illennium
ASSEl\IBLEIA GERAL ANUAL DO BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
(20/05/2021)
PROPOSTA RELATIV A AO PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS
DELIBERAR SOHRE A POLITICA DE DIVIDENDOS

Considerando:
a) Que o Conselho de Administra<;ao do Banco Comercial Portugues ("Banco" ou
"BCP") tern bem presente a importancia que a cria<;ao de valor para os seus
Acionistas assume no desenvolvimento e sustentabilidade do Banco, em que a
Polftica de Dividendos e um elemento relevante;
b) 0 estabelecido no artigo 54. 0 dos estatutos do Banco, nos termos do qual:
(i)

os lucros lfquidos apurados no exercfcio tern a aplica<;ao determinada
pela Assembleia Geral, deduzidas as verbas que, por lei especial, se
destinam a constitui<;ao ou refor<;o de fundos de reserva e de garantia;

(ii)

a Assembleia Geral delibera livremente por maioria simples em materia
de distribui<;ao dos lucros do exercfcio, sem sujei<;ao a qualquer
distribui<;ao obrigat6ria, tendo presente a polftica de dividendos que em
cada momenta estiver em vigor, a qual nao afeta a plena liberdade de
decisao da Assembleia Geral;

(iii) a

Assembleia Geral pode fixar uma percentagem dos lucros a distribuir
pelos colaboradores do Banco, competindo ao Conselho de
Administra<;ao, ouvida a Comissao de Nomea<;5es e Remunera<;5es,
fixar os criterios dessa distribui<;ao; e

(iv)

o Conselho de Administra<;ao, obtido o parecer do revisor oficial de
contas, pode deliberar adiantamentos sabre os lucros, nos termos e corn
os limites legais;

c) A polftica de dividendos que tern vindo a ser prosseguida pelo Banco, visa, por
um lado, salvaguardar as necessidades de investimento e valoriza<;ao do Grupo
e dos seus profissionais e, por outro, atribuir aos acionistas uma adequada
remunera<;ao do capital investido, aspetos muito importantes para uma rela<;ao
adequada e sustentavel do Banco corn o Mercado de Capitais;
d) Que o contexto em que o Banco desenvolve a sua atividade tern vindo a ser
marcado por profundas modifica<;5es, algumas de natureza estrutural, incluindo
no que resulta:
(i)

dos efeitos da atual crise pandemica na economia; bem coma
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(ii)

do enquadramento institucional e regulamentar da atividade bancaria no
contexto da uniao bancaria, corn a reformula�ao do enquadramento legal
do setor bancario, designadamente o Regulamento (UE) n. 0 575/2013
(CRR) e as normas de implementa�ao da Diretiva n. 0 2013/36/UE
(CRD4) e que, entre outras materias, estabelecem requisitos acrescidos
em materia de conserva�ao dos fundos pr6prios das institui�6es de
Credito;

e) Que na implementa�ao dos objetivos subjacentes a polftica de dividendos
devem, entre outras, ser devidamente ponderadas condicionantes emergentes da
aplica�ao:
(i)

do princfpio geral, atualmente inscrito no artigo 94.0 do Regime Geral
das lnstitui�6es de Credito e Sociedades Financeiras, de que as
institui�6es de credito devem aplicar os fundos de que disp6em de modo
a assegurar a todo o tempo nfveis adequados de liquidez e solvabilidade;

(ii)

das medidas de conserva�ao de fundos pr6prios (atualmente previstas
nos artigos 138.0-AA a 138.0-AD do mesmo Regime Geral), que
estabelecem princfpios quanta ao calculo do montante maxima
distribufvel;

(iii)

da reten�ao de fundos propnos que sejam consistentes corn o Risk
Apetite Statement (RAS), a avalia�ao interna de necessidades de capital
(ICAAP) e a existencia de uma margem de seguran�a suficiente em
rela�ao as recomenda�oes especfficas da supervisao no ambito do
processo de analise e avalia�ao dos riscos (SREP);

(iv)

das limita�6es constantes do C6digo das Sociedades Comerciais em
termos de distribui�6es a acionistas

f) A conveniencia de sedimentar a polftica de dividendos em termos que
considerem igualmente as atuais circunstancias, bem como o quadro
regulamentar aplicavel,
Propoe-se a ado,;ao da seguinte

Politica de Dividendos:
1. Principios gerais
a) A decisao quanto a aplica�ao dos lucros do exercfcio compete a Assembleia
Geral, decidindo corn base em proposta do Conselho de Administra�ao;
b) Tenda presente os fatores orientadores que se enunciam no ponto seguinte,

e, em particular, a pondera�ao permanente das necessidades de capital do

2

illennium
Banco para fazer face aos seus objetivos estrategicos, e intern;ao do
Conselho de Administrac;ao, em contexto de estabilidade macroecon6mica,
restabelecer uma distribuic;ao dos lucros lfquidos, apurados nas contas
individuais de cada exercfcio, que va ao encontro das legftimas expectativas
dos seus acionistas e que, no media prazo, esteja em linha corn as melhores
praticas do sector bancario de referencia,
c) Tenda por base as expectativas de evoluc;ao do banco e os fatores de
orientac;ao referidos no ponto seguinte, o Conselho de Administrac;ao
definira as implicac;oes destes criterios no limite maxima de "dividend
payout" prospetivo decorrente da polftica de dividendos, assim como o
respetivo prazo de aplicac;ao devendo tal ficar evidenciado nos orc;amentos
anuais do Banco.

2. Fatores Orientadores
A proposta de aplicac;ao de resultados a apresentar anualmente

a Assembleia

Geral devera ter especialmente em conta:
a) A promoc;ao de condic;oes para o cumprimento sustentavel dos racios de
capital em cada momenta aplicaveis ao Banco, bem como das demais
disposic;oes legais aplicaveis, incluindo as limitac;oes em cada momenta
aplicaveis que resultem do calculo do montante maxima distribufvel;
b) A retenc;ao de fundos pr6prios que permitam promover a coerencia corn o
Risk Appetite Statement (RAS) e corn os resultados do processo de
autoavaliac;ao da adequac;ao do capital intemo (ICAAP);
c) A salvaguarda de uma margem de seguranc;a apropriada sabre os valores
estabelecidos pelo regulador no ambito da sua analise e avaliac;ao quanta a
adequac;ao das estrategias, processos, capital e liquidez, aos riscos a que o
Banco esta exposto (SREP);
Porto Salvo, 26 de abril de 2021
0 CONSELHO DE ADMINISTRA<;A.O
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