 650 ( 1 512)  18 138
Desvios atuariais  43 872 ( 8 479) (  295)  35 098
Desvios atuariais após 2011  55 005 ( 5 626) ( 8 865)  40 514
Reformas antecipadas  31 774  6 082  37 856
Prémio de antiguidade/ Prémio final de carreira  1 809 (  157)   46  1 698
Impostos sobre dividendos  11 214  6 329  17 543
Instrumentos financeiros disponíveis para venda  14 549 (  55)   2 ( 3 406)  11 090
SAMS - Programa de rescisões  2 821  2 821
Indemnizações não contratuais  3 811  3 811
Outros (  409) (  476)   664 (  221)

 448 829 ( 48 877)  24 317   48 ( 12 271)  412 046
Impostos diferidos passivos
RVAs ( 1 103)  1 103
Instrumentos financeiros disponíveis para venda ( 2 176) ( 1 084) ( 3 260)
Outros (  363)   60   28 (  275)

( 2 539) ( 1 043)   28  1 103 ( 1 084) ( 3 535)
 446 290 ( 49 920)  24 345  1 151 ( 13 355)  408 511

Saldo em 
31 Dez. 16

Saldo em 
31 Dez. 17

Por resultados Por reservas e res. trans.

 
 
 
O movimento ocorrido nos impostos diferidos registados durante o exercício de 2016 foi o seguinte: 

Custos Proveitos Aumentos Diminuições

Impostos diferidos ativos
Prejuízos fiscais  102 814 ( 73 431)  29 383
Aplicação do artº 4 do regime previsto na Lei 61/2014  8 479  61 992  70 471
Provisões e imparidades tributadas  140 742   894  28 981   894  171 511
Diferimento fiscal do impacto da transferência das pensões  21 162 ( 1 512)  19 650
Desvios atuariais  52 646 ( 8 774)  43 872
Desvios atuariais após 2011  15 543 ( 8 534)  47 996  55 005
Reformas antecipadas  24 611  7 163  31 774
Prémio de antiguidade / Prémio final de carreira  8 807 ( 7 203)   205  1 809
Impostos sobre dividendos  8 829  2 385  11 214
Crédito fiscal ao investimento  1 065 ( 1 065)
Instrumentos financeiros disponíveis para venda  11 718   452  2 379  14 549
Outros (  175) (  297)   63 (  409)

 387 762 ( 91 443)  101 036  51 474  448 829
Impostos diferidos passivos
RVA's (  203)   203
Instrumentos financeiros disponíveis para venda ( 8 240)   203  5 861 ( 2 176)
Outros ( 2 229)  1 630   236 (  363)

( 10 469)  1 630   236  6 064 ( 2 539)
 377 293 ( 89 813)  101 272  57 538  446 290

Saldo em 
31 Dez. 15 
Proforma

Por resultados Por reservas e res. trans. Saldo em 
31 Dez. 16
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4.41. Riscos financeiros 
 
Justo valor  
 

O justo valor dos instrumentos financeiros é estimado sempre que possível recorrendo a cotações em mercado ativo. Um mercado é 
considerado ativo, e portanto líquido, quando é acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efetuam transações de 
forma regular. Para instrumentos financeiros em que não exista mercado ativo, por falta de liquidez e ausência de transações regulares, 
são utilizados métodos e técnicas de avaliação para estimar o justo valor. 

Os instrumentos financeiros registados em balanço ao justo valor foram classificados por níveis de acordo com a hierarquia prevista na 
norma IFRS 13. 

Instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor 

Instrumentos de dívida e instrumentos de capital 

• Nível 1 – Com cotação em mercado ativo 

São incluídos nesta categoria, para além dos instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado regulamentado, as 
obrigações e unidades de participação em fundos harmonizados, valorizados com base em preços/cotações de mercados ativos, 
divulgados através de plataformas de negociação, considerando ainda a liquidez e a qualidade dos preços. 

A classificação do justo valor de nível 1 é efetuada de forma automática pelo SIVA (Sistema Integrado de Valorização de Ativos) sempre 
que os instrumentos financeiros em causa sejam negociados em mercado ativo, considerando-se, para esse efeito, que tal se verifica 
quando: 
i. diariamente seja dada cotação para os instrumentos financeiros em causa por, pelo menos, 6 contribuidores, sendo pelo menos três 
deles com ofertas firmes, ou exista uma cotação multi-contribuída (preço formado por várias ofertas firmes de contribuidores disponíveis 
no mercado) (mercado ativo), ou; 
ii. tais instrumentos financeiros tenham sido classificados em nível 1, de acordo com a regra referida na alínea anterior, em, pelo menos, 
50% dos últimos 30 dias de calendário. 

Para instrumentos financeiros que não possuam histórico de 30 dias de calendário disponível no sistema, a atribuição do nível de justo 
valor será realizado tendo em consideração o histórico disponível no SIVA. 

• Nível 2 – técnicas de valorização baseadas em dados de mercado 

São considerados de nível 2 os instrumentos financeiros que não sejam transacionados em mercado ativo ou que sejam valorizados por 
recurso a metodologias de valorização baseadas em dados de mercado para instrumentos financeiros com características idênticas ou 
similares de acordo com as regras abaixo indicadas. 

A classificação do justo valor de nível 2 é efetuada de forma automática pelo SIVA de acordo com as seguintes regras: 

a) Diariamente, os instrumentos financeiros serão classificados em nível 2 se forem: 

i. cotados por menos que 6 contribuidores, independentemente do tipo de preço, ou; 
ii. valorizados com base em modelos que utilizam maioritariamente dados observáveis no mercado (como por exemplo curvas de taxas 
de juro ou taxas de câmbio), ou; 
iii. valorizados por recurso a preços de compra indicativos de terceiros, baseados em dados observáveis no mercado, e; 
iv. tiverem sido classificados em nível 1 e nível 2, de acordo com as regras referidas anteriormente, em pelo menos 50% dos últimos 30 
dias de calendário. 

b) Para instrumentos financeiros que não possuam histórico de 30 dias de calendário disponível no sistema, a atribuição do nível de justo 
valor será realizado tendo em consideração o histórico disponível no SIVA. 
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• Nível 3 – técnicas de valorização utilizando principalmente inputs não baseados em dados observáveis em mercado 

Os instrumentos financeiros são classificados no nível 3 sempre que não cumpram os critérios para ser classificados como nível 1 ou 
nível 2, ou o seu valor resulte da utilização de informação não observável em mercado, designadamente:  

a) instrumentos financeiros não admitidos à negociação em mercado regulamentado, que sejam valorizados com recurso a modelos de 
avaliação e não exista no mercado um consenso geralmente aceite sobre os critérios a utilizar, nomeadamente: 

i. avaliação feita com base no “Net Asset Value” de fundos não harmonizados, atualizados e divulgados pelas respetivas sociedades 
gestoras; 
ii. avaliação feita com base em preços indicativos divulgados pelas entidades que participaram na emissão de determinados instrumentos 
financeiros, sem mercado ativo; ou, 
iii. avaliação feita com base na realização de testes de imparidade, recorrendo a indicadores de performance das operações subjacentes 
(e.g. grau de proteção por subordinação às tranches detidas, taxas de delinquência dos ativos subjacentes, evolução dos ratings, etc.). 

b) instrumentos financeiros valorizados através de preços de compra indicativos baseados em modelos de avaliação teóricos, divulgados 
por entidades terceiras especializadas. 

A classificação automática proposta pelo SIVA relativamente ao nível de justo valor será efetuada no dia da mensuração, sendo 
supervisionada por uma equipa especializada, tendo como objetivo garantir que a classificação de nível de justo valor seja considerada a 
mais adequada, de acordo com os princípios aqui enunciados. 

Sempre que não esteja disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o seu justo valor, os instrumentos 
de capital encontram-se reconhecidos ao custo histórico e são sujeitos a testes de imparidade.  

Instrumentos financeiros derivados  

As transações de derivados financeiros, sob a forma de contratos sobre taxas de câmbio, sobre taxas de juro, sobre ações ou índices de 
ações, sobre a inflação ou sobre uma combinação destes subjacentes são efetuadas em mercados de balcão (OTC – Over-The-Counter) 
e em mercados organizados (especialmente em bolsas de valores). Para as operações de derivados OTC (swaps e opções) a respetiva 
valorização é efetuada com base em métodos geralmente aceites, privilegiando sempre valores provenientes do mercado. 

• Nível 1 – com cotação em mercado ativo  

Nesta categoria são incluídos os futuros e opções e outros instrumentos financeiros derivados transacionados em mercado 
regulamentado. 

• Nível 2 – técnicas de valorização baseadas em dados de mercado 

No nível 2 estão classificados os instrumentos financeiros derivados negociados em mercado não regulamentado (mercado de 
balcão /OTC) que não têm componente opcional. 

A valorização destes derivados é efetuada através do desconto dos cashflows das operações, usando como base para o desconto as 

curvas de taxa de juro de mercado consideradas adequadas para a moeda em causa, vigentes no momento do cálculo. As taxas de juro 

são obtidas junto de fornecedores de informação considerados fidedignos (e.g. Bloomberg ou Reuters). As mesmas curvas de taxa de 

juro são ainda utilizadas na projeção dos fluxos de caixa não determinísticos, como por exemplo para os juros calculados a partir de 

indexantes. As taxas de juro para os prazos específicos necessários são determinadas recorrendo a métodos de interpolação 

considerados adequados. 

• Nível 3 – técnicas de valorização utilizando principalmente inputs não baseados em dados observáveis em mercado  

No nível 3 estão classificadas as opções e os derivados negociados em mercado não regulamentado (mercado de balcão / OTC), 
que incorporem elementos opcionais. 
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A valorização das opções é efetuada a partir de modelos estatísticos que consideram o valor de mercado dos ativos subjacentes e as 
respetivas volatilidades (considerando-se que estas últimas não são dados observáveis diretamente no mercado). Os modelos teóricos 
utilizados na valorização de derivados classificados no nível 3 são de dois tipos: 

(i) Para opções simples, é utilizado o modelo Black-Scholes e seus derivados (modelos normalmente usados pelo mercado na 
valorização deste tipo de operações). Os inputs não observáveis em mercado utilizados na valorização (volatilidades implícitas 
do subjacente) são recolhidos na Bloomberg. Em 31 de dezembro de 2017 estão compreendidos nos seguintes intervalos, por 
tipo de subjacente: 

Tipo subjacente Mínima Máxima
Euribor 1 mês 85,59% 85,60%
Euribor 3 meses 35,57% 132,31%
Euribor 6 meses 22,22% 127,06%
Euribor 12 meses 44,01% 170,23%
Câmbio EUR/USD 5,97% 16,39%

Volatilidades implícitas

 
(ii) Para opções exóticas ou para derivados complexos com elementos opcionais incorporados para os quais não existam modelos 

de valorização disponíveis, o Banco contrata entidades especializadas que valorizam tais ativos recorrendo a modelos 
específicos que desenvolvem segundo os critérios e metodologias geralmente aceites pela indústria para este tipo de 
instrumentos. Note-se que em 31 de dezembro de 2017 não se encontram em vigor operações deste tipo, pelo que não foi 
necessário recorrer a esta entidade para efetuar valorizações. 

 
De acordo com a política definida pelo Banco BPI no que respeita à gestão da exposição em opções, não são mantidas posições em 
aberto significativas, sendo o risco gerido principalmente através de coberturas “back-to-back” e macro-coberturas. Assim, o impacto 
de eventuais variações nos inputs utilizados na valorização das opções, ao nível da demonstração de resultados do Banco BPI, é 
tendencialmente pouco significativo.  
 
As valorizações assim obtidas são, no caso de operações interbancárias, avaliadas contra as usadas pelas contrapartes e sempre 
que surjam divergências significativas os modelos ou os pressupostos são revistos. 
 

A valorização de componentes não opcionais, não ajustadas pelo risco de crédito, (cash flows das operações) é efetuada a partir do 
respetivo desconto, usando metodologia similar à utilizada para os derivados sem componente opcional, não deixando por isso o 
derivado em causa de ser considerado (globalmente) no nível 3. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 estavam também incluídos no nível 3 os derivados negociados em mercado de balcão contratados com 
contrapartes com as quais o Banco não mantém acordos de troca de colateral, uma vez que os respetivos ajustamentos para o risco 
de crédito eram estimados essencialmente com recurso a dados não observáveis de mercado (por exemplo, probabilidades de 
incumprimento e perdas dado o incumprimento determinadas por modelos internos). 

 

Em 2017 o Banco implementou um conjunto de melhorias à metodologia de cálculo dos ajustamentos para o risco de crédito de 
derivados negociados em mercado de balcão. Entre outros aspetos, os parâmetros de risco determinados por modelos internos 
passaram a ser ajustados com base em fatores de mercado. Tendo em consideração estas alterações, em 31 de dezembro de 2017, 
estas operações passaram a ser incluídas no nível 2. 

Instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado 

Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao custo amortizado, o Grupo BPI apura o respetivo justo valor com recurso a 
técnicas de valorização.  

Refira-se que o justo valor apresentado pode não corresponder ao valor de realização destes instrumentos financeiros num cenário de 
venda ou de liquidação, não tendo sido determinado com esse objetivo. 

As técnicas de valorização utilizadas procuram ter por base as condições de mercado aplicáveis a operações similares na data de 
referência das demonstrações financeiras, nomeadamente o valor dos respetivos cash flows descontados com base nas taxas de juro 
consideradas mais apropriadas, ou seja: 

• os cash-flows associados às Aplicações em instituições de crédito e Recursos de outras instituições de crédito foram 
descontados com base nas curvas de taxa de juro das operações interbancárias na data de referência das demonstrações 
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financeiras, com exceção dos recursos de médio e longo prazo, cujos cash-flows foram descontados com base na curva de 
taxa de juro usada para as emissões sénior do Banco; 

• nas operações com Clientes (Crédito a clientes e Recursos de clientes e outros empréstimos) considera-se a média ponderada 
das taxas de referência contratualizadas pelo Banco no último mês para operações similares; 

• nas emissões de obrigações (Responsabilidades representadas por títulos e Passivos subordinados), foram aplicadas as taxas 
de juro de referência e os spreads disponíveis no mercado, tendo em conta o prazo residual e o grau de subordinação das 
emissões. Para a dívida subordinada foram utilizadas propostas para emissão apresentadas ao Banco por outras instituições 
de crédito, como base para a construção de uma curva de spreads de subordinação, tomando igualmente em conta a curva de 
dívida sénior, a curva da dívida pública portuguesa e a evolução do spread entre as dívidas públicas de Portugal e da 
Alemanha. 

As taxas de referência utilizadas para cálculo dos fatores de desconto em 31 de dezembro de 2017 são as constantes nos seguintes 
quadros e referem-se a taxas do mercado interbancário: 

1 mês 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 7 anos 10 anos 30 anos
EUR -0,37% -0,33% -0,27% -0,19% -0,15% 0,03% 0,32% 0,57% 0,89% 1,50%
GBP 0,49% 0,52% 0,58% 0,77% 0,79% 0,88% 1,04% 1,15% 1,28% 1,43%
USD 1,57% 1,69% 1,84% 2,11% 2,06% 2,15% 2,24% 2,30% 2,38% 2,52%
JPY -0,04% -0,03% 0,02% 0,12% 0,05% 0,07% 2,69% 2,90% 3,15% 3,39%

 

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos
Dívida pública Portuguesa -0,10% -0,10% 0,01% 0,06% 0,44% 0,85% 1,06% 1,51% 1,75% 1,94%
Divida pública Alemã -0,64% -0,63% -0,54% -0,38% -0,20% -0,09% 0,04% 0,15% 0,28% 0,43%
Spread PT/DE 0,54% 0,52% 0,55% 0,44% 0,64% 0,95% 1,02% 1,36% 1,46% 1,52%

 

Nas operações à vista (nomeadamente Caixa e disponibilidades em bancos centrais, Disponibilidades em outras instituições de crédito 
e depósitos à ordem incluídos em Recursos de clientes e outros empréstimos) o justo valor corresponde ao respetivo valor de balanço. 
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Em 31 de dezembro de 2017, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Registados 
em balanço 

ao justo valor
Total

Ativos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  909 851  909 851  909 851  909 851
Disponibilidades em outras instituições de crédito  153 602  153 602  153 602  153 602
Ativos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  163 759  163 759  163 759  163 759
Ativos financeiros disponíveis para venda 8 096 418 8 096 418 8 096 418  2 568 8 098 986
Aplicações em instituições de crédito  724 499  726 710   3  726 710  2 211  724 499
Crédito a clientes 21 633 286 19 979 974   4 19 979 974 (1 653 312) 21 633 286
Derivados de negociação 2  136 777  136 777  136 777  136 777
Derivados de cobertura  12 740  12 740  12 740  12 740

31 830 932 8 409 694 21 770 137 30 179 831 (1 651 101)  2 568 31 833 500

Passivos
Recursos de bancos centrais 1 995 374 1 996 223   3 1 996 223 (  849) 1 995 374
Recursos de outras instituições de crédito 2 172 891 2 129 498   3 2 129 498  43 393 2 172 891
Recursos de clientes e outros empréstimos 20 832 090 20 827 891   5 20 827 891  4 199 20 832 090
Responsabilidades representadas por títulos  236 978  231 784   3  231 784  5 194  236 978
Passivos financeiros associados a ativos transferidos 4 626 892 4 590 620   4 4 590 620  36 272 4 626 892
Derivados de negociação  170 048  170 048  170 048  170 048
Derivados de cobertura  69 880  69 880  69 880  69 880
Outros passivos subordinados e títulos de participação  305 077  331 341   3  331 341 ( 26 264)  305 077

30 409 230  239 928 30 107 357 30 347 285  61 945 30 409 230

1 421 702 8 169 766 (8 337 220) ( 167 454) (1 589 156)  2 568 1 424 270

Diferenças de valorização de ativos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação  43 416

Total (1 545 740)
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor.
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados.
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 2, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.
4 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.
5 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.

Ativos valorizados 
ao custo histórico 1

Valor 
contabilístico 

total
Registados em

balanço ao
custo amortizado

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico
(líquido)

Justo valor de instrumentos financeiros

Diferença

 

31 dezembro 2017 | Notas às demonstrações financeiras individuais | Banco BPI | 110 



 

 
Em 31 de Dezembro de 2016, o justo valor dos instrumentos financeiros pode ser resumido conforme quadro seguinte: 

Registados 
em balanço 

ao justo valor
Total

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  876 620  876 620  876 620  876 620
Disponibilidades em outras instituições de crédito  135 867  135 867  135 867  135 867
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  168 384  168 384  168 384  168 384
Activos financeiros disponíveis para venda 8 064 229 8 064 229 8 064 229  5 693 8 069 922
Aplicações em instituições de crédito  494 437  494 063   3  494 063 (  374)  494 437
Crédito a clientes 21 075 013 19 223 781   4 19 223 781 (1 851 232) 21 075 013
Derivados de negociação 2  183 907  183 907  183 907  183 907
Derivados de cobertura  25 895  25 895  25 895  25 895

31 024 352 8 442 415 20 730 331 29 172 746 (1 851 606)  5 693 31 030 045

Passivos
Recursos de bancos centrais 2 000 011 2 001 697   3 2 001 697 ( 1 686) 2 000 011
Recursos de outras instituições de crédito 1 706 959 1 697 141   3 1 697 141  9 818 1 706 959
Recursos de clientes e outros empréstimos 20 333 328 20 319 287   5 20 319 287  14 041 20 333 328
Responsabilidades representadas por títulos  849 779  807 120   3  807 120  42 659  849 779
Passivos financeiros associados a activos transferidos 4 791 745 4 744 619   4 4 744 619  47 126 4 791 745
Derivados de negociação  213 313  213 313  213 313  213 313
Derivados de cobertura  97 756  97 756  97 756  97 756
Outros passivos subordinados e títulos de participação  23 448  23 375   3  23 375   73  23 448

30 016 339  311 069 29 593 239 29 904 308  112 031 30 016 339

1 008 013 8 131 346 (8 862 908) ( 731 562) (1 739 575)  5 693 1 013 706

Diferenças de valorização de activos financeiros reconhecidas em reservas de reavaliação ( 28 306)

Total (1 767 881)
1 Títulos não cotados para os quais não é possível determinar de forma fiável o justo valor.
2 No balanço esta rubrica é apresentada na linha Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados.
3 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 2, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.
4 Instrumentos financeiros registados no balanço a custo amortizado classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.
5 Depósitos à ordem avaliados ao valor nominal. Depósitos a prazo e outros recursos não à vista classificados no nível 3, conforme a hierarquia de justo valor prevista na norma IFRS 13.

