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Sede: Av. Boavista, 1117, Porto  

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  

sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534 e pessoa coletiva nº 501 214 534 

Capital Social: € 1 293 063 324.98 

 

 

COMUNICADO  

 

O Banco BPI S.A. (“BPI”) informa que foi notificado pelo Banco de Portugal do seu requisito mínimo 

de fundos próprios e de passivos elegíveis (“requisito de MREL”), tal como determinado pelo 

Conselho Único de Resolução (“CUR”), e que substitui o anteriormente aplicável e objeto de 

divulgação pública a 5 de fevereiro de 2021. 

 

O requisito é definido nos termos da Diretiva Bancária de Recuperação e Resolução (“BRRD2”), e 

procura assegurar que os bancos têm fundos próprios e passivos elegíveis suficientes para garantir a 

sua capacidade de absorver perdas em cenários adversos e recapitalizar internamente, assegurando 

assim a continuidade da sua atividade. 

 

O requisito MREL é expresso em percentagem do total dos ativos ponderados pelo risco (“RWA” 

sigla inglesa) e em percentagem da medida da exposição total do rácio de alavancagem (“LRE” sigla 

inglesa). 

 

De acordo com a notificação, o BPI, em base sub-consolidada, deve cumprir a 1 de janeiro de 2024 o 

montante mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis de 19.40% do RWA, que deverá atingir 

22.40%, com o acréscimo do atual requisito combinado de reserva de fundos próprios (“CBR” sigla 

inglesa). O requisito intermédio a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2022 é de 16.18% do RWA, o 

que acrescido do CBR atual é de 19.18%. 

 

O requisito de MREL em percentagem do LRE é de 5.91%, a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2022. 

 

A 31 de dezembro de 2021, o BPI excedia os requisitos de MREL estabelecidos, tanto em 

percentagem do RWA, como em percentagem do LRE.  

 

Requisitos MREL (incluindo CBR) vs. rácios reportados em dez. 2021 

   Requisitos MREL  Rácios MREL 

   a partir  

1 jan. 2022 

a partir  

1 jan. 2024 
 31 dez. 2021 Proforma1 

 % RWA  19.18% 22.40%  23.7% 24.3% 

 % LRE  5.91% 5.91%  10.3% 10.6% 

 

Porto, 8 de março de 2022 

 

Banco BPI, S.A. 

                                                           
1) Considerando o reembolso antecipado de emissão subordinada de 300 M.€ e nova emissão equiparada de 425 M.€ a 

ocorrerem em março 2022, conforme divulgado em 28 fevereiro 2022. 


