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 PROPOSTA 

Ponto 3 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Acionistas do Banco BPI, S.A. 

de 29 de junho de 2018 

 

POLÍTICA DE DIVIDENDOS A LONGO PRAZO DO BANCO BPI 

 

Considerando que: 

a) Os Estatutos do Banco BPI (artigo 26 n.º 3) determinam que a Assembleia Geral 

delibere sobre a política de dividendos a longo prazo, proposta pelo Conselho de 

Administração, e que este órgão justifique os desvios em relação àquela política que 

eventualmente se verifiquem; 

b) A última política de dividendos aprovada ao abrigo da referida disposição estatutária, 

foi-o em 2007 (Política de Dividendos de 2007); 

c) Desde 2007 até à presente data ocorreram inúmeras e profundas modificações, 

designadamente no que respeita: 

(i) À situação e forma de desenvolvimento da actividade das instituições de 

crédito, que tiveram de fazer face aos efeitos marcantes e transformadores da 

crise financeira internacional iniciada em 2008 e, depois, da crise de 2011 que 

afetou particularmente Portugal e o sistema financeiro português; 

(ii) A situação específica do Banco BPI que, no contexto da sua integração no 

Grupo CaixaBank, concentrou a sua actividade na banca comercial em 

Portugal; 

(iii) Ao enquadramento institucional e jurídico da actividade bancária, 

designadamente em resultado da implementação da união bancária e de uma 

significativa alteração do quadro jurídico aplicável, decorrente da entrada em 

vigor e transposição dos diplomas habitualmente designados por CRD4 e CRR 

(a Diretiva nº 2013/36/EU e o Regulamento (EU) nº 575/2013) e diplomas 

complementares, dos quais, entre outros aspectos, resultaram exigências 

acrescidas em matéria dos rácios de capital a cumprir pelos bancos. 

d) A orientação de distribuição da Política de Dividendos de 2007 toma por base de 

cálculo o resultado consolidado do Banco e não contém um limite máximo de 

distribuição; 

e) As características da Política de Dividendos de 2007 referidas na alínea anterior têm 

como consequência uma penalização dos rácios de capital do Banco BPI: 

efectivamente, daquelas características decorre que, para efeitos prudenciais e ao abrigo 

das regras actualmente em vigor, o Banco tenha de deduzir aos fundos próprios, com 

base nos quais são calculados os seus rácios de capital, a totalidade do resultado 

consolidado do exercício em curso;  

f) Em consequência do referido nos Considerandos anteriores, a Política de Dividendos de 

2007 se encontra desajustada, devendo, nesses termos, ser substituída por uma política 

de dividendos de longo prazo adaptada às novas circunstâncias e ao novo quadro 

regulatório; 
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g) Na definição de uma política de dividendos se deve tomar em conta, entre outros 

aspectos: 

(i) o princípio geral plasmado no artigo 94º do Regime Geral das Instituições de 

Crédito, segundo o qual “As instituições de crédito devem aplicar os fundos de 

que dispõem de modo a assegurar a todo o tempo níveis adequados de liquidez 

e solvabilidade”; 

(ii) as regras dos artigos 138º-AA a 138º-AD do mesmo Regime Geral das 

Instituições de Crédito, que definem o âmbito do que é designado por 

“montante máximo distribuível” e estabelecem o princípio de que “As 

instituições de crédito que cumpram o requisito combinado de reserva de 

fundos próprios não podem proceder a distribuições relacionadas com fundos 

próprios principais de nível 1 que conduzam a uma diminuição desses seus 

fundos próprios para um nível em que o requisito combinado de reserva deixe 

de ser cumprido.”; 

(iii) as conclusões e orientações que em cada momento resultem do ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assesment Process) e do RAF (Risk Appetite 

Framework) do Banco. 

O Conselho de Administração propõe a adopção da seguinte política de dividendos a longo 

prazo: 

1. Princípio geral 

Distribuição de um dividendo anual do exercício, mediante proposta a submeter 

pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, tendencialmente situado entre 

30% e 50% do lucro líquido apurado nas contas individuais do exercício a que se 

reporta, devendo o montante concreto a propor ser definido à luz de um juízo 

prudente que tenha em conta, face à situação concreta em que o Banco se encontre, 

a satisfação permanente de níveis adequados de liquidez e solvabilidade; 

2. Condicionantes 

O princípio de distribuição consagrado no ponto anterior fica condicionado: 

a) Ao cumprimento dos rácios de capital em cada momento aplicáveis ao Banco, seja 

o nível do Pilar 1, seja ao nível do Pilar 2, bem como das demais disposições legais 

aplicáveis, designadamente às que regem o que é considerado o “montante máximo 

distribuível”; 

b) Quando o lucro líquido apurado nas contas individuais inclua dividendos de 

empresas cujo pagamento ao Banco ainda não tenha tido lugar, o Conselho de 

Administração deverá, sempre que à luz de um juízo prudente tal for recomendável, 

excluir o seu valor da base utilizada para definir os dividendos a distribuir; 

c) Ao respeito pelas conclusões e orientações que em cada momento resultem do 

ICAAP e RAF do Banco; 

d) À inexistência de circunstâncias excecionais que justifiquem, no juízo 

fundamentado do Conselho de Administração, submeter à deliberação dos 

Acionistas a distribuição de um dividendo inferior ao limar de 30% ou superior ao 

limiar de 50%.  

O Conselho de Administração do Banco BPI, S.A. 

Lisboa, 23 de maio de 2018 