Activos 
valorizados 

ao custo histórico 1

Valor 
contabilístico 

total
Registados em

balanço ao
custo amortizado

Tipo de instrumento financeiro
Valor

contabilístico
(líquido)

Justo valor de instrumentos financeiros

Diferença
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Em 31 de dezembro de 2017, o justo valor dos instrumentos financeiros registados no balanço apresenta o seguinte detalhe por 
metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento financeiro
Cotações em
mercado ativo 

(Nível 1)

Dados de 
mercado 
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Ativos

Ativos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  145 521  18 238  163 759
Activos financeiros disponíveis para venda 3 502 326  31 001 4 563 091 8 096 418
Derivados de negociação   306  128 769  7 702  136 777
Derivados de cobertura   12  12 728  12 740

3 648 165  172 498 4 589 031 8 409 694
Passivos

Derivados de negociação   4  167 076  2 968  170 048
Derivados de cobertura  69 880  69 880

  4  236 956  2 968  239 928

Técnicas de valorização

 

Em 31 de dezembro de 2016, o justo valor dos instrumentos financeiros registados no balanço apresenta o seguinte detalhe por 
metodologia de valorização: 

Tipo de instrumento f inanceiro
Cotações em

mercado activo 
(Nível 1)

Dados de 
mercado 
(Nível 2)

Modelos 
(Nível 3)

Total
justo valor

Activos
Activos f inanceiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  149 907  4 365  14 112  168 384
Activos f inanceiros disponíveis para venda 3 415 533  5 587 4 643 109 8 064 229
Derivados de negociação   22  19 569  164 316  183 907
Derivados de cobertura  25 797   98  25 895

3 565 462  55 318 4 821 635 8 442 415
Passivos

Derivados de negociação   128  207 187  5 998  213 313
Derivados de cobertura   26  97 574   156  97 756

  154  304 761  6 154  311 069

Técnicas de valorização

 

Durante o exercício de 2017 e 2016 não foram realizadas transferências entre os níveis 1 e 2.  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados incluídos no 
nível 3 referem-se principalmente a obrigações valorizadas através de bids indicativos baseados em modelos teóricos ou através de 
modelos desenvolvidos internamente. Incluem ainda unidades de participação num fundo de investimento não harmonizado. 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os ativos financeiros disponíveis para venda incluídos no nível 3 referem-se principalmente a 
obrigações colateralizadas por ativos (ABS) e investimentos em private equity e unidades de participação em fundos de capital de 
risco.  
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os derivados de negociação e cobertura incluídos no nível 3 referem-se principalmente a: 

 opções ou swaps negociados com clientes em que exista uma componente opcional e as respetivas coberturas com o 
mercado; 

 opções embutidas em obrigações estruturadas emitidas pelo Banco BPI, com remuneração indexada a cabazes de ações / 
índices de ações, commodities e taxas de câmbio, e operações negociadas com o mercado para  cobertura do risco opcional 
destas obrigações. 

Os derivados contratados em mercado de balcão com contrapartes com as quais o Banco não mantém acordos de colateralização 
passaram de nível 3 (em 2016) para nível 2 (em 2017). Esta transferência justifica-se pela alteração do método de cálculo dos 
ajustamentos para risco de crédito destas operações. 
 
Para efeitos da apresentação das transferências entre níveis, considera-se o valor de balanço dos instrumentos financeiros na data de 
início do período de reporte. 
 
Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2017 nos ativos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação e
ao justo valor

através de 
resultados

Disponíveis 
para venda

Derivados de
negociação

(Líquido)

Derivados de
cobertura
(Líquido) Total

Ativos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 dez.16  14 112 4 643 109  158 318 (  58) 4 815 481
Juros e prémios corridos (valor em 31 dez.16) (  19) ( 129 661) ( 8 235)   253 ( 137 662)
Resultados em operações financeiras   777  1 427  8 640 (  564)  10 280

 Valias potenciais   117  7 111 (  195)  7 033
 Valias efetivas   660  1 427  1 529 (  369)  3 247

Imparidades (  78) (  78)

 66 422  66 422
Aquisições  12 025  13 214  25 239
Vendas ( 5 388) ( 3 440) ( 1 529)   369 ( 9 988)
Reembolsos / Amortizações ( 3 069) ( 115 099) ( 118 168)
Transferências de outros níveis  3 115  3 115
Transferências para outros níveis (  212) ( 24 913) ( 152 216) ( 177 341)
Reclassificação contabilística ( 11 200) ( 11 200)
Juros e prémios corridos (valor em 31 dez.17)   12  120 195 (  244)  119 963

Valor de balanço líquido em 31 dez.17  18 238 4 563 091  4 734 4 586 063

Ganhos / (perdas) reconhecidos por contrapartida de 
reservas de reavaliação

Nota: As valias efetivas nos derivados correspondem aos valores pagos/recebidos no âmbito de liquidações antecipadas das operações. 
 
As aquisições de Ativos detidos para negociação incluem 3 417 m.euros e 2 429 m.euros, respetivamente, relativos à aquisição de 
obrigações da emissão SG USD LIBOR 3M 2017-2020 e da emissão MS MERCADOS OCIDENTAIS USD 2015-2018. 
 
As vendas de Ativos detidos para negociação incluem (1 747) m.euros relativos a obrigações emitidas por MS EUROPA-AMÉRICA. 

As transferências para outros níveis de ativos para negociação e o justo valor através de resultados (212 m.euros) refere-se à emissão 
OTRV Maio 2021 sendo justificada pelo aumento de liquidez no respetivo mercado. 

Os ganhos / (perdas) reconhecidos por contrapartida de reservas de reavaliação durante o exercício de 2017 incluem 46 885 m.euros e 
11 965 m.euros, respetivamente, relativos à reavaliação das participações na SIBS – SGPS, S.A. e na Viacer – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. 

Os Reembolsos de Ativos disponíveis para venda incluem o montante de (78 941) m.euros relativo às emissões da Sagres e o 
montante de (27 573) m.euros relativo a fundos de capital de risco. 

As transferências de outros níveis de ativos disponíveis para venda (3 115 m.euros) referem-se às ações da SIBS - SGPS, S.A., 
transferidas de ativos valorizados ao custo histórico para o nível 3 por ter ficado disponível uma estimativa do justo valor destes títulos, 
nos termos do IAS 39. A participação do Banco nesta empresa foi reavaliada tendo por base uma avaliação independente, assente 
essencialmente no método do rendimento e em múltiplos. 
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As transferências para outros níveis de Ativos disponíveis para venda incluem 24 913 m.euros, relativos às obrigações emitidas pela 
NOS que foram transferidos para o nível 2 devido ao aumento de liquidez no respetivo mercado.  

Para os instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2016 nos ativos e passivos classificados no nível 3 apresenta o seguinte detalhe: 

Detidos para 
negociação e
ao justo valor

através de 
resultados

Disponíveis 
para venda

Derivados de
negociação

(Líquido)

Derivados de
cobertura
(Líquido) Total

Activos e passivos financeiros

Valor de balanço líquido em 31 Dez.15  27 151 4 578 322  172 609  31 370 4 809 452
Juros e prémios corridos (valor em 31 Dez.15) (  16) ( 125 707) ( 7 430)   983 ( 132 170)
Resultados em operações financeiras (  883)   48 ( 3 634) ( 32 158) ( 36 627)

 Valias potenciais ( 3 482) ( 15 096) ( 32 158) ( 50 736)
 Valias efectivas  2 599   48  11 462  14 109

Imparidades ( 4 877) ( 4 877)

( 24 921) ( 24 921)
Aquisições  13 449  83 662  97 111
Vendas ( 25 441) (  195) ( 11 462) ( 37 098)
Reembolsos / Amortizações (  620) ( 63 674) ( 64 294)
Transferências de outros níveis   454  70 793  71 247
Transferências para outros níveis (  3) (  3)
Juros e prémios corridos (valor em 31 Dez.16)   18  129 661  8 235 (  253)  137 661

Valor de balanço líquido em 31 Dez.16  14 112 4 643 109  158 318 (  58) 4 815 481

Ganhos / (perdas) reconhecidos por contrapartida de 
reservas de reavaliação

 Nota: As valias efetivas nos derivados correspondem aos valores pagos/recebidos no âmbito de liquidações antecipadas das operações. 
 
Os Resultados em operações financeiras - Valias potenciais em Derivados de negociação correspondem, essencialmente, à variação 
no justo valor de operações contratadas com clientes, cuja cobertura é efetuada com contrapartes com as quais o Banco mantém 
acordos de colateralização e que por isso não são sujeitas a ajustamentos relacionados com o risco de crédito e se encontram 
classificadas no nível 2. 
 
As transferências para outros níveis de ativos financeiros para negociação e ao justo valor através de resultados correspondem a 
transferências para o nível 2, decorrentes do facto de a sua valorização ter passado a ter por base dados de mercado. 
 
As transferências de outros níveis de ativos disponíveis para venda referem-se a títulos transferidos de ativos valorizados ao custo 
histórico. 
 
Desreconhecimento de instrumentos financeiros 
 
Durante o exercícios de 2017 e 2016 não foram desreconhecidos instrumentos financeiros para os quais não fosse possível determinar 
de forma fiável o justo valor, pelo que o impacto em resultados é nulo. 
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Riscos resultantes de Instrumentos financeiros 
 
A avaliação e controlo do Risco é feita no Banco BPI de acordo com as melhores práticas e em cumprimento das normas e 
regulamentos prudenciais, seguindo os preceitos, definições e valorimetria estipulados, de acordo com as recomendações do Comité 
de Basileia de Supervisão Bancária nos seus três pilares.  
 
O Relatório de Gestão apresentado em simultâneo com as Notas às demonstrações financeiras do Banco BPI inclui também uma 
secção relativa à Gestão dos riscos, na qual é apresentada informação complementar sobre a natureza e extensão dos riscos 
financeiros do Banco BPI.  
 
Exposição a dívida soberana 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o Banco BPI tem a seguinte exposição à dívida dos países que solicitaram apoio financeiro à União 
europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional: 

Valor 
nominal

Valor de balanço 
líquido/

Justo valor

Valias 
líquidas

 em títulos

Efeito da 
contabilidade de 

cobertura

Imparidade
reconhecida

Negociação e reavaliados ao justo valor através 
de resultados  5 155  5 466   183
Portugal  5 155  5 466   183

Disponíveis para venda 3 278 105 3 311 282  17 679  16 449

Portugal 3 278 105 3 311 282  17 679  16 449

Total da exposição 3 283 260 3 316 748  17 862  16 449
 
 
Em 31 de dezembro de 2016, o Banco BPI tem a seguinte exposição à dívida dos países que solicitaram apoio financeiro à União 
europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional: 

Valor 
nominal

Valor de balanço 
líquido/

Justo valor

Valias 
líquidas

 em títulos

Efeito da 
contabilidade de 

cobertura

Imparidade
reconhecida

Negociação e reavaliados ao justo valor através 
de resultados  8 891  8 967 (  71)
Portugal  8 891  8 967 (  71)

Disponíveis para venda 2 193 894 2 231 907  24 881 ( 27 352)

Portugal 2 193 894 2 231 907  24 881 ( 27 352)

Total da exposição 2 202 785 2 240 874  24 810 ( 27 352)

 
O valor de balanço líquido apresentado nos quadros acima corresponde ao justo valor, que foi determinado com base nos preços 
praticados nos mercados internacionais, estando as valias potenciais e o efeito da contabilidade de cobertura refletidos em contas 
próprias de reservas ou de resultados, dependendo dos títulos estarem classificados na carteira de títulos disponíveis para venda ou 
na carteira de títulos detidos para negociação, respetivamente. O Banco BPI considera que em 31 de dezembro de 2017 não existe 
qualquer evidência objetiva de imparidade.  
 
Em 31 de Dezembro de 2017 o Banco BPI não tem exposição à dívida pública grega.  
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Em 31 de dezembro de 2017, a exposição do Banco BPI à dívida dos países que solicitaram apoio financeiro à União Europeia, Banco 
Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, apresenta a seguinte repartição por prazos residuais de vencimento: 
Maturidades 2017 2018 a 2022 > 2023 Total

Portugal 3 316 748 3 316 748
3 316 748 3 316 748  

 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a exposição do Banco BPI à dívida dos países que solicitaram apoio financeiro à União Europeia, Banco 
Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, apresenta a seguinte repartição por prazos residuais de vencimento: 
Maturidades 2017 2018 a 2022 > 2023 Total

Portugal 1 897 401  341 703  1 770 2 240 874

1 897 401  341 703  1 770 2 240 874  
 
 
Os ratings de Portugal são os seguintes: 

31 Dez. 17 30 Dez. 16
S&P Moody's Fitch S&P Moody's Fitch

Portugal BBB- Ba1 BBB BB+ Ba1 BB+
 

 
 
Risco de crédito 
 
Exposição máxima ao risco de crédito 
 
O risco de crédito é um dos riscos mais relevantes da atividade do Banco BPI. Mais informação relativa a este risco, nomeadamente 
quanto ao processo de gestão para os diversos segmentos de crédito pode ser encontrada na secção relativa à Gestão de Riscos do 
Relatório de Gestão. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Tipo de instrumento financeiro Valor
nominal

Valor
contabilístico

bruto
Imparidades

Valor
contabilístico

líquido

Patrimoniais
Disponibilidades em outras instituições de crédito  153 602  153 602  153 602
Ativos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  179 437  163 759  163 759
Aplicações em instituições de crédito  723 910  724 499  724 499
Ativos financeiros disponíveis para venda 8 035 903 8 208 116 ( 109 130) 8 098 986
Crédito a clientes 22 154 640 22 218 193 ( 584 907) 21 633 286
Derivados:

De negociação 1  136 777  136 777
De cobertura  12 740  12 740

31 247 492 31 617 686 ( 694 037) 30 923 649

Extrapatrimoniais
Garantias prestadas 1 575 918 1 575 918 ( 17 317) 1 558 601
Linhas de crédito irrevogáveis   737   737 (  1)   736
Tomada firme de papel comercial  407 926  407 926 ( 1 122)  406 804

1 984 581 1 984 581 ( 18 440) 1 966 141

33 232 073 33 602 267 ( 712 477) 32 889 790
1 No balanço este montante é apresentado na linha de Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados.  
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Em 31 de dezembro de 2016, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como 
segue: 

Tipo de instrumento financeiro Valor
nominal

Valor
contabilístico

bruto
Imparidades

Valor
contabilístico

líquido

Patrimoniais
Disponibilidades em outras instituições de crédito  135 867  135 867  135 867
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  217 532  168 383  168 383
Aplicações em instituições de crédito  493 885  494 437  494 437
Activos financeiros disponíveis para venda 8 048 401 8 181 550 ( 111 628) 8 069 922
Crédito a clientes 21 675 076 21 754 295 ( 679 282) 21 075 013
Derivados:

De negociação 1  183 908  183 908
De cobertura  25 895  25 895

30 570 761 30 944 335 ( 790 910) 30 153 425

Extrapatrimoniais
Garantias prestadas 1 481 935 1 481 935 ( 21 194) 1 460 741
Linhas de crédito irrevogáveis  1 356  1 356 (  1)  1 355
Tomada firme de papel comercial  409 638  409 638 ( 1 277)  408 361

1 892 929 1 892 929 ( 22 472) 1 870 457

32 463 690 32 837 264 ( 813 382) 32 023 882
1 No balanço este montante é apresentado na linha de Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor através de resultados.  
 
Composição do crédito vencido 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 

Classes de incumprimento   

até 1 mês de 1 mês
a 3 meses

de 3 meses
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos

mais de 
5 anos Total

Crédito a clientes
Para os quais foi efetuada análise individual

Crédito e juros vencidos   833  9 209  119 768  74 672  204 482
Imparidades (  455) ( 6 421) ( 78 227) ( 49 002) ( 134 105)

  378  2 788  41 541  25 670  70 377
Para os quais foi efetuada análise coletiva

Crédito e juros vencidos   5  7 056  24 040  166 157  163 013  360 271
Imparidades (  1) ( 1 914) ( 8 935) ( 74 274) ( 104 598) ( 189 722)

  4  5 142  15 105  91 883  58 415  170 549

 
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017, o Banco tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no 
valor de 261 080 m.euros. 
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Em 31 de dezembro de 2016, o crédito e juros vencidos apresenta a seguinte composição por classes de incumprimento: 
Classes de incumprimento   

até 1 mês de 1 mês
a 3 meses

de 3 meses
a 1 ano

de 1 ano 
a 5 anos

mais de 
5 anos Total

Crédito a clientes
Para os quais foi efetuada análise individual

Crédito e juros vencidos   967  41 636  196 439  59 750  298 792
Imparidades (  546) ( 31 945) ( 103 868) ( 39 181) ( 175 540)

  421  9 691  92 571  20 569  123 252
Para os quais foi efetuada análise coletiva

Crédito e juros vencidos   20  4 566  25 392  221 696  140 360  392 034
Imparidades (  1) ( 1 150) ( 8 971) ( 102 057) ( 91 701) ( 203 880)

  19  3 416  16 421  119 639  48 659  188 154

 
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2016, o Banco tem reconhecida imparidade para créditos a Clientes em situação regular no 
valor de 299 862 m.euros. 
 
Colaterais 
 
No âmbito da atividade de concessão de crédito, o Banco recebe, entre outras, as seguintes garantias reais (colaterais): 

• hipotecas sobre habitação própria; 
• hipotecas sobre imóveis e terrenos; 
• depósitos junto do Grupo BPI; 
• penhor de valores mobiliários; 
• garantias prestadas por outras instituições de crédito. 

 
O justo valor dos colaterais recebidos é apurado com base no valor de mercado tendo em conta as suas especificidades. Por exemplo, 
os imóveis recebidos em garantia são avaliados através de avaliadores externos ou por unidades do Banco com métodos julgados 
adequados. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o grau de cobertura do crédito vencido por garantias reais apresenta a seguinte decomposição: 

Crédito com incumprimento Colaterais 1 Imparidades

Vincendo 
associado a cred. 

vencido
Vencido Total Hipotecas

Outras Gar. 
Reais 2

Total

>=100%  109 908  287 700  397 608  387 762  9 846  156 470

>=75% e <100%  32 699  91 236  123 935  106 317  5 004  54 847

>=50% e <75%  1 246  43 872  45 118  28 280   390  28 224

>=25% e <50%  1 600  12 121  13 721  5 307   176  9 368

>=0 e <25%   167  6 391  6 558   621   292  5 213

Sem garantia  13 271  123 433  136 704  106 451

Total  158 891  564 753  723 644  528 287  15 708  360 573
1 O valor apresentado de Colaterais corresponde ao mínimo entre o justo valor dos colaterais recebidos e o valor em dívida em 31 de dezembro de 2017.
2 Outras garantias reais incluem penhor de depósitos e de valores mobiliários.

Grau de cobertura
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Em 31 de dezembro de 2017, o grau de cobertura do crédito sem incumprimento para o qual foi atribuída imparidade com base em 
análise individual apresenta a seguinte composição: 

Crédito sem incumprimento Colaterais 1

Grau de cobertura
Crédito 

vincendo
Hipotecas

Outras garantias
 reais 2

Crédito não representado 
    por valores mobiliários

>=100%  61 737  55 365  6 372  11 677
>=75% e <100%  8 281  7 457   50  4 415
>=50% e <75%  1 226   175   654   314
>=25% e <50%  5 293  1 480   538  2 914
>=0 e <25%  79 003   806  4 574  8 169
Sem garantia  121 073  65 225

 276 613  65 283  12 188  92 714

Garantias prestadas
>=100%  2 624   776  1 848   273
>=75% e <100%  3 117   823  2 262   130
>=50% e <75%   265   132   27
>=25% e <50%  2 127   602   12
>=0 e <25%  1 500   213
Sem garantia  64 370  12 069

 74 003  2 201  4 242  12 724
Total  350 616  67 484  16 430  105 438

2 Outras garantias reais incluem penhor de depósitos e de valores mobiliários.

Imparidades 3

1 O valor apresentado de Colaterais corresponde ao mínimo entre o justo valor dos colaterais recebidos e
    o valor em dívida em 31 de dezembro de 2017.

3 Para efeitos de determinação de Imparidade, o valor dos imóveis dados em garantia corresponde ao valor
   em caso de execução, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado.  
 
Em 31 de dezembro de 2017, o justo valor dos colaterais subjacentes aos segmentos Corporate, Construção e CRE e Habitação, 
apresenta o seguinte detalhe: 

Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante
< 0.5 M€   885  137 778  1 765  84 012  1 389  194 763  3 764  74 067  148 906 21 700 003  3 144  93 292
≥ 0.5 M€ e < 1 M€   183  128 082   69  47 176   94  65 911   21  12 678  1 270  807 269   10  6 326
≥ 1 M€ e < 5 M€   298  613 117   85  201 728   78  140 773   11  15 640   113  160 336   5  6 915
≥ 5 M€ e < 10 M€   58  397 604   19  130 382   1  5 154   0   0   1  5 849   0   0
≥ 10 M€ e < 20 M€   28  348 819   7  112 904   2  21 608   0   0   0   0   0   0
≥ 20 M€ e < 50 M€   8  209 652   4  153 278   0   0   0   0   0   0   0   0
≥ 50 M€   2  179 073   1  53 813   3  237 755   0   0   0   0   0   0
Total  1 462 2 014 125  1 950  783 293  1 567  665 964  3 796  102 385  150 290 22 673 457  3 159  106 533

1 Inclui colaterais financeiros (ações, obrigações, depósitos) e outros bens materiais.

Imóveis

Corporate Construção e CRE Habitação
Outros Colaterais 

Reais1
Justo Valor dos 

colaterais
Imóveis

Outros Colaterais 
Reais1 Imóveis

Outros Colaterais 
Reais1
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Em 31 de dezembro de 2017, o rácio financiamento / garantia (LTV) dos segmentos Corporate, Construção e CRE e Habitação, 
apresenta o seguinte detalhe: 

Segmento / Rácio Financiamento / 
Garantia

Número 
de imóveis

Sem Indicios 
de imparidade

Com Indicios 
de imparidade Default Imparidade

Corporate
 Sem colateral associado 4 283 912  127 725  46 977  125 390
 < 60%  1 007  424 855  28 180  35 555  29 868
 ≥ 60% e <80%   167  128 019  5 301  20 949  13 887
 ≥ 80% e <100%   97  128 863  2 961  2 828  1 940
 ≥ 100%   191  813 178  53 829  31 607  40 816

Construção e CRE
 Sem colateral associado  244 963  2 443  25 798  25 543
 < 60%  1 097  126 533  3 901  5 639  5 847
 ≥ 60% e <80%   233  32 787  1 411  43 504  27 177
 ≥ 80% e <100%   83  39 642   475  2 253  1 548
 ≥ 100%   154  71 112  1 698  14 333  11 060

Habitação
 Sem colateral associado  20 339   7  12 120  8 949
 < 60%  86 523 4 421 530  13 366  96 059  26 170
 ≥ 60% e <80%  40 827 3 919 367  13 806  116 194  42 531
 ≥ 80% e <100%  21 010 2 090 515  9 278  145 222  54 715
 ≥ 100%  1 930  101 230  1 479  123 451  58 670

 153 319 16 846 845  265 860  722 489  474 111
 
Em 31 de dezembro de 2016, o grau de cobertura do crédito vencido por garantias reais apresenta a seguinte decomposição: 

Crédito com incumprimento Colaterais 1 Imparidades

Vincendo 
associado a cred. 

vencido
Vencido Total Hipotecas

Outras Gar. 
Reais 2

Total

>=100%  108 802  315 211  424 013  415 353  8 660  158 290

>=75% e <100%  53 339  128 630  181 969  155 450  6 192  87 572

>=50% e <75%   747  60 438  61 185  38 737  1 434  36 370

>=25% e <50%   814  14 949  15 763  6 022   228  10 207

>=0 e <25%  31 359  5 982  37 341   402  1 274  15 279

Sem garantia  44 752  165 616  210 368  146 805

Total  239 813  690 826  930 639  615 964  17 788  454 523
1 O valor apresentado de Colaterais corresponde ao mínimo entre o justo valor dos colaterais recebidos e o valor em dívida em 31 de Dezembro de 2016.
2 Outras garantias reais incluem penhor de depósitos e de valores mobiliários.

Grau de cobertura
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Em 31 de dezembro de 2016, o grau de cobertura do crédito sem incumprimento para o qual foi atribuída imparidade com base em 
análise individual apresenta a seguinte composição: 

Crédito sem incumprimento Colaterais 1

Grau de cobertura
Crédito 

vincendo
Hipotecas

Outras garantias
 reais 2

Crédito não representado 
    por valores mobiliários

>=100%  107 328  90 595  16 733  14 661
>=75% e <100%  8 791  7 080   204  5 530
>=50% e <75%  2 937  1 265   467   840
>=25% e <50%  20 780  4 875  2 125  8 963
>=0 e <25%  64 209   153  4 359  10 128
Sem garantia  119 650  50 498

 323 695  103 968  23 888  90 620

Garantias prestadas
>=100%  15 042  10 673  4 369  1 134
>=75% e <100%   60   54   3
>=25% e <50%  2 206   602   20   412
Sem garantia  91 282  14 727

 108 590  11 275  4 443  16 276
Total  432 285  115 243  28 331  106 896

2 Outras garantias reais incluem penhor de depósitos e de valores mobiliários.

Imparidades
3

1 O valor apresentado de Colaterais corresponde ao mínimo entre o justo valor dos colaterais recebidos e
    o valor em dívida em 31 de Dezemro de 2016.

3 Para efeitos de determinação de Imparidade, o valor dos imóveis dados em garantia corresponde ao valor
   em caso de execução, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado.  
 
Em 31 de dezembro de 2016, o justo valor dos colaterais subjacentes aos segmentos Corporate, Construção e CRE e Habitação, 
apresenta o seguinte detalhe: 

Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante Número Montante
< 0.5 M€   641  108 734  1 770  84 578  1 689  216 258  3 741  69 043  147 879 20 395 799  3 285  90 168
≥ 0.5 M€ e < 1 M€   158  111 153   69  46 735   116  79 417   19  11 676   977  618 951   9  5 963
≥ 1 M€ e < 5 M€   254  522 708   90  187 287   98  179 672   13  21 599   78  103 457   2  3 000
≥ 5 M€ e < 10 M€   49  340 131   23  156 851   5  30 580   1  5 150   2  11 463   0   0
≥ 10 M€ e < 20 M€   22  285 180   7  105 537   2  22 994   0   0   0   0   0   0
≥ 20 M€ e < 50 M€   7  173 918   7  229 570   2  44 085   0   0   0   0   0   0
≥ 50 M€   1  62 873   3  287 787   4  372 014   0   0   0   0   0   0
Total  1 132 1 604 697  1 969 1 098 345  1 916  945 020  3 774  107 468  148 936 21 129 670  3 296  99 131

1 Inclui colaterais financeiros (ações, obrigações, depósitos) e outros bens materiais.

Justo Valor dos 
colaterais

Imóveis
Outros Colaterais 

Reais1 Imóveis
Outros Colaterais 

Reais1 Imóveis

Corporate Construção e CRE Habitação
Outros Colaterais 

Reais1
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Em 31 de dezembro de 2016, o rácio financiamento / garantia (LTV) dos segmentos Corporate, Construção e CRE e Habitação, 
apresenta o seguinte detalhe: 
Segmento / Rácio Financiamento / 
Garantia

Número 
de imóveis

Sem Indicios 
de imparidade

Com Indicios 
de imparidade Default Imparidade

Corporate
 Sem colateral associado 3 483 239  95 600  118 408  125 617
 < 60%   721  393 256  12 333  26 744  19 780
 ≥ 60% e <80%   162  163 001  19 783  21 093  13 712
 ≥ 80% e <100%   60  96 608  3 567  3 119  2 059
 ≥ 100%   189  955 823  63 963  101 589  94 890

Construção e CRE
 Sem colateral associado  302 144  2 354  38 522  34 106
 < 60%  1 354  115 334  29 933  29 543  12 691
 ≥ 60% e <80%   277  43 395   273  44 401  25 540
 ≥ 80% e <100%   96  59 448  1 021  3 529  2 161
 ≥ 100%   189  65 775  4 178  26 129  16 400

Habitação
 Sem colateral associado  18 843   56  12 038  8 994
 < 60%  79 499 3 871 666  10 441  85 309  24 558
 ≥ 60% e <80%  36 447 3 373 917  9 585  95 197  35 090
 ≥ 80% e <100%  28 542 2 917 038  10 995  162 345  65 472
 ≥ 100%  4 448  339 568  3 273  173 942  77 451

 151 984 16 199 055  267 355  941 908  558 521  
 
Qualidade do risco de crédito (rating) 
 
Nesta secção é apresentada informação relativamente à qualidade do risco de crédito dos principais ativos financeiros do Grupo BPI, 
excluindo instrumentos financeiros derivados que são analisados detalhadamente na Nota 4.4.. Relativamente aos ativos financeiros 
para os quais se encontra disponível o rating atribuído pelas agências internacionais de rating (Moody, Standard & Poor e Fitch) foram 
seguidas as normas constantes na regulamentação prudencial emitida pelo Banco de Portugal, escolhendo-se o segundo melhor no 
caso de haver ratings externos diferenciados para o mesmo instrumento. No caso de não haver ratings externos específicos para o 
instrumento em causa são utilizados os ratings externos atribuídos ao emissor para instrumentos com o mesmo grau de subordinação. 
No caso dos órgãos de poder local, bancos e outras instituições equiparadas, o rating usado é baseado no rating externo atribuído ao 
Estado onde a referida entidade tenha a sua sede. O rating externo é um elemento importante a ter em conta na gestão de posições, 
sobretudo nas carteiras de títulos, sendo igualmente utilizado para efeitos de cálculo dos ponderadores a utilizar no apuramento do 
capital prudencial pelo método standard, de acordo com os normativos emitidos pelo Banco de Portugal. 
 
Para o crédito, as exposições sem rating externo atribuído foram divididas por níveis de qualidade (project finance), pelas classes de 
rating (empresas e empresários e negócios) ou por scorings (exposição sobre Clientes particulares). Os ratings, quer internos quer 
externos, quando existentes, são um indicador com crescente importância para efeitos de gestão interna do crédito no Banco BPI, 
utilizado pelas equipas responsáveis pelo acompanhamento dos Clientes, com vista a informar a decisão relativa a novos créditos ou a 
situação das exposições existentes. Esta classificação interna não inclui a totalidade das exposições do Banco, nomeadamente, são 
excluídas as exposições soberanas ou a outros bancos, em que o rating externo é utilizado. 
 
Os atuais sistemas de ratings e scorings internos incluem dez classes para operações regulares, de E01/N01/01 (menor probabilidade 
de incumprimento) a E10/N10/10 (maior probabilidade de incumprimento); duas classes (ED1/ND1/D01 e ED2/ND2/D02) para 
“incidentes” (situações em que há atrasos no pagamento inferiores a 60 e 90 dias, respetivamente) e, finalmente, uma classe para 
incumprimentos (ED3/ND3/D03), que ocorre sempre que a falha de pagamento de um dado montante por uma dada contraparte 
exceda os 90 dias. 
 
As operações de Project Finance têm uma classificação interna distinta das restantes operações de crédito, em função da sua 
especificidade e que visa indicar a cada momento a qualidade do risco de crédito (de Fraco até Forte). 
 
As operações que sejam objeto de renegociação são mantidas, pelo menos, no mesmo nível de risco em que estavam classificadas no 
mês imediatamente anterior à renegociação. A reclassificação para um nível de risco inferior ocorre apenas se houver uma 
amortização regular e significativa da operação, pagamento dos juros vencidos e de mora, ou em função da qualidade e valor de novas 
garantias apresentadas para a operação renegociada. Os ganhos ou proveitos resultantes da renegociação são registados quando do 
seu efetivo recebimento. 
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Em 31 de dezembro de 2017, a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 
Tipo de instrumento financeiro Origem Rtg Grade Class Montante

Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito AAA a AA-  49 819
A+ a A-  238 870
BBB+ a BBB-  365 816
BB+ a BB-  40 365
B+ a B-  87 338
< B-  3 379
Exposição Líquida  785 587

Rtg Externo

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2017 a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rtg Grade Class Montante
Títulos AAA a AA- 1 825 535

A+ a A-  398 908
BBB+ a BBB- 3 875 313
BB+ a BB-  76 557
B+ a B-  38 667

E01 a E03
 25 250

N/D N/D 2 131 645
Exposição Bruta 8 371 875
Imparidade  109 130
Exposição Líquida 8 262 745

Rtg Externo

Rtg Empresas

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2017 a composição do crédito a Clientes por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rtg Grade Class Montante

Crédito a clientes AAA a AA-  17 135
A+ a A-  57 630
BBB+ a BBB-  859 734
BB+ a BB-  147 356
B+ a B-  295 834
< B-   139
Forte  113 537
Bom 1 011 416
Satisfatório  140 687
Fraco  6 434
Incumprimento  100 103
E01 a E03  830 166
E04 a E06 2 567 908
E07 a E10  974 239
ED1 a ED3  335 841
N01 a N03  63 110
N04 a N06  640 990
N07 a N10  771 656
ND1 a ND3  146 742
01 a 03 4 277 536
04 a 06 4 900 578
07 a 10 2 274 172
D01 a D03  709 073

N/D N/D  933 198
Exposição Bruta 22 175 214
Imparidade  584 907
Exposição Líquida 21 590 307

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal ajustado pelas correções de valor. Não estão incluídos montantes associados a juros e
comissões  associadas ao custo amortizado. 

Scoring

Rtg Externo

Rtg Project 
Finance

Rtg Empresas

Rtg 
Empresários e 

Negócios
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Em 31 de dezembro de 2016, a composição das disponibilidades e aplicações em instituições de crédito por ratings era a que segue: 
Tipo de instrumento financeiro Origem Rtg Grade Class Montante

Disponibilidades e aplicações em instituições de crédito AAA a AA-  89 816
A+ a A-  218 258
BBB+ a BBB-  126 438
BB+ a BB-  120 941
B+ a B-   149
< B-  9 064

N/D N/D   5
Exposição Líquida  564 671

Rtg Externo

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a composição dos títulos em carteira por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento f inanceiro Origem Rtg Grade Class Montante
Títulos AAA a AA-  17 313

A+ a A- 2 268 886
BBB+ a BBB- 1 594 203
BB+ a BB- 2 254 183
B+ a B-  106 408
< B-   63
E01 a E03  2 454
E04 a E06  27 168
E07 a E10   734
ED1 a ED3   24

N/D N/D 2 078 497
Exposição Bruta 8 349 933
Imparidade  111 628
Exposição Líquida 8 238 305

Rtg Externo

Rtg 
Empresas

 
 
 
Em 31 de dezembro de 2016, a composição do crédito a Clientes por ratings era a que segue: 

Tipo de instrumento financeiro Origem Rtg Grade Class Montante
Crédito a clientes AAA a AA-  7 773

A+ a A-  65 133
BBB+ a BBB-   45
BB+ a BB- 1 047 059
B+ a B-  197 330
< B-   0
Forte  112 114
Bom  870 643
Satisfatório  239 527
Incumprimento  162 090
E01 a E03  814 902
E04 a E06 2 130 522
E07 a E10 1 038 496
ED1 a ED3  493 866
N01 a N03  28 697
N04 a N06  442 306
N07 a N10  595 680
ND1 a ND3  184 098
01 a 03 7 769 164
04 a 06 2 661 524
07 a 10  755 001
D01 a D03  817 377

N/D N/D 1 271 396
Exposição Bruta 21 704 743
Imparidade  679 282
Exposição Líquida 21 025 461

Nota: A exposição bruta corresponde ao valor nominal ajustado pelas correções de valor. Não estão incluídos montantes associados a juros e
comissões  associadas ao custo amortizado. 

Scoring

Rtg Externo

Rtg Project 
Finance

Rtg Empresas

Rtg 
Empresários e 

Negócios
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Crédito reestruturado 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as operações de crédito reestruturado foram identificadas de acordo com a Instrução nº 32/2013 
do Banco de Portugal (substitui a Instrução 18/2012) que estabelece a definição de crédito reestruturado por dificuldades financeiras do 
Cliente. 
 
De acordo com a referida Instrução, as instituições devem proceder à identificação e marcação, nos respetivos sistemas de 
informação, dos contratos de crédito de um cliente em situação de dificuldades financeiras, sempre que se verifiquem modificações aos 
termos e condições desses contratos (nomeadamente, alargamento do prazo de reembolso, introdução de períodos de carência, 
capitalização de juros, redução das taxas de juro, perdão de juros ou capital) ou a instituição contrate novas facilidades de crédito para 
liquidação (total ou parcial) da dívida existente, devendo para o efeito incluir a menção “crédito reestruturado por dificuldades 
financeiras do cliente”. 
 
Considera-se que um cliente está em situação de dificuldades financeiras quando tiver incumprido alguma das suas obrigações 
financeiras perante a instituição ou se for previsível, em face da informação disponível, que tal venha a ocorrer. 
 
A existência de crédito reestruturado tem impacto direto nos modelos de rating do Banco, afetando a respetiva notação de rating por, 
pelo menos, 3 anos após a reestruturação do crédito.  
 
A desmarcação do crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente apenas se pode verificar depois de decorrido um 
período mínimo de dois anos desde a data da sua reestruturação, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes situações: 
 

a) pagamento regular de prestações de capital durante esse período, num valor cumulativo equivalente a, pelo menos, metade 
do montante de capital que seria devido se fosse aplicado um plano de pagamento de prestações constantes. No caso de 
operações de crédito renováveis deve verificar-se uma redução da sua utilização para um nível médio inferior a 70% do limite 
que estava autorizado pela instituição no momento da sua reestruturação, durante um período de 3 meses; 
 

b) inexistência de qualquer prestação vencida de capital ou juros, por período superior a 30 dias, relativamente a qualquer 
operação de crédito do Cliente; 
 

c) não ter havido qualquer recurso a mecanismos de reestruturação da dívida por parte do Cliente, nesse período. Caso ocorra 
uma nova reestruturação / renegociação por dificuldades financeiras, os prazos são reiniciados. 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estão identificados os seguintes valores de operações de crédito reestruturado: 

Crédito Crédito

Vivo Vencido Total Vivo Vencido Total
Sem imparidade

Empresas  638 410  129 780  768 190  170 553  812 869  177 025  989 894  223 118
Particulares

Habitação  177 896  58 122  236 018  47 352  191 648  56 843  248 491  53 500
Outros créditos  64 262  46 393  110 655  46 658  86 135  55 602  141 737  52 873

 880 568  234 295 1 114 863  264 563 1 090 652  289 470 1 380 122  329 491

31 dez.17 31 dez.16

Imparidade Imparidade

 
 
Risco de liquidez 
 
De seguida apresentam-se os mapas preparados com base nos requisitos definidos no IFRS 7 relativamente a Risco de Liquidez, 
considerando a totalidade dos cash-flows contratuais não descontados que se preveem vir a ser pagos ou recebidos nos períodos 
indicados relativos a operações em vida na data de referência. 
 
Os principais pressupostos utilizados na construção dos quadros abaixo apresentados são os seguintes:  
- no caso de juros dependentes de indexantes de mercado ou outros referenciais apenas determináveis em data futura (por exemplo os 
juros baseados na Euribor) foram feitas hipóteses quanto   ao valor futuro desses referenciais, baseadas no último valor conhecido; 
- não são considerados incumprimentos ou reembolsos antecipados (salvo no caso de instrumentos de dívida perpétuos); 
- as ações e o crédito vencido são incluídos (pelo seu valor de balanço) na coluna “indeterminado”; 
- os depósitos à ordem (incluindo juros) e as notas e moedas em “caixa” são considerados na coluna “à vista”; 
- os derivados são considerados nestes mapas pelos cash-flows previsionais ou estimados, nas datas contratuais, e não pelo valor de 
mercado que seria obtido por uma sua eventual alienação a curto prazo. 
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Em 31 de dezembro de 2017, os cash-flows contratuais não descontados dos ativos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura: 

à vista até 3 meses de 3 meses
a 1 ano

de 1 a 
5 anos

mais de 
5 anos Indeterminado Total

Ativos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  909 851  909 851
Disponibilidades em outras instituições de crédito  61 676  91 926  153 602
Ativos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  2 853  7 228   378  140 391  150 850
Ativos financeiros disponíveis para venda  949 105 2 085 232  500 000 4 268 309  298 072 8 100 718
Aplicações em instituições de crédito  546 116  175 810   902  1 082  723 910
Crédito a clientes 2 042 800 2 046 065 6 182 375 11 318 647  564 753 22 154 640
Derivados de negociação 1 1 725 640  871 191 1 549 508 1 831 381 5 977 720
Derivados de cobertura 1  742 899 1 705 863 4 258 933  197 612 6 905 307
Cash flow de juros contratuais

De outros ativos  137 099 1 272 806 1 487 230 2 033 371 4 930 506
De derivados   794  25 790  91 106  61 883  179 573

 971 527 6 236 379 8 185 610 14 077 282 19 712 663 1 003 216 50 186 677

Passivos
Recursos de bancos centrais  637 000 1 363 831 2 000 831
Recursos de outras instituições de crédito 1 037 246  39 410  607 852  487 353 2 171 861
Recursos de clientes e outros empréstimos 12 084 103 2 738 158 3 380 924 2 590 469  24 258 20 817 912
Responsabilidades representadas por títulos  207 359  8 860  19 049  235 268
Passivos financeiros associados a ativos transferidos  411 424  627 985 3 587 710 4 627 119
Derivados de negociação 1 1 732 322  870 961 1 549 508 1 831 381 5 984 172
Derivados de cobertura 1  749 423 1 721 172 4 260 451  197 612 6 928 658
Outros passivos subordinados e títulos de participação   611  300 000  300 611
Cash flow de juros contratuais

De outros passivos  13 511  32 926  83 713  121 699  251 849
De derivados   531  40 708  127 013  75 815  244 067

12 084 103 6 478 550 7 143 996 11 229 871 6 625 828 43 562 348
1 Inclui o valor nocional das operações de swap.
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Em 31 de dezembro de 2016, os cash-flows contratuais não descontados dos ativos e passivos financeiros apresentam a seguinte estrutura: 

à vista até 3 meses de 3 meses
a 1 ano

de 1 a 
5 anos

mais de 
5 anos Indeterminado Total

Activos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  876 620  876 620
Disponibilidades em outras instituições de crédito  70 786  65 081  135 867
Activos financeiros detidos para negociação
    e ao justo valor através de resultados  2 197  2 932  34 023  6 456  122 775  168 383
Activos financeiros disponíveis para venda 1 246 098 2 131 117  475 621 3 949 755  267 331 8 069 922
Aplicações em instituições de crédito  348 185  7 468  137 644   588  493 885
Crédito a clientes 2 105 149 2 061 831 5 822 416 10 994 854  690 826 21 675 076
Derivados de negociação 1 1 682 877  382 832 2 223 826 1 985 781 6 275 316
Derivados de cobertura 1  893 647 2 092 626 4 054 027  180 842 7 221 142
Cash flow de juros contratuais

De outros activos  132 969 1 243 714 1 440 545 1 817 875 4 635 103
De derivados  7 350  41 998  102 916  72 859  225 123

 947 406 6 483 553 7 964 518 14 291 018 19 009 010 1 080 932 49 776 437

Passivos
Recursos de bancos centrais   1 2 000 000 2 000 001
Recursos de outras instituições de crédito  772 663  232 099  19 673  681 466 1 705 901
Recursos de clientes e outros empréstimos 10 657 377 2 546 836 4 063 786 3 008 132  26 212 20 302 343
Responsabilidades representadas por títulos  222 851  378 934  226 902  20 000  848 687
Passivos financeiros associados a activos transferidos 1 154 549 3 637 336 4 791 885
Derivados de negociação 1 1 686 794  382 953 2 223 826 1 985 781 6 279 354
Derivados de cobertura 1  888 850 2 078 380 4 052 644  180 842 7 200 716
Outros passivos subordinados e títulos de participação  23 424  23 424
Cash flow de juros contratuais

De outros passivos  5 109  29 091  48 223  75 436  157 859
De derivados  4 821  52 051  159 691  88 529  305 092

10 657 377 6 127 925 7 240 718 12 893 640 6 695 602 43 615 262
1 Inclui o valor nocional das operações de swap.
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O Banco acompanha em permanência a evolução da sua liquidez, monitorizando em tempo real as entradas e saídas de fundos de 
acordo com as diversas origens e destinatários. São efetuadas periodicamente  projeções de liquidez que têm por objetivo permitir 
planear a estratégia de financiamento de curto e de médio prazo.  
 
O valor do financiamento líquido obtido junto do BCE mantem-se em 2 mil milhões de euros em dezembro de 2017, tratando-se de 
fundos tomados no âmbito da Targeted Longer–term Refinancing Operations (TLTRO), (operação a 4 anos a taxa fixa lançada pelo 
BCE no fim de 2014 para promover a concessão de crédito à economia, com vencimento em setembro de 2018) e da TLTRO 2, 
segundo programa de incentivo ao crédito, com início em junho de 2016 e maturidade de 4 anos.  
 
No Relatório de Gestão, na secção relativa ao Risco de Liquidez, são apresentados elementos complementares utilizados pelo Grupo 
na gestão corrente do seu risco de liquidez. 
 
Risco de Mercado 
 
O risco de mercado de uma carteira define-se como a possibilidade de incorrer em perdas, devido a variações inesperadas do preço de 
instrumentos ou de operações que relevam para o valor da carteira (“preço” inclui o preço de uma ação ou o valor de um índice, o valor 
da taxa de juro ou da taxa de câmbio, tipos de preço que se traduzem em tipos distintos de risco de mercado).  
 
O risco de mercado está particularmente associado à atividade de negociação (trading), mas manifesta-se em toda a atividade em que 
o valor da carteira dependa de um preço de mercado. Salvo para o risco cambial, cuja avaliação é feita para toda a atividade, a gestão 
do risco de mercado é diferenciada para a carteira de negociação e para a restante atividade do Banco (geralmente designada por 
“carteira bancária”). A atividade de trading tem tido pouca expressão no BPI ao longo dos últimos anos. Com a integração no grupo 
CaixaBank a negociação de posições próprias foi ainda mais reduzida.  
 
Mais informação sobre os riscos de mercado no Grupo BPI está disponível no capítulo Gestão dos Riscos do Relatório de Gestão. 
 
Carteira de negociação (trading) 
 
A avaliação e controlo dos riscos de mercado em operações definidas como sendo de trading para efeitos de gestão de risco é 
executada diariamente mediante o uso de uma rotina de cálculo do VaR – Value at Risk – que utiliza um modelo standartizado (do tipo 
“variância co-variância”), com base na atividade dos Bancos do Grupo BPI no seu conjunto. 
 
O VaR calculado equivale à perda máxima potencial, com um nível de confiança de 99%, resultante de uma evolução desfavorável dos 
fatores de risco num horizonte temporal de duas semanas (fatores de risco são as taxas de crescimento dos preços, índices e taxas de 
juro que informam o valor da carteira, ou que são tomados como representativos desses mesmos preços, índices e taxas). O modelo 
utiliza como volatilidade dos fatores de risco os desvios padrão de amostras históricas dos seus valores com uma dimensão anual e 
ponderação uniforme. No cálculo do risco global o efeito de diversificação dos investimentos é capturado no modelo a partir da 
consideração do efeito estatístico da correlação entre fatores de risco (a correlação utilizada é calculada a partir de amostras históricas 
de dimensão anual e ponderação uniforme dos pares de fatores de risco relevantes). É assumida uma distribuição normal dos fatores 
de risco, com média zero e desvio padrão que leve ao nível de confiança acima referido. 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, o VaR nos livros de trading do Banco foi o seguinte: 

VaR 
Médio

VaR 
Máximo

VaR 
Médio

VaR 
Máximo

Risco de taxa de juro  240 1 031 1 392 5 679
Risco cambial  109  373  48  247
Risco de ações  459 1 203  790 2 871

31 dez.17 31 dez.16

Nota: A gestão do risco de mercado é efetuada numa base consolidada, pelo que os valores acima apresentados 
correspondem ao VaR do Grupo.   
 
No cumprimento das suas obrigações legais o Banco BPI produz igualmente informação prudencial para efeitos de controlo pelo 
supervisor e cálculo do capital regulamentar relativo a riscos de mercado de acordo com metodologia standard constante das normas 
publicadas pelo Banco de Portugal. 
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Carteira bancária (não-trading) 
 
O Comitê ALCO gere em primeira linha os riscos de mercado dentro da estratégia definida para as diversas linhas de negócio e 
obedecendo aos limites impostos interna ou externamente. O Comitê Global de Riscos acompanha e controla de forma independente a 
evolução do risco de mercado monitorizando assim a evolução da situação do Banco e o cumprimento dos limites existentes. 
  
Compensação de ativos e passivos financeiros 

O Grupo BPI tem contratos que permitem a compensação de ativos e passivos financeiros pelo seu valor líquido, por contraparte, 
nomeadamente operações de Derivados e operações de Reporte de títulos. 

É política do Grupo contratualizar a sua atividade em derivados quer com as suas contrapartes profissionais (através de "ISDA Master 
Agreements") quer com os seus clientes (através de contractos-quadro), de modo a existir a possibilidade, em ambos os casos, de se 
efetuar o netting de posições por contraparte ou cliente. Em relação às contrapartes profissionais, também é assinado um Credit 
Support Annex (CSA) que permite a transferência de colateral com a finalidade de minimizar o risco. 

Os Reportes negociados no mercado de balcão são realizados, na sua maioria, ao abrigo de um contratos standard que permitem 
compensar os valores positivos e negativos de todas as operações negociadas com uma contraparte. 

Os derivados e as operações de reporte de títulos não são compensadas para efeitos de apresentação nas demonstrações financeiras 
do Grupo BPI – o valor de cada operação é registado no ativo ou no passivo, conforme tenha justo valor positivo ou negativo, 
respetivamente. 
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor dos instrumentos financeiros derivados ativos
1
, negociados em mercado de balcão, 

compensados por derivados financeiros passivos relacionados, por tipo de contraparte, é o seguinte: 

Instrumentos 
Financeiros

Colateral em cash 
recebido como garantia

      Instituições Financeiras  26 988 ( 17 356) ( 3 135)  6 497
      Setor Público e Administração e Local   230   230
      Outros Intermediários Financeiros  14 240 ( 3 436)  10 804
      Empresas  107 635 (  93)  107 542
      Particulares   99   99

Total  149 192 ( 20 885) ( 3 135)  125 172

      Instituições Financeiras  40 431 ( 28 229) ( 5 970)  6 232
      Setor Público e Administração e Local   300   300
      Outros Intermediários Financeiros  5 465 ( 1 331)  4 134
      Empresas  157 095   43  157 138
      Particulares   159   159
      Empresas do Grupo BPI  5 273 ( 1 005) ( 4 146)   122

Total  208 723 ( 30 522) ( 10 116)  168 085

Contraparte

Ativos financeiros 
apresentados nas 
demonstrações 

financeiras

Montantes relacionados não compensados 
nas 

demonstrações financeiras Valor
líquido

31 dez.17

31 dez.16

 
1
 Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não inclui derivados embutidos e derivados cotados em bolsa no montante de 324 m.euros e 1 056 m.euros, 

respetivamente. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor dos instrumentos financeiros derivados passivos2, negociados em mercado de balcão, 
compensados por derivados financeiros ativos relacionados, por tipo de contraparte, é o seguinte: 

Instrumentos 
Financeiros

Colateral em cash 
dado como garantia

      Instituições Financeiras  217 970 ( 17 356) ( 198 364)  2 250
      Outros Intermediários Financeiros  19 448 ( 3 436) ( 1 728)  14 284
      Empresas  2 478 (  93)  2 385
      Particulares   21   21
      Empresas do Grupo BPI

Total  239 917 ( 20 885) ( 200 092)  18 940

      Instituições Financeiras  296 269 ( 28 229) ( 254 025)  14 015
      Outros Intermediários Financeiros  12 852 ( 1 331) ( 3 122)  8 399
      Empresas   642   43   685
      Particulares   77   77
      Empresas do Grupo BPI  1 005 ( 1 005)

Total  310 845 ( 30 522) ( 257 147)  23 176

Contraparte

Passivos financeiros 
apresentados nas 
demonstrações 

financeiras

Montantes relacionados não compensados 
nas 

demonstrações financeiras Valor
líquido

31 dez.17

31 dez.16

 
2
 Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não inclui derivados embutidos e derivados cotados em bolsa no montante de 11 m.euros e 71 m.euros, 

respetivamente. 
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor das operações de compra com acordo de revenda, por tipo de contraparte, é o seguinte  

Instrumentos 
Financeiros

Colateral em cash 
recebido como 

garantia

      Instituições Financeiras  50 388 ( 50 388)

Total  50 388 ( 50 388)

      Instituições Financeiras   957 (  957)

Total   957 (  957)

Contraparte

Ativos financeiros 
apresentados nas 
demonstrações 

financeiras

Montantes relacionados não compensados 
nas 

demonstrações financeiras Valor
líquido

31 dez.17

31 dez.16

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor das operações de venda com acordo de recompra, por tipo de contraparte, é o seguinte  

Instrumentos 
Financeiros

Colateral em cash 
dado como garantia

      Instituições Financeiras  51 214 ( 51 214)
      Outros Intermediários Financeiros  40 691 ( 40 691)

Total  91 905 ( 91 905)

      Outros Intermediários Financeiros  61 545 ( 61 545)

Total  61 545 ( 61 545)

Contraparte

Passivos financeiros 
apresentados nas 
demonstrações 

financeiras

Montantes relacionados não compensados 
nas 

demonstrações financeiras Valor
líquido

31 dez.17

31 dez.16

 
 
Risco de taxa de juro 
 
De seguida é apresentada a análise de sensibilidade da margem financeira do Grupo BPI a uma subida de 2% das taxas de juro de 
referência, considerando a totalidade dos instrumentos da carteira bancária sensíveis à taxa de juro. Com a grande redução em 
importância da atividade do Grupo BPI distinta da atividade do Banco BPI Individual e uma vez que a gestão é feita a nível do Grupo 
BPI consolidado, deixou de ser produzida informação relativa à atividade individual do Banco BPI, apenas existindo valores para a 
posição consolidada. Assim, o mapa aqui apresentado reporta as posições do Grupo, que são muito semelhantes às posições da 
atividade individual do Banco BPI. 
 

Banda Temporal Posição Impacto Posição Impacto
À Vista (6 575 366) ( 131 507) (4 746 744) ( 94 935)

À Vista - 1 Mês  434 754  8 347 1 034 429  19 861
1 mês - 3 Meses 3 411 518  56 941 3 557 074  59 503

3 Meses - 6 Meses 4 535 467  58 524 3 391 465  39 353
6 Meses - 9 Meses 1 532 219  13 654 1 377 580  10 651

9 Meses - 1 Ano  956 571  2 027  772 261  1 659
Total 4 295 163  7 986 5 386 065  36 092

Nota: A posição de 2016 não considera os pressupostos utilizados desde Maio de 2017: taxas de amortização
antecipada do crédito a taxa fixa e de reembolso antecipado dos depósitos a prazo. Para efeitos de comparação foi
aqui considerada para 2016 a mesma percentagem de depósitos à ordem na banda temporal "à vista" que se
considerou em 2017.

31 dez. 17 31 dez. 16
Margem Financeira Margem Financeira
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As posições nominais foram distribuídas, assumindo um balanço constante, de acordo com a próxima data de repricing (data de re-
indexação para taxas indexadas; de maturidade para taxas fixas).  
             
Foram incluídos pressupostos sobre estabilidade e sensibilidade dos depósitos à ordem e de opcionalidade comportamental para 
depósitos a prazo e crédito a taxa fixa. A carteira de depósitos à ordem foi distribuída pelos gaps de repricing de acordo com a sua 
estabilidade histórica, sendo os depósitos não estáveis colocados “à vista”. Às carteiras de depósitos a  prazo e crédito a taxa fixa 
foram aplicadas taxas esperadas de reembolso/amortização antecipadas (respetivamente), de acordo com a análise histórica da 
evolução destas carteiras.  
  
Os valores da coluna Impacto apresentam uma estimativa do impacto na margem financeira obtida ao final dos 12 meses, iniciados no 
dia seguinte ao da data de referência e provenientes de uma variação única e instantânea de 2% em todas as taxas de juro relevantes. 
Assim, o valor do impacto em cada data depende do valor e distribuição no tempo dos gaps de repricing. 
  
Risco ações 
 
De acordo com os requisitos prudenciais, o Banco BPI apura o impacto da descida de 20% da cotação das ações e das unidades de 
participação classificadas em Ativos financeiros disponíveis para venda e Ativos financeiros valorizados ao justo valor através de 
resultados. A realização deste stress test teve por base as seguintes exposições em ações e unidades de participação: 

31 dez.17 31 dez.16

Ativos financeiros disponíveis para venda
 - ao justo valor e sem imparidade  196 369  146 333
Ativos financeiros disponíveis para venda
 - ao justo valor e com imparidade  99 135  115 305
Ativos financeiros disponíveis para venda
valorizados ao custo histórico  2 568  5 693

 298 072  267 331  
Nota: Não inclui a carteira de negociação que está incluída no risco de mercado. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a descida de 20% da cotação dos títulos acima referidos (exceto títulos a custo histórico e 
assumindo que não são identificadas situações adicionais de imparidade face às que existam na data de referência das demonstrações 
financeiras) traduzir-se-ia numa redução do respetivo justo valor em 49 101 m.euros e 52 328 m.euros, respetivamente, implicando o 
reconhecimento de um custo no montante de 19 827 m.euros e 23 061 m.euros, respetivamente, sendo a restante desvalorização 
refletida na reserva de justo valor.  
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Risco cambial 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a repartição do balanço por moeda apresenta a seguinte estrutura: 

Moeda

Euros Dólares Norte
Americanos

Outras
moedas Total

Ativos
Caixa e disponibilidades 1 014 243  14 278  34 932 1 063 453

Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
    através de resultados  281 695  16 933  1 908  300 536
Ativos financeiros disponíveis para venda 8 039 298  59 688 8 098 986
Aplicações em instituições de crédito  422 662  268 738  33 099  724 499
Crédito a clientes 21 525 966  47 496  59 824 21 633 286
Derivados de cobertura  11 695   982   63  12 740
Ativos não correntes detidos para venda e operações em 
descontinuação  5 342  5 342
Ativos tangíveis e intangíveis  86 845  86 845
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos  322 228   675  322 903
Ativos por impostos  441 883  441 883
Outros ativos  500 689  8 769  60 545  570 003

32 652 546  417 559  190 371 33 260 476

Passivos
Recursos de bancos centrais 1 995 374 1 995 374
Passivos financeiros detidos para negociação  167 645  2 441 (  38)  170 048
Recursos de outras instituições de crédito 1 802 521  340 839  29 531 2 172 891
Recursos de clientes e outros empréstimos 19 291 812 1 382 214  158 064 20 832 090
Responsabilidades representadas por títulos  236 978  236 978
Passivos financeiros associados a ativos transferidos 4 626 892 4 626 892
Derivados de cobertura  69 233   565   82  69 880
Provisões  60 809  60 809
Passivos por Impostos  7 158  7 158
Passivos subordinados e títulos de participação  305 077  305 077
Operações cambiais a liquidar 1 407 891 (1 315 842) ( 60 483)  31 566
Outros passivos  608 044  7 616   629  616 289

30 579 434  417 833  127 785 31 125 052

Capitais próprios 2 135 588 (  164) 2 135 424

Posição cambial ( 62 476) (  110)  62 586
Operação de cobertura posição AKZ  53 949 ( 53 949)
Posição sujeita a risco cambial ( 62 476)  53 839  8 637

Stress Test  10 768  1 727

 
Em final de 2017 foi efetuada uma operação de cobertura de uma posição em kwanzas (AKZ), que leva a que o risco cambial dessa 
parte da posição contabilística em AKZ passe a ser o risco de variação do câmbio do dólar dos Estados Unidos. Essa correção da 
posição para efeitos de cálculo de risco está evidenciada no quadro acima. 
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Em 31 de dezembro de 2016, a repartição do balanço por moeda apresenta a seguinte estrutura: 
Moeda

Euros Dólares Norte
Americanos

Outras
moedas Total

Activos
Caixa e disponibilidades  963 170  20 223  29 094 1 012 487
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
    através de resultados  337 052  15 064   175  352 291
Activos financeiros disponíveis para venda 8 011 304  58 618 8 069 922
Aplicações em instituições de crédito  314 577  149 469  30 391  494 437
Crédito a clientes 20 978 530  73 348  23 135 21 075 013
Derivados de cobertura  23 825  1 987   83  25 895
Activos tangíveis e intangíveis  74 811  74 811
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos  392 897   768  393 665
Activos por impostos  477 393  477 393
Outros activos  583 966  51 009  13 863  648 838

32 157 525  370 486  96 741 32 624 752

Passivos
Recursos de bancos centrais 2 000 011 2 000 011
Passivos financeiros detidos para negociação  209 821  3 410   82  213 313
Recursos de outras instituições de crédito 1 424 130  273 960  8 869 1 706 959
Recursos de clientes e outros empréstimos 18 777 350 1 389 325  166 653 20 333 328
Responsabilidades representadas por títulos  849 779  849 779
Passivos financeiros associados a activos transferidos 4 791 745 4 791 745
Derivados de cobertura  97 048   704   4  97 756
Provisões  67 031  67 031
Passivos por Impostos  5 038  5 038
Passivos subordinados e títulos de participação  23 448  23 448
Operações cambiais a liquidar 1 369 591 (1 296 858) ( 86 830) ( 14 097)
Outros passivos  733 883  8 767   943  743 593

30 348 875  379 308  89 721 30 817 904

Capitais próprios 1 815 424 ( 8 576) 1 806 848

Posição cambial ( 6 774) (  246)  7 020

Stress Test (  49)  1 404

 
O stress test realizado consiste em avaliar o impacto da variação de 20% no câmbio de cada moeda contra o euro. Os valores 
apresentados são valores absolutos e correspondem ao impacto potencial (antes de impostos) no total dos capitais próprios. 
 
 
Contabilidade de cobertura 
 
O Banco BPI aplica Contabilidade de Cobertura de justo valor em várias linhas de negócio, entre as quais a cobertura de: 

• crédito a Clientes a taxa fixa; 
• depósitos a taxa fixa; 
• emissões de dívida a taxa fixa; 
• emissões de dívida estruturada; 
• títulos em carteira remunerados a taxa fixa. 

 
O Banco BPI dispõe de relações de cobertura “back-to-back” e de macro-coberturas. 
 
O Banco BPI assegura a cobertura do risco de taxa de juro e do risco cambial associado aos elementos cobertos acima descritos. 
 
Os principais instrumentos de cobertura utilizados para o efeito são swaps de taxa de juro e os forwards cambiais. 
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De referir que a aplicação de Contabilidade de Cobertura permite eliminar o “accounting mismatch” que resultaria do reconhecimento 
ao custo amortizado dos elementos cobertos, enquanto os instrumentos de cobertura (instrumentos financeiros derivados) teriam de 
ser obrigatoriamente registados ao justo valor através de resultados. O valor dos instrumentos financeiros cobertos é a sua exposição 
(valor nominal contratado).  
 
Em 31 de dezembro de 2017, o valor de balanço dos elementos cobertos e o justo valor dos instrumentos de cobertura associados tem 
a seguinte composição: 

Elementos cobertos Instrumentos de cobertura  

Tipo de coberturas
de justo valor

Montante
nominal

Juros, 
prémios e 

valias 
potenciais

Impari
dades

Correções
 de valor Total Montante

nocional
Juros e 
prémios Reavaliação Justo

 valor

Ativos
Crédito a clientes  806 522  1 487 ( 3 162)  20 574  825 421  825 717 ( 6 506) ( 24 741) ( 31 247)
Títulos em carteira a taxa fixa  475 000  15 987  25 064  516 051  495 018 ( 8 508) ( 24 950) ( 33 458)

1 281 522  17 474 ( 3 162)  45 638 1 341 472 1 320 735 ( 15 014) ( 49 691) ( 64 705)
Passivos
Depósitos de clientes 4 891 205   382   153 4 891 740 5 564 090 ( 5 561) ( 1 918) ( 7 479)
Emissões de dívida  35 268 (  2)   63  35 329  30 000 (  26) (  60) (  86)

4 926 473   380   216 4 927 069 5 594 090 ( 5 587) ( 1 978) ( 7 565)
Nota: Não foi incluído neste quadro o montante nocional das opções embutidas.

 
 
Em 31 de dezembro de 2016, o valor de balanço dos elementos cobertos e o justo valor dos instrumentos de cobertura associados tem 
a seguinte composição: 

Elementos cobertos Instrumentos de cobertura  

Tipo de coberturas
de justo valor

Montante
nominal

Juros, 
prémios e 

valias 
potenciais

Impari
dades

Correções
 de valor Total Montante

nocional
Juros e 
prémios Reavaliação Justo

 valor

Activos
Crédito a clientes  486 881  1 186 ( 2 346)  29 667  515 388  530 479 ( 6 101) ( 33 286) ( 39 387)
Títulos em carteira a taxa fixa  475 000  14 642  43 073  532 715  474 800 ( 8 433) ( 43 019) ( 51 452)

 961 881  15 828 ( 2 346)  72 740 1 048 103 1 005 279 ( 14 534) ( 76 305) ( 90 839)
Passivos
Depósitos de clientes 5 706 851  11 751  1 333 5 719 935 6 116 519 ( 16 737) ( 2 120) ( 18 857)
Emissões de dívida  78 687 (  73)   169  78 783  120 990   41 (  162) (  121)

5 785 538  11 678  1 502 5 798 718 6 237 509 ( 16 696) ( 2 282) ( 18 978)
Nota: Não foi incluído neste quadro o montante nocional das opções embutidas.

 
São apresentados os montantes nominais dos elementos cobertos para os quais se encontra a ser aplicada contabilidade de cobertura. 
O valor nocional dos instrumentos de cobertura apresentado corresponde ao somatório dos nocionais dos derivados de cobertura 
contratados, incluindo os forward start (swaps e futuros), pelo que este valor nocional pode ser superior aos valores nominais dos 
elementos cobertos. Para um determinado ativo ou passivo (nomeadamente em títulos de taxa fixa) podem existir vários derivados a 
cobrir os respetivos fluxos futuros.  
 
No exercício de 2017 e 2016, os resultados em operações financeiras reconhecidos nos instrumentos financeiros derivados de 
cobertura e nos elementos cobertos foram os seguintes: 

Tipo de coberturas
de justo valor 31 dez. 17 31 dez.16

Derivados de cobertura  25 854 ( 19 632)

Elementos cobertos
Crédito a clientes ( 9 093) ( 5 281)
Títulos em carteira a taxa fixa ( 17 945) ( 21 800)
Recursos de ICs  13 791
Depósitos de clientes  2 292  30 610
Emissões de dívida   477  1 949

( 24 269)  19 269
 1 585 (  363)  
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IFRS 9 – Impacto nas divulgações de perdas esperadas de crédito 

O Banco BPI concluiu a implementação da norma IFRS9 “Instrumentos Financeiros” no último trimestre do exercício de 2017, 
encontrando-se, na data atual, a proceder a melhorias nos diferentes processos que foram afetados pela adoção da referida norma. 

A IFRS 9 estabelece um conjunto de requisitos contabilísticos para o reconhecimento e mensuração de ativos e passivos financeiros 
(excluindo a parte relativa a macro-coberturas). A data de aplicação inicial da IFRS 9 é 1 de janeiro de 2018, momento em que substitui 
a Norma Internacional de Contabilidade (NIC) 39 "Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração", aplicável até 31 de 
dezembro de 2017. A IFRS 9 incide essencialmente sobre três áreas (componentes), relativas à classificação e mensuração de ativos 
e passivos financeiros, à metodologia de determinação de perdas por imparidade de ativos financeiros e às regras aplicáveis a 
contabilidade de cobertura. 

Em relação à componente de classificação e mensuração, a IFRS 9 determina que a classificação e mensuração de ativos financeiros 
é definida com base na consideração, de forma conjunta, das características contratuais dos fluxos de caixa gerados e do modelo de 
negócio utilizado para a gestão dos mesmos, reduzindo-se, na prática, o número de categorias de classificação de ativos financeiros 
atualmente previstos na IAS 39. Os ativos financeiros cujos fluxos de caixa representem apenas pagamentos de capital e juros são 
classificados e mensurados ao custo amortizado se geridos num modelo de negócio cujo objetivo seja receber os fluxos atrás referidos, 
e classificados e mensurados ao justo valor através de Outro Rendimento Integral se geridos num modelo de negócio cujo objetivo seja 
alcançado tanto através da venda como através da sua manutenção para receber todos os fluxos de caixa futuros. Os restantes ativos 
financeiros, incluindo aqueles que incorporam derivados embutidos, deverão ser classificados e mensurados ao justo valor através de 
resultados. 

Para todos os ativos financeiros com natureza de crédito que não sejam classificados e mensurados ao justo valor através de 
resultados, devem ser registadas imparidades para as perdas de crédito esperadas, dependendo a forma de apuramento da existência 
ou não de agravamentos significativos da respetiva qualidade de crédito desde o seu reconhecimento inicial. 

É na componente relativa à metodologia de determinação de perdas por imparidade de instrumentos financeiros, com base no conceito 
de perda esperada, que a IFRS 9 apresenta mudanças mais substanciais em relação ao atual modelo da IAS 39, baseado na 
contabilização de perdas incorridas por risco de crédito. Em particular, a IFRS 9 determina que uma entidade baseie a sua estimativa 
de perdas por imparidade usando uma abordagem diferenciada em três stages, de acordo com a deterioração de risco de crédito que 
se verifique em cada data de reporte face ao nível de risco de crédito associado no momento do reconhecimento inicial do ativo 
financeiro, de tal forma que as perdas por imparidade estimadas correspondam:  

(i) À perda esperada em caso de ocorrência de evento de default num horizonte temporal de 12 meses (stage 1), sendo 
aplicável a todos os ativos com natureza de crédito (desde o seu reconhecimento inicial), sempre que não se verifique um 
aumento significativo no respetivo risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial; 
(ii) À perda esperada lifetime, isto é, à perda esperada considerando a probabilidade de ocorrência de evento de default em 
algum momento até à data de maturidade do instrumento financeiro (stage 2 e 3), quando se verifique um aumento significativo 
no risco de crédito desde o seu reconhecimento inicial, podendo ser medida em base individual ou coletiva. Para os ativos 
financeiros considerados como estando em default e classificados em stage 3, os respetivos juros deverão ser apurados e 
reconhecidos com base no valor líquido contabilístico do ativo. 

A avaliação da existência de um aumento significativo no risco de crédito deve basear-se em informação razoável e sustentável, que 
esteja disponível sem custo ou esforço desproporcionado e que seja indicativa de aumento no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial. A avaliação efetuada deve refletir toda a informação histórica, corrente e forward-looking disponível. 

Da comparação do novo modelo de perda esperada previsto na IFRS 9 com o modelo atual de perda incorrida previsto no IAS 39, é 
conveniente destacar o seguinte: 

• No momento do reconhecimento inicial, a IFRS 9 exige o reconhecimento da perda esperada ao invés do reconhecimento da 
perda incorrida; 

• No modelo de perda esperada será necessário a utilização de um maior grau de julgamento para determinar a informação 
forward-looking e as hipóteses de comportamento que afetam a vida dos instrumentos a considerar, e a forma como essas 
hipóteses são incorporadas na avaliação da perda esperada; 

• O requisito de cálculo de perda esperada lifetime para as exposições que verifiquem um aumento significativo do risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial (stage 2) e para as operações em situação de default (stage 3). 
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Em relação aos passivos financeiros, as categorias previstas na IFRS 9 são semelhantes às previstas na IAS 39 e a sua mensuração 
não alterará, exceto o requisito de registo de variações no justo valor relacionadas com o risco de crédito próprio diretamente na 
situação líquida, no caso de manter passivos financeiros aos quais a opção de justo valor foi aplicada. 

Para a contabilidade de cobertura, a granularidade dos requisitos atuais da IAS 39 foi substituída por um novo modelo capaz de refletir 
melhor as atividades internas de gestão de risco nas demonstrações financeiras. Existem mudanças em relação à IAS 39 em diversos 
aspetos como itens cobertos, instrumentos de cobertura, contabilização do valor temporal das opções e avaliação da eficácia, que 
permitiram ampliar as operações às quais é possível aplicar a contabilidade de cobertura e facilitar a sua aplicação, bem como 
beneficiar da possibilidade de cobertura de riscos não financeiros. 

Com vista à adoção da IFRS 9, foi constituída, em 2015, no Banco BPI, uma equipa de trabalho multidisciplinar com elementos de 
diversas Direções e membros dos órgãos de gestão do Banco. Os trabalhos desta equipa foram acompanhados regularmente pela 
Comissão Executiva do Conselho de Administração, Comité Global de Riscos, Comissão de Riscos e Conselho de Administração. 

Para além das diferentes equipas envolvidas (risco, contabilidade, sistemas de informação, estudos económicos, concessão e 
recuperação de crédito, entre outras) foi criado um Comité de Acompanhamento, que reuniu periodicamente, constituído por 
responsáveis das diferentes Direções envolvidas e presidido pelo Chief Risk Officer do Banco BPI. 

As tarefas mais relevantes realizadas pelo Banco BPI no âmbito da implementação da IFRS 9 cobriram, entre outros, os seguintes 
aspetos: 

• Modificação do modelo organizativo a nível departamental e redefinição do modelo de governo; 
• Determinação dos modelos de negócio sobre os quais se faz a gestão dos nossos ativos financeiros; 
• Análise das características dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros; 
• Identificação dos triggers ou indicadores para a classificação dos instrumentos financeiros nos stage 1, 2 ou 3; 
• Desenvolvimento de todos os parâmetros de risco utilizados no cálculo das perdas esperadas, devidamente calibrados para 

os critérios de classificação dos instrumentos financeiros em stage 3;  
• Modificações necessárias nas ferramentas atualmente disponíveis no Banco para a mensuração dos parâmetros de risco 

necessários para o cálculo das perdas esperadas e para a análise individual e coletiva dos diferentes instrumentos; 
• Revisão de processos e controlos internos nas diferentes áreas impactadas pela adoção da norma. 

Os impactos qualitativos e quantitativos identificados como mais relevantes em resultado da implementação da IFRS 9 até 1 de janeiro 
de 2018 são os descritos abaixo: 

Classificação e Mensuração de ativos 

• Determinados ativos financeiros são reclassificados da carteiras de "Empréstimos a receber" ou “Ativos financeiros 
disponíveis para venda” para "Ativos financeiros ao justo valor através de resultados", dado se ter concluído que ou não são 
geridos dentro de um modelo de negócio compatível com cobrança de fluxos de caixa e/ou venda contratual dos ativos 
financeiros, ou, da análise das características dos fluxos de caixa contratuais, não foi possível concluir que os mesmos 
correspondem unicamente a pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida (Teste SPPI).  

• Os instrumentos de capital classificados na carteira atual de "Ativos financeiros disponíveis para venda" passam a ser 
classificados na categoria de "Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral", considerando que o 
Banco usa a opção para designar, irrevogavelmente, a maior parte dos instrumentos de capital nesta categoria na data da 
transição. Para os instrumentos de capital classificados nesta categoria, não serão reconhecidos na conta de resultados os 
proveitos ou perdas reconhecidos na situação líquida no momento da venda nem as perdas por imparidade. 

Perdas por imparidade 

De acordo com a IFRS 9, as perdas por imparidade são reconhecidas de forma antecipada em comparação com a IAS 39. No 
momento do reconhecimento inicial dos ativos financeiros, é necessário uma correção de valor em função das perdas esperadas 
resultantes de eventos de incumprimento que possam ocorrer nos 12 meses seguintes. Para os ativos financeiros para os quais se 
tenha verificado um aumento significativo no seu risco de crédito deverão ser reconhecidas perdas esperadas durante toda a vida do 
ativo (perspetiva lifetime). 

31 dezembro 2017 | Notas às demonstrações financeiras individuais | Banco BPI | 137 
 



 

De acordo com a metodologia desenvolvida no âmbito do projeto interno de implementação anteriormente descrito, a carteira de 
instrumentos financeiros sujeitos a imparidade (ativos financeiros ao custo amortizado, determinados ativos financeiros ao justo valor 
através de outro rendimento integral e determinados compromissos e contratos de garantia) foi repartida nos três stages descritos 
anteriormente, com referência a 1 de janeiro de 2018. A esses stages foram aplicados os parâmetros que o Banco desenvolveu, 
utilizando tanto a informação histórica disponível como as nossas melhores hipóteses sobre informação forward-looking, a fim de medir 
as perdas esperadas (PE). 

São classificadas em stage 2 as operações para as quais se considera que houve uma degradação significativa de risco desde o 
reconhecimento inicial, nomeadamente quando apresentam indícios que permitam prever a verificação de perdas significativamente 
superiores às esperadas no momento da originação.  

Para a identificação de indícios nas operações e mutuários, o Banco BPI dispõe de um processo de seguimento e classificação que 
combina o uso de modelos estatísticos com a análise individual dos mutuários com exposições significativas. Para além da avaliação 
efetuada no âmbito do processo de seguimento, também se aplica, entre outros, um critério com base num aumento relativo da 
probabilidade de incumprimento (PD). 

Complementando os critérios acima, e exceto quando devam ser classificadas em stage 3, deverão ser classificadas em stage 2, salvo 
prova em contrário que justifique a inexistência de aumento significativo de risco, as operações de crédito reestruturado por 
dificuldades financeiras, quando não consideradas curadas e as exposições de clientes com montantes materiais vencidos há mais 30 
dias e as operações que, por meio de outros indicadores/triggers, se possa verificar que existiu um aumento significativo de risco. 

A incorporação de informação forward-looking no cálculo da PE baseia-se em projeções da conjuntura macroeconómica tendo em 
consideração diferentes cenários potenciais. Para cada um desses cenários, estima-se a perda esperada associada, que será de 12 
meses para as operações no stage 1 e até à maturidade dos instrumentos financeiros nos restantes casos. A PE que determina a 
cobertura corresponde à média ponderada das perdas esperadas em cada cenário, onde a ponderação é dada pela probabilidade de 
cada conjuntura. 

Contabilidade de cobertura 

O Banco decidiu adotar o estabelecido na IFRS 9 relativamente a coberturas contabilísticas, entendendo que esta opção está melhor 
alinhada com a estratégia de gestão de riscos do Banco. No entanto, além dos maiores requisitos de divulgação em informações 
financeiras, não foram obtidos impactos uma vez que atualmente o Banco não tem micro-coberturas 

Estimativa de impactos 

Tendo em consideração a informação referente a 31 de dezembro de 2017, a melhor estimativa de impacto de adoção da IFRS 9 
consiste: 

• Num aumento nos ajustamentos de imparidade no valor de 36 milhões de euros; 
• Numa reclassificação de instrumentos financeiros entre carteiras com uma exposição não significativa; 
• Num impacto negativo nos capitais próprios de 26 milhões de euros. 

Na data de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas anuais, existe incerteza quanto ao efeito fiscal dos ajustes 
anteriores, tendo sido considerada, como hipótese mais razoável, que serão gerados ativos por impostos diferidos de natureza não 
monetária. Por outro lado, devido ao impacto limitado, o Banco BPI optará por não beneficiar do período transitório de absorção do 
impacto prudencial da primeira aplicação da IFRS 9. 

Com base no anteriormente exposto, a melhor estimativa do Banco, tendo em consideração os dados referentes a 31 de dezembro de 
2017, corresponde a uma diminuição do rácio CET 1 fully loaded em 20 pontos base na data de transição. 
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À data de elaboração destas demonstrações financeiras consolidadas anuais, são estas as melhores estimativas dos efeitos mais 
significativos para o perímetro detalhado, sem ser um detalhe completo e exato da totalidade dos impactos referidos a 1 de janeiro de 
2018. 

Na data de implementação inicial, conforme estabelecido na IFRS 9 e IAS 8, os impactos resultantes da alteração regulamentar são 
reconhecidos diretamente em reservas. Conforme previsto pela IFRS 9, o Banco BPI não pretende reescrever os comparativos de 
exercícios anteriores com base nos novos requisitos resultantes da IFRS 9 quando publicar pela primeira vez demonstrações 
financeiras preparadas com base nesta norma, pelo que os impactos decorrentes da sua implementação serão registados diretamente 
em reservas acumuladas em 1 janeiro de 2018. 
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4.42. Programa de remuneração variável em ações (RVA) 
 
Tal como referido na nota 2.9, até 2016 o Banco BPI tinha como política complementar de remuneração um programa de remuneração 
variável em ações, designado por RVA, que previa que sempre que fosse decidida a atribuição de remuneração variável aos 
Administradores Executivos e aos Colaboradores do Grupo BPI (neste caso, desde que superior a 2500 euros), seria em parte, 
composta por ações representativas do capital social do Banco BPI (ações BPI) e ou em opções de compra de ações BPI.  
 
No âmbito da OPA lançada pelo Caixabank e devido ao impacto desta operação sobre as condições do RVA, em fevereiro de 2017 a 
Comissão Executiva tomou a decisão de tornar disponíveis as ações atribuídas aos Colaboradores ao abrigo do RVA, cuja transmissão 
estava condicionada, sendo também oferecido aos Colaboradores que eram titulares de opções a possibilidade de reconverter a 
atribuição de opções em ações, mediante a divisão do valor em dinheiro subjacente às opções atribuídas e não exercidas em cada 
RVA pelo valor por ação fixado para a atribuição de ações, assim como a sua disponibilização imediata.  
 
Na sequência desta tomada de decisão da Comissão Executiva e em função da quase total aderência dos Colaboradores às condições 
oferecidas, resultou no términus dos programas RVA ainda em vida há data, com exceção do programa de 2013 onde apenas 2 
Colaboradores mantiveram as opções atribuídas. Nesta data, o Banco alienou também a totalidade da carteira de ações afeta ao 
programa RVA, mantendo apenas as ações necessárias à cobertura destas opções. 
 
No que respeita aos programas de Remuneração RVA atribuídos aos Administradores Executivos foi mantida a aplicação integral das 
regras previstas na Politica de Remuneração a estes aplicáveis, em especial das regras relativas ao diferimento e aplicação da 
condição suspensiva. 
 
Também conforme descrito na nota 2.9, foram aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração em abril de 2017 e 
dezembro de 2017, respetivamente, novas políticas de remuneração aplicável aos Administradores Executivos e Colaboradores do 
Coletivo Identificado. Esta nova Política de Remuneração será aplicada pela primeira vez às remunerações variáveis relativas ao 
exercício de 2017 a atribuir no 1º trimestre de 2018. 
 
No quadro seguinte resumem-se as condições de atribuição e os períodos de disponibilização para a componente de remuneração 
variável a atribuir aos integrantes destes Órgãos.   
   

Percentual 
de 

remenuração 
disponivel na 

data de 
atribuição

Percentual 
de 

remuneração 
variável a 

diferir

Nº de 
tranches de 
pagamento

Periodo de 
diferimento

Administradores Executivos 50% Cash 50% Instr.Capital 40% 60% 5 60 meses

Colaboradores do Coletivo Identificado 50% Cash 50% Instr.Capital 60% 40% 3 36 meses

Composição da remuneração variável

 
 
 
MODELO DE VALORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL ATRIBUÍDOS AOS 
COLABORADORES DO GRUPO BPI 
 
O preço de atribuição das ações resultava da média ponderada pelas quantidades transacionadas das cotações das ações BPI nas 
últimas dez sessões de bolsa anteriores à data de atribuição das referidas ações. O preço de atribuição das ações correspondia 
igualmente ao preço de exercício das opções 
 
Para a determinação do número de opções a atribuir aos Colaboradores e Administradores, o Banco BPI apurava, à data de atribuição 
das opções, o valor económico da opção. O prémio das opções sobre ações do Banco BPI foi apurado de acordo com um modelo 
desenvolvido internamente, baseado na metodologia “Black-Scholes” para os Programas RVA 2003 a RVA 2015. 
 

Os fatores críticos do modelo utilizado para efeitos de gestão do programa RVA eram os seguintes: 

• Volatilidade das ações do Banco BPI, apurada da seguinte forma: 

 60% da volatilidade histórica das ações do Banco BPI nos últimos 3,33 anos; 

 10% da volatilidade do índice VIX; 

 10% da volatilidade do índice VDAX; 
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 20% da volatilidade implícita nas opções cotadas transacionadas em Espanha sobre ações de bancos espanhóis com 
características semelhantes ao Banco BPI. 

• Vida média esperada da opção, a qual depende, entre outros, dos seguintes fatores: 

 Nível de responsabilidade dos beneficiários: Administradores e restantes Colaboradores; 

 Rácio entre o preço de mercado e o preço de exercício (strike); e 

 Volatilidade do preço das ações. 

O modelo permitia igualmente determinar o número necessário de ações do Banco BPI para assegurar uma adequada cobertura do 
risco inerente à emissão de opções no âmbito do RVA.  

 

Os parâmetros utilizados para a determinação, na data de atribuição, do valor económico da opção de cada um dos Programas RVA 
encontram-se resumidos no quadro seguinte: 

Cotação BPI 1,25 0,37 0,87 1,81 1,40 1,02
Preço de exercício 1 1,25 0,37 0,87 1,81 1,40 1,02
Volatilidade implícita 35,97% 41,70% 39,78% 37,29% 36,90% 40,50%
Taxa de juro 5,15% 3,87% 3,18% 1,48% 1,38% 1,35%
Dividendos esperados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor da opção 0,25 0,12 0,28 0,44 0,33 0,24
1 O preço de exercício não considera o efeito do ajustamento relacionado com os aumentos de capital de Junho de 2008, Maio de 2011, Agosto 
de 2012 e Junho de 2014.
2 Programas apenas relativos aos Administradores cujos anos de referencia de atribuição são 2012 e 2013 respetivamente.

RVA 2010 RVA 2011 RVA 2012 RVA 2013 RVA 2014 2 RVA 2015 2

 
 
As ações recusadas incluem as ações atribuídas mas não disponíveis, às quais os colaboradores perderam o direito por terem deixado 
de estar ao serviço do Banco. 
 
Em caso de morte, invalidez ou reforma do Colaborador, as ações indisponíveis são antecipadamente disponibilizadas, passando a 
estar livremente à sua disposição ou à disposição dos respetivos herdeiros. 
 
Quando o Colaborador deixa de estar ao serviço do Grupo BPI, perde também o direito às opções que lhe tinham sido atribuídas e que 
ainda estavam indisponíveis. No caso das opções já disponíveis mas que ainda não tinham sido exercidas, os colaboradores dispõem 
de um prazo máximo de 30 dias para o exercício das opções, a contar da data da cessação da relação de trabalho, findo o qual as 
opções expiram (opções canceladas). 
 
Em caso de morte, invalidez ou reforma dos Colaboradores, as opções atribuídas tornam-se imediatamente exercíveis, devendo esse 
exercício ocorrer (sob pena de caducidade das opções) no prazo máximo de 2 anos a contar da data de ocorrência do evento 
respetivo. As opções canceladas incluem as opções não exercidas durante este período.  
 
No exercício de 2017 e no exercício de 2016, o preço médio ponderado das ações na data em que foram exercidas as opções foi o 
seguinte: 

Opções exercidas em 2017 Opções exercidas em 2016
Programa Número de Preço médio Número de Preço médio

opções das acções opções das acções 
RVA 2010  338 218 1,26
RVA 2011  300 672 1,13  77 075 1,10
RVA 2012  1 300 1,13  306 748 1,16
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O quadro seguinte representa a movimentação ocorrida no ano de 2017 relativa ao número de opções sobre ações em circulação, 
detidas pelos Administradores e Colaboradores do Banco BPI. 

Movimento RVA 2010 1 RVA 2011 RVA 2012 RVA 2013 RVA 2014 1 RVA 2015 1

Opções outstanding em 31Dez16 1 502 410  300 672 1 240 591 2 988 429 3 584 433  772 299
Opções canceladas por rescisão  426 820  128 894  645 027  233 270
Opções exercidas  300 672  1 300
Opções convertidas em acções 1 239 291 2 856 237
Opções outstanding em 31Dez17 1 075 590  3 298 2 939 406  539 029
1 Programas apenas relativos aos Administradores cujos anos de referencia de atribuição são 2010, 2012 e 2013 respectivamente.  
 
Na sequência da decisão tomada pela Comissão Executiva no âmbito da OPA realizada pelo Caixabank relativamente á possibilidade 
de conversão das opções detidas pelos Colaboradores em ações vendáveis na OPA, são apresentados no quadro seguinte os fatores 
de cálculo para o número de ações atribuídas na conversão.  

RVA 2012 RVA 2013 Total
Opções convertidas 1 239 291 2 856 237
Preço de atribuição 0,277 0,443
Valor atribuido  343 284 1 265 313
Preço atribuição Acções 0,866 1,806
Quantidade de acções resultantes da conversão  396 401  700 616 1 097 018
Acções atribuidas em resultado do arrendondamento para nº inteiro de acções  4 065
Quantidade total de acções 1 101 083  
 
 
IMPACTO CONTABILÍSTICO DO PROGRAMA RVA 
 
Ações 
 
Para cobertura das remunerações variáveis em ações dos Colaboradores, o Banco adquire uma carteira de ações próprias no 
momento da atribuição do RVA. Estas ações permanecem na carteira do Banco BPI até à data de disponibilização aos Colaboradores 
do Grupo BPI. Na data da disponibilização, as ações próprias são desreconhecidas em contrapartida dos custos acumulados na 
rubrica Outros Instrumentos de Capital. 
 
Opções 
 
Para as remunerações variáveis em opções dos Colaboradores, o Banco BPI constituiu uma carteira de ações BPI de modo a 
assegurar a cobertura das responsabilidades decorrentes da emissão de opções de compra de ações BPI de acordo com uma 
estratégia de cobertura de delta (determinada por um modelo de avaliação de opções do BPI desenvolvido internamente e baseado na 
metodologia Black-Scholes). Esta estratégia corresponde a constituir uma carteira com delta ações por cada opção emitida, sendo que 
o montante delta corresponde à relação entre a variação do preço de uma opção e a variação do preço da ação subjacente. As ações 
próprias detidas para cobrir o risco de variação do valor das opções vendidas são registadas na rubrica de Ações Próprias para 
cobertura do RVA onde permanecem enquanto estiverem afetas àquela finalidade. 
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No quadro seguinte estão representados os programas RVA existentes em 31 dezembro de 2017 assim como as suas caraterísticas, quantidades outstanding e valores contabilizados para as 
componentes de Ações e Opções por cada um dos programas: 

Opções exercidas ou 
convertidas em Ações 

no âmbito da OPA

Custo reconhecido 
nos capitais 

proprios

Custo ainda não 
reconhecido nos 
capitais proprios

Ações próprias 
para cobertura 

opções

Ano referência Programa Data de atribuição Valor de 
atribuição

Preço de 
execício 1

Quantidade Valor Início Fim Quantidade Quantidade Valor Valor Valor Valor

Colaboradores
Opções

2013 RVA 2013 14/05/2014 0,4430 1,8060 3 005 860  1 332 15/08/2014 14/05/2019 2 985 131  3 298   1   1 

3 005 860  1 332 2 985 131  3 298   1   1 

Colaboradores do coletivo identificado
Ações

2017 Remuneração variável diferida em inst.capital 4   839 2017 2020   839   617   222 

  839   839   617   222 

Administradores
Ações e Opções 

eliminadas 3

Ações
2012 RVA 2014 2 03/09/2014 1,4010  57 627   81 03/09/2017  57 627   81   81 

2013 RVA 2015 2 10/07/2015 1,0206  145 009   148 10/07/2018  145 009   148   123   25 

2017 Remuneração variável diferida em inst.capital 4   700 2017 2022   700   390   310 

 202 636   929  202 636   929   594   335 

Opções
2012 RVA 2014 2 03/09/2014 0,3250 1,4010 3 584 433  1 165 03/09/2017 03/09/2020  645 027 2 939 406   955   955   0 

2013 RVA 2015 2 10/07/2015 0,2411 1,0206  772 299   186 10/07/2018 10/07/2021  233 270  539 029   130   108   22 

4 356 732  1 351  878 297 3 478 435  1 085  1 064   22   377 
 2 280  2 855  2 276   579   377 

1 Preço de exercicio após o efeito dos aumento de capital do Banco BPI realizados em maio de 2011, agosto de 2012 e junho de 2014
2 Valor em condição suspensiva referente a 50% do valor atribuido, cuja liquidação será em numerário
3 Ações e Opções eliminadas na sequência da saída do Banco de um elemento da CECA
4 Custo estimado com ações Caixabank a atribuir aos Administradores e Colaboradores do Coletivo Identificado nº 1 trimestre de 2018 com referência á remuneração variável de 2017. 

Atribuição inicial Situação Dez17
Períodos de disponibilização das 

tranches de ações / exercício 
opções
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Nos quadros seguintes estão representados os programas RVA existentes em 31 de dezembro de 2016 assim como as suas caraterísticas, quantidades outstanding e valores contabilizados para 
as componentes de Ações e Opções por cada um dos programas: 

Custo 
reconhecido 
nos capitais 

proprios

Custo ainda 
não 

reconhecido 
nos capitais 

proprios

Acções 
próprias para 

cobertura 
opções 2

Ano referência Programa Data de 
atribuição

Valor de 
atribuição

Preço de 
execício 1

Quantidade Valor Início Fim Quantidade Valor Valor Valor Valor

Colaboradores
Acções

2013 RVA 2013 14-05-2014 1,8060  702 879  1 269 14/05/2014 14/05/2017  168 917   305   284   21 

 772 970  1 326  168 917   305   284   21 

Opções
2010 RVA 2010 29-04-2011 0,2460 1,1080 2 895 965   712 30/07/2011 29/04/2016  426 820   105   105   0 

2011 RVA 2011 28-05-2012 0,1240 0,3580 1 194 011   148 29/08/2012 28/05/2017  300 672   36   36   0 

2012 RVA 2012 19-12-2012 0,2770 0,8660 2 616 653   725 19/03/2013 19/12/2017 1 240 591   344   344   0 

2013 RVA 2013 14-05-2014 0,4430 1,8060 3 005 860  1 332 15/08/2014 14/05/2019 2 988 429  1 324  1 324   0 

9 712 489  2 917 4 956 512  1 809  1 808   0 
 4 242  2 114  2 092   21 

Administradores
Acções

2012 RVA 2014 03-09-2014 1,4010  57 627   81 03/09/2017  57 627   81   63   18

2013 RVA 2015 10-07-2015 1,0206  145 009   148 10/07/2018  145 009   148   86   62
RVA 2016 3  2 235   789  1 446 

 202 636  2 464  202 636   229   938  1 526 

Opções
2010 RVA 2010 29-04-2011 0,2460 1,2450 1 075 590   265 29/04/2014 29/04/2017 1 075 590   265   265   0 

2012 RVA 2014 03-09-2014 0,3250 1,4010 3 584 433  1 165 03/09/2017 03/09/2020 3 584 433  1 165   906   259 

2013 RVA 2015 10-07-2015 0,2411 1,0206  772 299   186 10/07/2018 10/07/2021  772 299   186   109   77 

5 432 322  1 616 5 432 322  1 616  1 280   336 
 4 079  1 844  2 218  1 862 10 336 258 

1 Preço de exercicio após o efeito dos aumento de capital do Banco BPI realizados em Maio de 2011, Agosto de 2012 e Junho de 2014
2 Inclui Opções Colaboradores e Administradores
3 Valor em condição suspensiva referente a 50% do valor atribuido 

Atribuição inicial
Períodos de disponibilização 

das tranches de acções / 
exercício opções

31 Dez. 16
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Impacto valias registadas em capitais próprios 
 
Na data de exercício das opções, as ações próprias são desreconhecidas em simultâneo com a transmissão de propriedade para os 
Colaboradores do Banco BPI e das suas Participadas. Nesta data é reconhecida uma mais ou menos-valia correspondente à diferença 
entre o preço de exercício e o custo médio de aquisição da carteira de ações próprias afeta à cobertura de cada um dos programas, 
deduzida dos custos com prémios de opções acumulados na rubrica Outros Instrumentos de Capital. 
 
As mais e menos-valias realizadas em ações próprias na cobertura e exercício de opções do RVA, bem como os respetivos impostos, 
são registadas diretamente em capitais próprios não afectando o resultado do exercício. 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, os resultados ( (perdas)/ganhos) realizados na disponibilização de ações e no exercício de opções, 
bem como na respetiva cobertura, registados em capitais próprios, podem ser resumidos como se segue: 

RVA 2010 (  4)
RVA 2011   
RVA 2012   
RVA 2013   

(  4)  
RVA 2010 ( 1 519)   29
RVA 2011 (  839) (  215)
RVA 2012 ( 2 493) (  553)
RVA 2013   829  

( 4 022) (  739)
( 4 026) (  739)

31 Dez. 16

Na disponibilização de Acções

No Exercicio de Opções / Conversão de 
opções em acções no âmbito da OPAOpções

Mais - menos valia Programa 31 Dez. 17

Acções

 
 
Impacto em resultados 
 
Os custos com o programa de remunerações variáveis em instrumentos de capital (ações e opções) são periodificados em custos com 
pessoal, em contrapartida da rubrica Outros Instrumentos de Capital, conforme definido na IFRS 2 para programas de share-based 
payment. O custo das ações e dos prémios das opções na data de atribuição são periodificados de forma linear desde o início do ano 
do programa (1 de janeiro) até à respetiva data de disponibilização ao Colaborador. 
 
No exercício de 2017 na sequência da tomada de decisão pela Comissão Executiva referida anteriormente, foram anulados os valores 
periodificados em custos em 2016 relativos ao programa RVA 2016 para Colaboradores. 
 
O custo total reconhecido relativo aos programas de share-based payment com os Administradores pode ser resumido da seguinte 
forma: 

31 Dez. 17
Ações Opções Total Ações Opções Total

RVA 2010 (   98) (   98)
RVA 2013    42 (   14)    29 (   8)    109    101
RVA 2014    18    22    40    27    348    375

RVA 2015 e 2016 1 (   492) (   492)    352    352
Remuneração variável diferida em inst.capital    390    390

Total (   42) (   90) (   132)    371    457    827
1 RVA 2016 em condição suspensiva cuja liquidação será em numerário

Programa 31 Dez. 16

 
O custo total reconhecido relativo aos programas de share-based payment com os Colaboradores pode ser resumido da seguinte 
forma: 

Programa 31 Dez. 17 31 Dez. 16
Ações Opções Total Ações Opções Total

RVA 2013    11 (   57) (   46)    88 (   6)    81
RVA 2015 (   426) (   686) (  1 112)

Remuneração variável diferida em inst.capital    469    469
Total    479 (   57)    422 (   338) (   692) (  1 030)
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4.43. Gestão do capital 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Banco BPI, SA apresenta os seguintes rácios de capital, calculados de acordo com as 
disposições transitórias previstas na Diretiva 2013/36/EU e no Regulamento (EU) nº 575/2013, CRD IV / CRR, aprovados em 26 de 
junho 2013 pelo Parlamento Europeu e Conselho, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2014. 
 

31 dez. 17 31 dez. 16

Capitais próprios contabilísticos 1 2 255 036 1 953 612 
Valias potenciais na reserva justo valor   40 655 (  9 848)
Desvios atuariais e excesso fundo de pensões (  140 434) (  78 902)
Ativos intangíveis (  45 602) (  26 291)
Participações ICs e Seguradoras (  29 413) (  59 313)
Additional Tier 1 e Tier 2 negativos (  9 519) (  30 517)
Core Tier 1 2 070 722 1 748 740 
Additional Tier 1
Tier 2   294 194
Fundos próprios totais  2 364 916  1 748 740
Ativos ponderados pelo risco 16 352 923 16 060 341 
Rácios de capital

Common Equity Tier 1 12,41% 10,89%
Tier 1 12,41% 10,89%
Rácio total 14,17% 10,89%

1 Excluindo reserva de justo valor e desvios atuariais.  
 
Os rácios apresentados cumprem os requisitos mínimos de fundos próprios estabelecidos pelas autoridades de supervisão. 
 
Política de dividendos 
 
A partir da alteração aos estatutos do Banco BPI aprovada na Assembleia Geral de Acionistas de 20 de abril de 2006, passou a constar 
dos mesmos a regra seguinte (artigo 26º nº 3): “A Assembleia Geral deverá deliberar sobre a política de dividendos a longo prazo proposta 
pelo Conselho de Administração o qual deverá justificar os desvios que em relação à mesma eventualmente se verifiquem”. 
 
Em cumprimento desta regra estatutária, na Assembleia Geral de 19 de abril de 2007, foi aprovada a Política de Dividendos de Longo 
Prazo do Banco BPI e cuja linha mestra é a de, salvo circunstâncias excecionais, ser distribuído um dividendo anual tendencialmente 
não inferior a 40% do lucro líquido consolidado do exercício. 
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4.44. Partes relacionadas 
 
De acordo com o IAS 24, são consideradas entidades relacionadas com o Banco BPI: 
- aquelas em que o Banco exerce, direta ou indiretamente, uma influência significativa sobre a sua gestão e política financeira – 
Empresas associadas e de controlo conjunto e Fundos de Pensões; 
- as entidades que exercem, direta ou indiretamente, uma influência significativa sobre a gestão e política financeira do Banco – 
Acionistas, presumindo-se que tal sucede quando a participação de capital é superior a 20%. 
- os membros do pessoal chave da gerência do Banco BPI, considerando-se para este efeito os Membros do Conselho de 
Administração executivos e não executivos e pessoas (singulares e coletivas) com eles relacionadas. 
 
Em 31 de Dezembro de 2017, as entidades relacionadas do Banco BPI são as seguintes:  

Participação Participação
Nome da entidade relacionada Sede efetiva direta
Acionistas do  Banco BPI

Grupo La Caixa Espanha 84,51%
Empresas associadas e de controlo conjunto e filiais

Banco de Fomento Angola, S.A. Angola 48,09% 48,09%
Banco Português Investimento, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliários, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
BPI - Global Investment Fund Management Company, S.A. Luxemburgo 100,00% 100,00%
BPI Incorporated E.U.A 100,00% 100,00%
BPI Madeira SGPS Portugal 100,00% 100,00%
BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
Inter-Risco – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Portugal 49,00%
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. Moçambique 35,67% 35,67%
Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA Portugal 35,00% 35,00%
Cosec - Companhia de Seguros de Crédito, SA Portugal 50,00% 50,00%

    BPI (Suisse), S.A. Suíça 100,00% 100,00%
BPI Capital Africa (Proprietary) Limited África do Sul 100,00%

    Banco BPI Cayman, Ltd. Ilhas Cayman 100,00%
Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Portugal 21,01% 21,01%

Membros do Conselho de Administração do Banco BPI
   Alexandre Lucena e Vale
   Allianz Europe Ltd. - que nomeou para exercer o cargo em nome próprio Carla Bambulo
   António Farinha de morais
   António Lobo Xavier
   Cristina Rios Amorim
   Fernando Ulrich
   Francisco Manuel Barbeira
   Gonzalo Gortázar Rotaeche
   Ignacio Alvarez-Rendueles
   Javier Pano Riera
   João Pedro Oliveira e Costa
   José Pena do Amaral
   Juan Antonio Alcaraz
   Lluís Vendrell 
   Pablo Forero Calderon
   Pedro Barreto
   Tomás Jervell
   Vicente Tardio Barutel
Fundos de Pensões de Colaboradores do Grupo BPI
   Fundo de Pensões Banco BPI Portugal 100,0%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Ações Portugal 8,5%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização Portugal 32,2%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Segurança Portugal 21,3%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Garantia Portugal 8,5%  
 
 
 
 
 

31 dezembro 2017 | Notas às demonstrações financeiras individuais | Banco BPI | 147 
 



 

Em 31 de Dezembro de 2016, as entidades relacionadas do Banco BPI são as seguintes:  
Participação Participação

Nome da entidade relacionada Sede efetiva direta
Acionistas do  Banco BPI

Grupo La Caixa Espanha 45,50%
Empresas associadas e de controlo conjunto e filiais

Banco de Fomento Angola, S.A. Angola 50,10% 50,09%
Banco Português Investimento, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund (LUX). Luxemburgo 24,51% 5,88%
BPI Capital Finance, Ltd Ilhas Cayman 100,00% 100,00%
BPI Moçambique, Sociedade de Investimento, S.A. Moçambique 100,00% 98,40%
BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliários, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
BPI - Global Investment Fund Management Company, S.A. Luxemburgo 100,00% 100,00%
BPI Incorporated E.U.A 100,00% 100,00%
BPI Madeira SGPS Portugal 100,00% 100,00%
BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Portugal 100,00% 100,00%
BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A.. Portugal 100,00% 100,00%
Inter-Risco – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Portugal 49,00%
Banco Comercial e de Investimentos, S.A.R.L. Moçambique 30,00% 30,00%
Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA Portugal 35,00% 35,00%
Cosec - Companhia de Seguros de Crédito, SA Portugal 50,00% 50,00%

    BPI (Suisse), S.A. Suíça 100,00% 100,00%
BPI Capital Africa (Proprietary) Limited África do Sul 100,00%

    Banco BPI Cayman, Ltd. Ilhas Cayman 100,00%
Unicre - Instituição Financeira de Crédito, S.A. Portugal 21,01% 21,01%

Membros do Conselho de Administração do Banco BPI
   Artur Santos Silva
   Fernando Ulrich
   Alfredo Rezende de Almeida
   Allianz Europe Ltd. - que nomeou para exercer o cargo em nome próprio Carla Bambulo
   António Lobo Xavier
   Armando Leite de Pinho
   Carlos Moreira da Silva
   Gonzalo Gortázar Rotaeche 1

   Ignacio Alvarez-Rendueles
   João Pedro Oliveira e Costa
   José Pena do Amaral
   Lluís Vendrell 
   Manuel Ferreira da Silva
   Maria Celeste Hagatong
   Mário Leite da Silva
   Pablo Forero Calderon 1

   Pedro Barreto
   Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.
   Tomás Jervell
   Vicente Tardio Barutel
Fundos de Pensões de Colaboradores do Grupo BPI
   Fundo de Pensões Banco BPI Portugal 100,0%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Ações Portugal 9,2%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização Portugal 30,9%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Segurança Portugal 21,8%
   Fundo de Pensões Aberto BPI Garantia Portugal 9,3%
1  Aguarda-se a obtenção de registo junto do Banco de Portugal.  
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Em 31 de dezembro de 2017, o montante global dos ativos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com empresas filiais, associadas e de controlo conjunto e com os Fundos de Pensões de colaboradores do 
Banco BPI têm a seguinte composição: 

Empresas filiais, 
associadas e de 

controlo conjunto

Fundos de 
Pensões de 

Colaboradores 
do Grupo BPI Total

Ativos
Aplicações financeiras  21 592  21 592
Crédito líquido de imparidades   12   12
Derivados  1 843  1 843
Ativos não correntes detidos para venda e operações em 
descontinuação  5 342  5 342

Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto  322 903  322 903

Outros ativos  97 123  97 123
 448 815  448 815

Passivos
Depósitos e provisões técnicas  103 696  293 069  396 765
Recursos de outras instituições de crédito  792 835  792 835
Provisões   21   21
Outros passivos   83   83

 896 635  293 069 1 189 704
Resultados

Margem financeira estrita ( 3 169) (  694) ( 3 863)
Rendimentos de instrumentos de capital  76 918  76 918
Comissões líquidas  80 378   50  80 428
Ganhos e perdas em operações financeiras (  715) (  715)
Rendimentos e encargos operacionais   617   617
Gastos gerais administrativos ( 1 148) ( 14 987) ( 16 135)
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias   3   3
Resultado de atividades em descontinuação  12 635  12 635

 165 519 ( 15 631)  149 888
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  14 372   60  14 432
Créditos documentários abertos  33 108  33 108

Garantias recebidas  84 005  84 005
Compromissos perante terceiros 

Compromissos revogáveis   468   468
Compromissos irrevogáveis   971   971

Responsabilidades por prestação de serviços
De depósitos e guarda de valores 1 122 790 1 210 366 2 333 156

Operações cambiais e instrumentos de derivados  76 068  76 068
Compra
Venda  62 633  62 633

Serviços prestados por terceiros ( 62 637) ( 62 637)
1 331 778 1 210 426 2 542 204
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Em 31 de dezembro de 2017, o montante global dos ativos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com acionistas, membros de Conselho de Administração e sociedades em que estes têm influência significativa 
têm a seguinte composição: 

Acionistas do 
Banco BPI 1

Membros do 
Conselho de 

Administração do 
Banco BPI 2

Sociedades onde 
os Membros do 

Conselho de 
Administração do 

Banco BPI têm 
influência 

significativa 3 Total
Ativos

Aplicações financeiras e disponibilidades  3 369  3 369
Ativos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados e derivados  1 871  1 871

Ativos financeiros disponíveis para venda   88  122 211  122 299
Crédito líquido de imparidades  1 371  7 837  87 522  96 730
Derivados   108   108
Ativos tangiveis em curso   243   243
Ativos intangiveis em curso  13 209  13 209
Outros ativos  17 699   1  17 700

 37 958  7 838  209 733  255 529
Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação e derivados  1 354  1 354
Depósitos  546 456  8 101  26 852  581 409
Recursos de outras instituições de crédito  3 087   630  3 717
Provisões   2   116   118
Outros passivos subordinados  304 466  304 466
Outros passivos   24   19   43

 855 365  8 125  27 617  891 107
Resultados

Margem financeira estrita ( 9 679) (  2)   445 ( 9 236)
Rendimentos de instrumentos de capital  5 187  5 187
Comissões líquidas   12   2   14
Gastos gerais administrativos (  533) (  533)
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias   3 (  60) (  57)

( 10 212)   13  5 574 ( 4 625)
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  1 613   15  24 895  26 523
Cartas de crédito stand-by   66  2 876  2 231  5 173

Garantias recebidas
Compromissos perante terceiros   237   849  37 361  38 447

Compromissos revogáveis  32 401  32 401
Compromissos irrevogáveis

Responsabilidades por prestação de serviços 5 510 394  195 272  45 087 5 750 753
De depósitos e guarda de valores   438   438
Outras

Operações cambiais e instrumentos de derivados  254 103  254 103
Compra ( 222 972) ( 222 972)
Venda

Outras contas extrapatrimoniais   200   200
5 543 441  199 012  142 613 5 885 066

1 Inclui o Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas. 
2 Abrange os Membros do Conselho de Administração, incluindo também a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a Allianz 

SE, e as sociedades controladas por esta, excepto a Allianz Portugal, que foi considerada nas empresas associadas. 
3 Inclui as sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa não incluídas noutras categorias. 
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Em 31 de Dezembro de 2016, o montante global dos ativos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com empresas filiais, associadas e de controlo conjunto e com os Fundos de Pensões de colaboradores do 
Banco BPI têm a seguinte composição: 

Empresas filiais, 
associadas e de 

controlo conjunto

Fundos de 
Pensões de 

Colaboradores 
do Grupo BPI Total

Ativos
Aplicações financeiras  9 351  9 351
Ativos financeiros detidos para negociação e derivados  5 273  5 273
Ativos financeiros disponíveis para venda   23   23

Investimentos em associadas e entidades sob controlo conjunto  393 665  393 665

Crédito líquido de imparidades   607   607
Outros ativos  103 404  103 404

 512 323  512 323
Passivos

Passivos financeiros de negociação e derivados  1 005  1 005
Depósitos e provisões técnicas  720 627  79 134  799 761
Recursos de outras instituições de crédito  611 909  611 909
Responsabilidades representados por títulos  350 172  350 172
Provisões   24   24
Outros recursos financeiros  14 005  14 005
Outros passivos   10  83 035  83 045

1 697 752  162 169 1 859 921
Resultados

Margem financeira estrita ( 1 223) (  299) ( 1 522)
Rendimentos de instrumentos de capital  78 146  78 146
Comissões líquidas  82 502   86  82 588
Ganhos e perdas em operações financeiras  1 134  1 134
Rendimentos e encargos operacionais   585   585
Gastos gerais administrativos ( 1 072) ( 14 689) ( 15 761)
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias   13   13
Resultado de atividades em descontinuação  56 562  56 562

 216 647 ( 14 902)  201 745
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  28 340   60  28 400

Garantias recebidas  17 778  17 778
Compromissos perante terceiros 

Compromissos revogáveis  5 146  5 146
Compromissos irrevogáveis  2 615  2 615

Responsabilidades por prestação de serviços
De depósitos e guarda de valores 1 093 720 1 155 890 2 249 610

Operações cambiais e instrumentos de derivados
Compra  226 451  226 451
Venda ( 237 161) ( 237 161)

Serviços prestados por terceiros  70 903  70 903
1 207 792 1 155 950 2 363 742  
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Em 31 de Dezembro de 2016, o montante global dos ativos, passivos, resultados e responsabilidades extrapatrimoniais relativos a 
operações realizadas com acionistas, membros de Conselho de Administração e sociedades em que estes têm influência significativa 
têm a seguinte composição: 

Accionistas do 
Banco BPI 1

Membros do 
Conselho de 

Administração do 
Banco BPI 2

Sociedades onde 
os Membros do 

Conselho de 
Administração do 

Banco BPI têm 
influência 

significativa 3 Total
Activos

Aplicações financeiras e disponibilidades  3 014  3 014
Activos financeiros detidos para negociação e ao justo valor 
através de resultados e derivados   275   275

Activos financeiros disponíveis para venda   88  25 038  58 941  84 067
Crédito líquido de imparidades   10  55 301  108 186  163 497
Derivados   930   930
Outros activos   1   203   204

 4 042  80 340  167 605  251 987
Passivos

Passivos financeiros detidos para negociação   73   73
Depósitos   596  187 536  14 791  202 923
Recursos de outras instituições de crédito  2 318  2 318
Provisões   2   107   660   769
Outros passivos  3 231  2 901  6 910  13 042

 6 220  190 544  22 361  219 125
Resultados

Margem financeira estrita  1 482  2 513   850  4 845
Rendimentos de instrumentos de capital  1 961  1 961
Comissões líquidas   16   6   22
Imparidade e provisões líquidas para crédito e garantias   1   146   273   420

 1 483  2 675  3 090  7 248
Extrapatrimoniais

Garantias prestadas e outros passivos eventuais
Garantias e avales  1 101  31 626  65 327  98 054
Cartas de crédito stand-by  47 974  47 974

Garantias recebidas  51 857  47 878  99 735
Compromissos perante terceiros 

Compromissos revogáveis   210  13 487  47 979  61 676
Compromissos irrevogáveis  72 159  72 159

Responsabilidades por prestação de serviços
De depósitos e guarda de valores  749 727  276 577  185 884 1 212 188
Outras  68 458  68 458

Operações cambiais e instrumentos de derivados
Compra  280 190  280 190
Venda ( 283 084) ( 283 084)

 748 144  373 547  535 659 1 657 350
1 Inclui o Grupo La Caixa grupo liderado pela Fundação Bancária La Caixa, compreendendo as sociedades por si controladas). 
2 Abrange os Membros do Conselho de Administração, incluindo também (i) a Allianz Europe, Ltd, as sociedades que a controlam, compreendendo a 

Allianz SE, e as sociedades controladas por esta, excepto a Allianz Portugal, que foi considerada nas empresas associadas e (ii) a Santoro Financial 

Holdings, SGPS, por deter a totalidade do capital da Santoro Finance, a Senhora Engenheira Isabel José dos Santos, na qualidade de accionista da 

Santoro Financial Holdings, SGPS, a quem, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 20 e artigo 21 do Cód.VM, a participação detida no Banco BPI pela 

Santoro Finance é imputável, e as sociedades controladas pela Senhora Engenheira Isabel José dos Santos. 
3 Inclui as sociedades onde os Membros do Conselho de Administração têm influência significativa não incluídas noutras categorias. 
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DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES 
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.  
 
No exercício de 2017, a remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, ascendeu no seu conjunto a 4 796 174 euros. 
 
A este valor acresceram 219 400 euros a título de senhas de presença pela sua participação nas reuniões das comissões consultivas e 
de apoio ao Conselho de Administração estatutariamente previstas. 
 
Os montantes auferidos individualmente foram os que a seguir se indicam: 
Valores em euros 

Conselho de Administração Remuneração 
fixa

Senhas de 
presença

Artur Santos Silva 1  126 000  25 900
Fernando Ulrich  750 000 n/a
Pablo Forero  393 332  11 100
António Lobo Xavier  49 000  23 300
Alexandre Lucena e Vale 2  245 817 n/a
Alfredo Rezende 1  30 584  25 900
António Farinha Morais 2  358 497 n/a
Armando Leite de Pinho 3  8 167 n/a
Carla Bambulo  49 000  18 500
Carlos Moreira da Silva 3  8 167 n/a
Cristina Rios Amorim  21 778  25 900
Francisco Barbeira 2  230 922 n/a
Gonzalo Gortázar Rotaeche  21 778 n/a
Ignacio Alvarez Rendueles  365 811  22 200
Javier Pano Riera  21 778  22 200
João Pedro Oliveira Costa  489 260 n/a
José Pena do Amaral  531 600 n/a
Juan Alcaraz  21 778 n/a
Lluís Vendrell  49 000  18 500
Manuel Ferreira da Silva 1 4  212 198 n/a
Maria Celeste Hagatong 1 4  212 198 n/a
Mário Leite da Silva 3  12 250 n/a
Pedro Barreto  489 260 n/a
Tomas Jervell  49 000 n/a
Vicente Tardio Barutel  49 000  25 900
1 Cessou funções, relativas ao mandato 2014/2016 no dia 21 de Julho de 2017.
2 Exclui remunerações anteriores à nomeação para a Comissão Executiva do Conselho de Administração.
3 Cessou funções, por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2017.
4 Inclui 3 481 euros relativos a diuturnidades.  
 
A Comissão de Remunerações deliberou, a atribuição aos membros da Comissão Executiva que estiveram em funções no exercício de 
2016, remuneração variável relativa ao seu desempenho no referido exercício. Assim, e em resultado da referida deliberação, para 
além dos montantes regulares da remuneração fixa e senhas de presença (referidos no quadro anterior), foi também atribuída no 
exercício de 2017 aos membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração que exerceram funções no exercício de 2016 
os montantes que se discriminam no quadro abaixo: 
Remuneração variável (exercício de 2016) 
Valores em euros 

Nome Total Não diferida Diferida

Fernando Ulrich  465 465  232 733  232 733
António Domingues 1  53 335  53 335 n/a
José Pena do Amaral  328 647  164 323  164 323
João Pedro Oliveira e Costa  328 647  164 323  164 323
Manuel Ferreira da Silva 2  328 647  164 323  164 323
Maria Celeste Hagatong  328 647  164 323  164 323
Pedro Barreto 3  328 647  164 323  164 323
1 Cessou funções, por renúncia, no dia 30 de Junho de 2016.
2 Ao valor indicado foram deduzidos 67 000 euros auferidos pelo desempenho de funções noutras sociedades em representação do Banco.
3 Ao valor indicado foram deduzidos 15 122 euros auferidos pelo desempenho de funções noutras sociedades em representação do Banco.
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Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um 
domínio comum.  
Com a exceção do Administrador Manuel Ferreira da Silva, relativamente ao qual parte – no valor de 160 295 euros – da remuneração 
fixa referida no ponto anterior foi paga pelo Banco Português de Investimento, S.A., nenhum outro membro da Comissão Executiva 
recebeu qualquer remuneração de outra sociedade do Grupo que não fosse o Banco BPI. 
 
Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.  
Não ocorreu, no ano de 2017, qualquer pagamento por rescisão antecipada. 
 
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.  
No exercício de 2017, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, no seu conjunto, ascendeu a 198 800 euros. Os montantes 
auferidos individualmente foram os que seguir se indicam: 
Valores em euros 

Conselho Fiscal Remuneração 
Fixa

Abel Reis  72 800
Jorge Figueiredo Dias  63 000
Rui Guimarães  63 000  
 
Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral.  
No exercício de 2017, o montante global das remunerações atribuídas pelo exercício da função de Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral ascendeu a 14 000 euros, pagos em 14 vezes. 
 
Os membros da Mesa da Assembleia Geral não beneficiam, por essa circunstância, de nenhum direito relativo a reforma. 
 
Pensões dos membros executivos do Conselho de Administração  
O universo dos Administradores abrangidos pelo plano de pensões em regime de benefício e as responsabilidades afetas a esse plano 
eram, em 31 de dezembro de 2017, os seguintes: 

Ativo Reforma Total
Número de pessoas   5   8   13
Responsabilidades passadas (m.euros)  7 600  31 599  39 199  
 
Se aos números referidos no quadro antecedente se acrescentarem os relativos às demais pessoas que são ou foram administradores 
de Bancos do Grupo BPI e que beneficiam de um plano de pensões em regime de benefício definido, o quadro passa a ser o seguinte:   

Ativo Reforma Total
Número de pessoas   7   15   22
Responsabilidades passadas (m.euros)  12 582  43 398  55 980  
 
O valor global dos direitos de pensão adquiridos no exercício de 2017 relativos a pensões de reforma por velhice pelos membros da 
Comissão Executiva correspondeu a 26 573 euros. 
 
Crédito aos membros do Conselho de Administração 
Crédito hipotecário 
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo global do crédito hipotecário concedido aos elementos da Comissão Executiva do Conselho de 
Administração com vista à aquisição de habitação própria ascendia a 1 172 m.euros.  
 
Linhas de crédito para exercício de opções e subscrição de ações BPI no aumento de capital realizado em 2008 
Os Administradores Executivos do Banco BPI (tal como os Colaboradores) beneficiam de uma linha de crédito para aquisição e 
manutenção em carteira das ações BPI resultantes do exercício das opções atribuídas no âmbito do RVA. Em 31 de dezembro de 
2017, o saldo de crédito concedido aos membros da Comissão Executiva do Banco BPI ascendia a 4 864 m.euros.  
 
Em 2008, foi disponibilizada uma linha de crédito aos Administradores de empresas do Grupo (bem como aos Colaboradores e 
Reformados) e que pretendessem subscrever ações BPI no aumento de capital e manter em carteira as ações assim adquiridas. Em 
31 de dezembro de 2017, o saldo de crédito concedido aos membros da Comissão Executiva do Banco BPI ascendia a 873 m.euros. 
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Linhas de crédito para exercício de opções do RVA e subscrição de ações BPI no aumento de capital de 2008 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 

  
Crédito para 
exercício de 

opções 1 

Crédito para 
subscrição de 

ações BPI 

  Comissão Executiva do Banco BPI   4 864    873 
  Administradores do Banco Português de 

Investimento 2
 

   89    39 

  Quadros Diretivos e outros Colaboradores   1 592    163 
  Total   6 545   1 075 
  1 Financiamento obtido para manutenção em carteira das ações BPI que resultaram do exercício das opções do RVA. 

2 Não incluídos os membros da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI. 
  

Remuneração e outros benefícios atribuídos a Colaboradores 
A informação prestada na presente secção visa dar cumprimento ao disposto no Aviso 10/2011 do Banco de Portugal e engloba o 
universo de Colaboradores abrangidos em 2017 pela “Politica de Remuneração de Titulares de Funções Essenciais” em vigor. 
 
No exercício de 2017, o universo acima definido compreendeu 60 Colaboradores. 
 
No exercício de 2017, a remuneração do universo acima definido ascendeu, em termos agregados, a 6 696 m.euros, relativos apenas 
a remunerações fixas. Uma vez que ainda não foram pagas quaisquer remunerações variáveis relativas ao ano de 2017, reportam-se 
as remunerações variáveis pagas em 2017 com referência ao exercício de 2016. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o montante agregado dos direitos de pensão (anual) adquiridos pelo conjunto dos Colaboradores em 
análise ascendem a 31 984 m.euros. 
 
A repartição das remunerações e direitos de pensão acima indicados entre os cinco grupos acima mencionados foi a seguinte (valores 
em m.euros): 

  

1 - 
Responsáveis 
pela 
assunção de 
riscos 

2 - 
Responsáveis 
pelas funções 
de controlo 

3 - Funções 
Operacionais 

4 - 
Trading/Vendas TOTAL 

Nº Colaboradores 15 9 34 2 60 
Remunerações fixas 1 521 633 4 222 320 6 696 

Remunerações Variáveis pagas 
1
 517 134 1 542 205 2 398 

Remunerações Variáveis diferidas 
1
 78  222 103 403 

Responsabilidades passadas 4 598 1 203 15 194 169 21 164 
1 Relativas ao exercício de 2016. 
 
Ocorreu, no exercício de 2017, uma nova contratação de uma Colaboradora para a Direção de Compliance que integrou este universo.  
 
Ocorreram, no exercício de 2017, 2 pagamentos por rescisão voluntária, no valor total de 1 725 m.euros. 
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4.45. Outros eventos 
 
Fundo de Resolução 
 
Medida de resolução do Banco Espírito Santo, S.A. 

 
Em 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal, aplicou uma medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. (BES) nos termos do 
disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 145º C do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), na 
modalidade de transferência parcial de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão para um banco de transição, 
o Novo Banco, S.A. (Novo Banco), constituído por deliberação do Banco de Portugal dessa mesma data. No âmbito deste processo o 
Fundo de Resolução realizou uma entrada de capital no Novo Banco no montante de 4 900 000 m.euros, passando a ser o único 
acionista.   
 
Neste contexto, o Fundo de Resolução contraiu empréstimos no montante de 4 600 000 m.euros, dos quais 3 900 000 m.euros 
concedidos pelo Estado e 700 000 m.euros concedidos por um sindicato bancário no qual o Banco participou com 116 200 m.euros. 
 
Em 29 de dezembro de 2015,o Banco de Portugal tornou público um comunicado em que anunciou ter procedido “ (…) a um 
ajustamento final do perímetro de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão transferidos para o Novo Banco, do 
qual se destaca: 
 
a. A clarificação de que não foram transferidas para o Novo Banco quaisquer responsabilidades que fossem contingentes ou 
desconhecidas na data da aplicação da medida de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A.; 
 
b. A retransmissão para o Banco Espírito Santo, S.A da participação na sociedade BES Finance, que é necessária para assegurar o 
pleno cumprimento e execução da medida de resolução no que respeita à não transferência para o Novo Banco de instrumentos de 
dívida subordinada emitidos pelo Banco Espírito Santo, S.A; 
 
c. A clarificação de que compete ao Fundo de Resolução neutralizar, por via compensatória junto do Novo Banco, os eventuais efeitos 
negativos de decisões futuras, decorrentes do processo de resolução, de que resultem responsabilidades ou contingência”  
 
A 7 de julho de 2016, o Fundo de Resolução declarou que iria analisar e avaliar os passos necessários na sequência da publicação 
dos resultados do exercício de avaliação independente, realizado para estimar o nível de recuperação de crédito para cada classe de 
credores no cenário hipotético de um processo de insolvência normal do BES.  
 
Nos termos da lei aplicável, caso se venha a verificar, no encerramento da liquidação do BES, que os credores cujos créditos não 
tenham sido transferidos para o Novo Banco, assumem um prejuízo superior ao que hipoteticamente assumiriam caso o BES tivesse 
entrado em processo de liquidação em momento imediatamente anterior ao da aplicação da medida de resolução, esses credores têm 
direito a receber a diferença do Fundo de Resolução. 

 
Finalmente, têm vindo a público indicações de terem sido iniciados processos judiciais contra o Fundo de Resolução. 
 
Medida de resolução do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. 
 
Em 19 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração do Banco de Portugal declarou que o Banif se encontrava «em risco ou em 
situação de insolvência» («failing or likely to fail») e decidiu desencadear um processo de resolução urgente da instituição na 
modalidade de alienação parcial ou total da sua atividade, o qual culminou com a venda em 20 de dezembro de 2015 ao Banco 
Santander Totta S.A. (BST) da atividade do Banif por 150 000 m.euros. 
 
A maior parte dos ativos que não foram objeto de alienação foram transferidos para um veículo de gestão de ativos, denominado 
Oitante, S.A. (Oitante), criado especificamente para o efeito, o qual tem como acionista único o Fundo de Resolução. Com vista a 
financiar a contrapartida dessa transferência, o Oitante procedeu à emissão de obrigações representativas de dívida, no montante 
inicial de 746 000 m.euros, tendo sido para o efeito prestada uma garantia pelo Fundo de Resolução e uma contragarantia pelo Estado 
Português. 
 
A operação envolveu um apoio de cerca de 2 255 000 m.euros para cobertura de contingências futuras, dos quais 489 000 m.euros 
pelo Fundo de Resolução e 1 766 000 m.euros diretamente pelo Estado. O apoio estatal mencionado encontra-se deduzido do 
montante devido pelo BST pela aquisição do conjunto de ativos, passivos e atividade do ex-Banif. Os 489 000 m.euros assumidos pelo 
Fundo de Resolução foram financiados através de um contrato mútuo concedido pelo Estado. 
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Aspetos gerais 
 

Na sequência das medidas de resolução aplicadas ao Banco Espírito Santo, S.A. e ao Banif, S.A., o Fundo de Resolução detém 
atualmente a totalidade do capital social do Novo Banco, S.A. e da Oitante, S.A..  
 
Para reembolsar os empréstimos obtidos pelo Fundo de Resolução e outras responsabilidades que se conclua que o Fundo de 
Resolução tenha de assumir relativamente às medidas de resolução acima referidas, o Fundo de Resolução dispõe essencialmente 
das contribuições das instituições participantes (incluindo o Banco) e da contribuição sobre o setor bancário.   
 
Desde 2013 até 2017, as contribuições para o Fundo de Resolução foram realizadas sob a forma de contribuições iniciais, periódicas e 
sobre o setor bancário. Em 2017, o Banco efetuou contribuições periódicas para o Fundo de Resolução e sobre o setor bancário nos 
montantes de 3 875 milhares de euros e 17 758 milhares de euros, respetivamente. 
 
Por comunicado público de 28 de setembro de 2016, o Fundo de Resolução anunciou ter acordado com o Ministério das Finanças a 
revisão do empréstimo de 3 900 000 m.euros originalmente concedido pelo Estado ao Fundo de Resolução em 2014 para 
financiamento da medida de resolução aplicada ao BES. De acordo com o Fundo de Resolução, a extensão da maturidade do 
empréstimo visava assegurar a capacidade do Fundo de Resolução para cumprir as suas obrigações através das suas receitas 
regulares, independentemente das contingências a que o Fundo de Resolução esteja exposto. No mesmo dia, o Gabinete do Ministro 
das Finanças anunciou igualmente que aumentos de responsabilidades decorrentes da materialização de contingências futuras, 
determinarão o ajustamento da maturidade dos empréstimos do Estado e dos Bancos ao Fundo de Resolução, de forma a manter o 
esforço contributivo exigido ao setor bancário nos níveis atuais.  
 
De acordo com o comunicado do Fundo de Resolução de 21 de março de 2017: 

• “Foram alteradas as condições dos empréstimos obtidos pelo Fundo para o financiamento das medidas de resolução 
aplicadas ao Banco Espírito Santo, S.A. e ao Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A..” Estes empréstimos ascendem a 
4.953 milhões de euros, dos quais 4.253 milhões de euros concedidos pelo Estado e 700 milhões de euros concedidos por 
um sindicato bancário, dos quais 116 milhões de euros concedidos pelo Banco.  
 

• “Aqueles empréstimos têm agora vencimento em dezembro de 2046, sem prejuízo da possibilidade de reembolso antecipado 
com base na utilização das receitas do Fundo de Resolução. O prazo de vencimento será ajustado em termos que garantam 
a capacidade do Fundo de Resolução para cumprir integralmente as suas obrigações com base em receitas regulares e sem 
necessidade de recurso a contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias.” As 
responsabilidades emergentes dos contratos obtidos pelo Fundo de Resolução junto do Estado e de um sindicato bancário 
na sequência das medidas de resolução do BES e do Banif concorrem em pari passu entre si. 
 

• “A revisão das condições dos empréstimos visou assegurar a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro do Fundo de 
Resolução, com base num encargo estável, previsível e comportável para o setor bancário”. 
 

• “As novas condições permitem que seja assegurado o pagamento integral das responsabilidades do Fundo de Resolução, 
bem como a respetiva remuneração, sem necessidade de recurso a contribuições especiais ou qualquer outro tipo de 
contribuições extraordinárias por parte do setor bancário”.  
 
 

No comunicado do Banco de Portugal de 31 de março de 2017 foi referido, entre outros aspetos, o seguinte: 
 

• “O Banco de Portugal selecionou hoje a LONE STAR para concluir a operação de venda do Novo Banco tendo o Fundo de 
Resolução assinado os documentos contratuais da operação. 
 

• ” Por via da injeção de capital a realizar, a LONE STAR passará a deter 75% do capital social do Novo Banco e o Fundo de 
Resolução manterá 25% do capital.  
 

• As condições acordadas incluem ainda a existência de um mecanismo de capitalização contingente, nos termos do qual o 
Fundo de Resolução, enquanto acionista, se compromete a realizar injeções de capital no caso de se materializarem certas 
condições cumulativas, relacionadas com: i) o desempenho de um conjunto delimitado de ativos do Novo Banco e  
ii) a evolução dos níveis de capitalização do banco 
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• “As condições acordadas preveem também mecanismos de salvaguarda dos interesses do Fundo de Resolução, de 
alinhamento de incentivos e de fiscalização, não obstante as limitações decorrentes da aplicação das regras de auxílios de 
Estado” 
 

• “A conclusão da operação de venda encontra-se dependente da obtenção das usuais autorizações regulatórias (incluindo por 
parte do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia) e ainda da realização de um exercício de gestão de passivos, 
sujeito a adesão dos obrigacionistas, que irá abranger as obrigações não subordinadas do Novo Banco e que, através da 
oferta de novas obrigações, permita gerar pelo menos 500 milhões de euros de fundos próprios elegíveis para o cômputo do 
rácio CET1.”  
 

Em 7 de julho de 2017, a Comissão Europeia decidiu não se opor à concentração notificada e declará-la compatível com o mercado 
interno. 
 
Adicionalmente, o Novo Banco anunciou no dia 24 de julho de 2017 a operação de oferta de aquisição de várias emissões de dívida 
sénior emitidas direta e indiretamente pelo Novo Banco, com o objetivo de reforçar os seus capitais próprios, operação já prevista no 
processo de venda à Lone Star anunciado a 31 de março. A oferta previa a compra de títulos com valor nominal mínimo de 6.276 
Milhões de Euros, dos quais pelo menos 1.000 Milhões emitidos pela Sucursal de Londres do Novo Banco, tendo como contrapartida 
dinheiro e era acompanhada por uma operação de solicitação de consentimento de reembolso antecipado (consent solicitation). Esta 
operação foi concluída em 4 de Outubro de 2017. 
 
Adicionalmente importa mencionar que a 1 de setembro de 2017, foi comunicado pelo Banco Comercial Português, S.A. o seguinte:  
“O Banco Comercial Português informa que, após ter transmitido reservas relativamente à obrigação de capitalização contingente pelo 
Fundo de Resolução que foi anunciado estar incluída em acordo de venda do Novo Banco, decidiu, perante o termo do prazo legal e 
por cautela, solicitar a apreciação jurídica respetiva em ação administrativa. 
 
Esta diligência não visa nem comporta a produção de quaisquer efeitos suspensivos da venda do Novo Banco e, consequentemente, 
dela não resulta legalmente nenhum impedimento à sua concretização nos prazos previstos, centrando-se exclusivamente naquela 
obrigação de capitalização”. 
 
Em 2 de outubro de 2017, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução na qual autorizou a celebração, pelo Estado Português, 
enquanto garante último da estabilidade financeira, de um acordo-quadro com o Fundo de Resolução, com vista à disponibilização de 
meios financeiros ao Fundo de Resolução, se e quando se afigurar necessário, para a satisfação de obrigações contratuais que 
venham eventualmente a decorrer da operação de venda da participação de 75% do capital social do Novo Banco, S.A..  

 
O acordo-quadro acima referido foi assinado na mesma data e prevê a disponibilização dos fundos necessários para assegurar o 
cumprimento das responsabilidades assumidas no âmbito do processo de venda do Novo Banco, com um limite anual de 850.000 
m.euros, estando também definido que o respetivo reembolso terá presente que um dos objetivos deste acordo-quadro é assegurar a 
estabilidade do esforço contributivo que recai sobre o setor bancário, ou seja, sem necessidade de serem cobradas aos participantes 
do Fundo de Resolução contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuição extraordinária. 

 
Em 18 de outubro de 2017, o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução anunciaram a conclusão da venda do Novo Banco à Lone 
Star. 
 
Na presente data não é possível estimar os eventuais efeitos para o Fundo de Resolução decorrentes: (i) da alienação da participação 
no Novo Banco; (ii) da aplicação do princípio de que nenhum credor da instituição de crédito sob resolução pode assumir um prejuízo 
maior do que aquele que assumiria caso essa instituição tivesse entrado em liquidação; (iii) da garantia prestada às obrigações 
emitidas pela Oitante e (iv) outras responsabilidades que se conclua terem de ser assumidas pelo Fundo de Resolução 
 
Não obstante a possibilidade prevista na legislação aplicável de cobrança de contribuições especiais, atendendo à renegociação das 
condições dos empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução pelo Estado e por um sindicato bancário, no qual o Banco se inclui, e 
aos comunicados públicos efetuados pelo Fundo de Resolução e pelo Gabinete do Ministro das Finanças que referem que essa 
possibilidade não será utilizada, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 refletem a expectativa do Conselho de 
Administração de que não serão exigidas ao Banco contribuições especiais ou qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias para 
financiar as medidas de resolução aplicadas ao BES e ao Banif ou qualquer outro passivo ou passivo contingente assumido pelo 
Fundo de Resolução. 
 
Eventuais alterações relativamente a esta matéria podem ter implicações relevantes nas demonstrações financeiras do Banco. 
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Oferta Pública de Aquisição das Ações do Banco BPI S.A. 
 
Em 18 de Abril de 2016, o CaixaBank, S.A., detentor nessa data de 44.1% do capital social do Banco BPI, publicou o anúncio 
preliminar de uma oferta pública, geral e voluntária, de aquisição (Oferta) sobre a totalidade das ações representativas do capital social 
do Banco BPI S.A., ao preço de 1.113 euros por ação. 
 
O lançamento da Oferta encontrava-se sujeito às seguintes condições definidas no ponto 11. do referido anúncio preliminar: 
a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da CMVM, nos termos do disposto no artigo 114.º do Código dos Valores 

Mobiliários, com a contrapartida de 1.113 euros por ação; 
b) à obtenção das aprovações, não oposições e autorizações administrativas exigíveis nos termos da lei portuguesa ou de 

legislação comunitária ou estrangeira eventualmente aplicáveis à Oferta, nomeadamente as que se encontram descritas no 
referido ponto 11 do anúncio preliminar. 

Nos termos previstos no ponto 12 do Anúncio Preliminar, uma vez lançada, a eficácia da Oferta ficaria condicionada à verificação das 
seguintes condições: 
a) à eliminação, na data de encerramento da Oferta, e ainda que condicionada ao sucesso da Oferta, da limitação à contagem ou 

exercício de direitos de votos em Assembleia Geral quando emitidos por um só acionista prevista no artigo 12º, números 4 e 5, 
dos estatutos do Banco BPI, S.A., na atual redação, de forma a que não subsista qualquer limite à contagem ou exercício dos 
direitos de votos emitidos por um só acionista, diretamente ou através de representante, em nome próprio ou como representante 
de outro acionista; e 

b) à aquisição pelo CaixaBank, até à data e em resultado da liquidação física e financeira da Oferta, de um número de ações que, 
somado às ações do Banco BPI detidas pelo CaixaBank na data do anúncio preliminar representem  mais de 50% (cinquenta por 
cento) do capital social e direitos de voto correspondentes à totalidade das ações do Banco BPI; 

c) à declaração pela CMVM da derrogação do dever de lançamento de oferta subsequente, em resultado da aquisição de Ações no 
âmbito da Oferta, nos termos do número 1, alínea a) e número 2 do artigo 189º do Código dos Valores Mobiliários, ainda que 
subordinada à subsistência dos respetivos pressupostos. 

Em 17 de Maio de 2016, o Conselho de Administração do Banco BPI S.A. divulgou o seu relatório, elaborado nos termos do número 1 
do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários, sobre a oportunidade e as condições da Oferta. Este relatório está disponível no site 
da CMVM e do Banco. 
 
Na sequência da aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas em 21 de Setembro da revogação da regra estatutária de limite à 
contagem de votos, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários determinou que, nos termos da lei, a oferta pública voluntária 
apresentada pelo Acionista CaixaBank, S.A. detentor de uma participação no capital de 45.50% cujo exercício dos direitos de voto 
estava, até então limitado a 20% do capital social, se convertia numa oferta pública obrigatória. 
Em 21 de Setembro de 2016 o CaixaBank., publicou o anúncio preliminar de lançamento de oferta pública geral e obrigatória de 
aquisição de ações representativas do capital social do Banco BPI, S.A., ao preço de 1.134 euros por ação. 
O lançamento da Oferta encontrava-se sujeito às seguintes condições definidas no ponto 11. do referido anúncio preliminar: 

a) à obtenção da não oposição do Banco Central Europeu, nos termos previstos nos artigos 102.º e 103.º do Regime Geral de 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, conforme 
sucessivamente alterado (“RGICSF”), e das disposições aplicáveis da Diretiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho de 2013, do Regulamento (UE) n.º 1024/2013, do Conselho, de 15 de Outubro de 2013, e do 
Regulamento (UE) n.º 468/2014 do BCE, de 16 de Abril de 2014; 

b) à obtenção da não oposição da Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos Fundos de Pensões, nos termos previstos no 
artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, conforme alterado, e do artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 12/2006, 
de 20 de Janeiro, conforme alterado; 

c) à obtenção da aprovação da Comissão Europeia, nos termos do Regulamento (CE) n.º 139/2004, do Conselho, de 20 de 
Janeiro de 2004 relativo ao controlo de concentrações de empresas; 

d) à obtenção da autorização do Banco de España para a aquisição de participações significativas indiretas do CaixaBank no 
Banco Fomento de Angola, S.A. (“BFA”), no Banco de Comércio e Investimentos, S.A. (“BCI”) e no Banco BPI Cayman Ltd.; 

e) à obtenção da não oposição da Commission de Surveillance du Secteur Financier do Grão Ducado do Luxemburgo (“CSSF”) 
para a aquisição de uma participação qualificada indireta do CaixaBank na sociedade gestora de direito luxemburguês “BPI 
Global Investment Fund Management Company S.A.”; 

f) à obtenção da não oposição da Cayman Islands Monetary Authority das Ilhas Caimão (“CIMA”) para a aquisição, pelo 
CaixaBank, do controlo na sucursal do BPI nas Ilhas Caimão e de uma participação qualificada indireta no Banco BPI 
Cayman Ltd.; 

g) à obtenção da autorização do Banco Nacional de Angola para a aquisição de uma participação qualificada indireta do 
CaixaBank no BFA; 

h) à obtenção da autorização do Banco de Moçambique para a aquisição de uma participação qualificada indireta do CaixaBank 
no BCI; e 
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i) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão de Mercado Valores Mobiliários (“CMVM”), nos termos do disposto 
no artigo 114.º do Cód.VM, com a contrapartida de €1,134 (um euro e treze vírgula quatro cêntimos) por Ação. 

 
Em 13 de outubro de 2016, o Conselho de Administração do Banco BPI S.A. divulgou o seu relatório, elaborado nos termos do número 
1 do artigo 181.º do Código dos Valores Mobiliários, sobre a oportunidade e as condições da Oferta. Este relatório está disponível no 
site da CMVM e do Banco. 
 
Verificadas as condições constantes do anúncio preliminar, nos termos acima descritos, em 16 de janeiro de 2017, o Caixabank 
publicou o Anúncio de Lançamento de oferta pública geral e obrigatória de aquisição de ações representativas do capital social do 
Banco BPI, ao preço de € 1.134 por ação, e o correspondente Prospeto.   
 
O prazo da Oferta decorreu entre o dia 17 de janeiro de 2017 (com início às 8h:30m) e o dia 7 de fevereiro de 2017 (até às 15h:30m), 
após o que, no dia 8 de fevereiro, teve lugar a “Sessão Especial de Mercado Regulamentado” destinada à divulgação do resultado da 
Oferta.  
 
Nesse contexto, foi divulgado que durante a Oferta o Caixabank adquiriu ações representativas de 39.01% dos direitos de voto do 
Banco BPI o que, considerando a participação já detida antes da Oferta – de 45,50% – determinou que o Caixabank passasse a deter, 
após a Oferta, uma participação social representativa de 84.51% dos direitos de voto do Banco BPI.   
 
Venda de participações financeiras e de negócios 
 
Em 23 de novembro de 2017 e 21 de dezembro de 2017, o Banco BPI comunicou ao mercado que, na sequência de propostas de 
aquisição que lhe foram apresentadas pelo seu acionista Caixabank, S.A., foram assinados contratos relativos às seguintes 
transações:  

• Alienação das ações representativas da totalidade do capital social da sociedade BPI Vida e Pensões, Companhia de Seguros, 
S.A. à sociedade do Grupo CaixaBank VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguro pelo preço de 135 milhões de euros. 

• Alienação das ações representativas da totalidade do capital social das sociedades BPI Gestão de Activos, Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento, S.A. e BPI Global Investment Fund Management Company S.A. (BPI GIF) à sociedade do Grupo 
CaixaBank, CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U, sendo o preço de 75 milhões de euros, no caso da BPI Gestão de 
Activos, e de 8 milhões de euros no caso da BPI GIF. 

• Alienação pelo Banco Português de Investimento, S.A. das posições jurídicas relativas às atividades de corretagem de ações, 
research e corporate finance ao CaixaBank pelo valor contabilístico dos ativos líquidos daquelas atividades na data de closing da 
transação (valor estimado de cerca de 4 milhões de euros). 

• Alienação das posições jurídicas relativas à atividade de emissão de instrumentos de pagamento (cartões de débito e de crédito) 
à CaixaBank Payments Establecimiento Financiero de Credito de Entidades de Pago S.A. (CB Payments), sociedade detida a 
100% pelo CaixaBank, pelo preço de 53 milhões de euros. Esta operação abrange também a venda dos créditos relativos à 
utilização dos cartões de crédito pelo respetivo valor contabilístico líquido de imparidades, deduzido do valor dos respetivos 
requisitos de capital.  

• Alienação das posições jurídicas relativas à atividade de merchant acquiring à Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L, 
pelo preço de 60 milhões de euros. A Comercia é uma sociedade que consubstancia uma joint venture entre o CaixaBank e a 
Global Payments Inc.  

 
No quadro das transações acima descritas serão assinados um conjunto de contratos de prestação de serviços no âmbito dos quais o 
Banco BPI prestará às sociedades alienadas ou às adquirentes um conjunto de serviços instrumentais aos negócios alienados. 
 
O Conselho de Administração do Banco BPI aprovou as transações acima descritas com os objetivos de melhorar, a médio e longo 
prazo, a oferta comercial aos seus clientes, de criar sinergias com o Grupo CaixaBank e de concentrar o Banco BPI na atividade 
bancária. O Banco BPI continuará a assegurar o relacionamento com os Clientes das atividades em causa, atuando na qualidade de 
agente das sociedades alienadas ou adquirentes. 
 
Uma vez que todas as transações em causa representam negócios entre partes relacionadas, as deliberações do Conselho de 
Administração foram precedidas por análise e parecer por parte de uma comissão do Conselho de Administração formada por 
Membros não Executivos e por parte do Conselho Fiscal. 
 
A venda da BPI Vida e Pensões foi concretizada no final de dezembro de 2017.  
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A concretização das restantes transações depende ainda da verificação das condições suspensivas a que ficaram sujeitas, em que se 
inclui a obtenção das autorizações das autoridades que em cada caso forem aplicáveis. 
 
Em 15 de fevereiro de 2018, o Banco BPI comunicou ao mercado que, juntamente com o Fundo de Pensões do Banco BPI, assinou 
um contrato através do qual acordaram vender à Violas SGPS, SA as suas quotas na sociedade Viacer – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, Lda (Viacer), sociedade que detém 56% do capital social da Super Bock Group, SGPS, SA. 
 
O Banco BPI é titular de uma quota representativa de 14% do capital social da Viacer, que acordou vender pelo valor de 130 milhões 
de euros e o Fundo de Pensões do Banco BPI é titular de uma quota representativa de 11% do capital social da Viacer, que acordou 
vender por 103 milhões de euros. Esta operação terá um impacto nos resultados do Banco BPI de 60 milhões de euros e no valor 
patrimonial do Fundo de Pensões do Banco BPI de 47 milhões de euros. 
 
A transmissão das quotas acima referida está sujeita à condição suspensiva da obtenção de uma decisão de não oposição por parte 
da autoridade da concorrência competente. 
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BANCO BPI, S.A.

Sociedade com o capital aberto ao investimento do público

Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e Pessoa Colectiva sob o número único 501 214 534

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL

Capital Social: 1 293 063 324.98 euros
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