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INFORMAÇÃO
SOBRE O GRUPO BCP

SUCURSAL DO FUTURO
O Millennium bcp está a revolucionar a sua rede de sucursais, criando um espaço
DPSORFRQIRUW YHOHDFROKHGRUFRQFHELGRSDUDVLPSOLƮFDUSURFHVVRVHIRFDUVH
no serviço ao Cliente. A nossa "Sucursal do Futuro" oferece ZLƬgratuito e
dispõe de dispositivos digitais onde os Clientes podem experimentar os nossos
produtos e aplicativos online. Os Colaboradores dispõem de tablets, para criar
soluções paperless, como uma abertura de conta.
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INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BCP

MENSAGEM CONJUNTA DO PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E DO PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
Em 2016, a economia portuguesa manteve a tendência de
recuperação da atividade, num quadro de maior equilíbrio
GDV ƮQDQ¦DV S¹EOLFDV H GDV FRQWDV H[WHUQDV 1¢R REVWDQWH
a manutenção de níveis moderados de crescimento do PIB
(1,4%), o emprego continuou a crescer e os salários a acelerar.
Ao dinamismo do consumo e das exportações, em particular
do turismo, falta juntar uma expansão robusta e sustentada
do investimento, fundamental para o país conseguir atingir os
ritmos de crescimento desejados.
Em Angola e Moçambique, a persistência do preço das
matérias-primas energéticas em níveis relativamente baixos
determinou uma deterioração do desempenho económico, bem
FRPRXPDJUDYDPHQWRGDLQưD¦¢RHGDFRQGL¦¢RƮQDQFHLUDGHVVHV
dois países. Na Polónia, a economia continuou a revelar-se uma
das mais dinâmicas a nível europeu e o contexto político conheceu
uma evolução favorável, nomeadamente com a dissipação dos
ULVFRVUHJXODW²ULRVSDUDRVLVWHPDƮQDQFHLURGRP¨VWLFR
Para o Millennium bcp, 2016 foi um ano de reforço do nosso
projeto, com uma operação de private placement que trouxe um
novo investidor de referência – a Fosun – e criou as condições para
a concretização e o sucesso da operação de aumento de capital
do Banco realizada já em 2017. Esta operação traduziu-se na
antecipação da conclusão do plano de reestruturação e pagamento
dos CoCos remanescentes, no início de 2017, num processo sem
FXVWRVSDUDRVFRQWULEXLQWHV)RLXPPRPHQWRGHFRQƮDQ¦DGRV
nossos Acionistas históricos e dos novos investidores.
Foi um ano exigente em que conseguimos melhorar o rácio
de capital, com a concretização da entrada de um novo Acionista
estratégico no capital do Banco, e garantir um balanço mais
VXVWHQW YHO FRP R UHIRU¦R VLJQLƮFDWLYR GDV WD[DV GH FREHUWXUD
do crédito vencido e redução, bastante substancial, dos
Non-Performing Exposures (NPE).
2 DQR ƮFRX PDUFDGR SHOD HYROX¦¢R PXLWR SRVLWLYD H
consistente do resultado operacional consolidado, antes de
imparidades, para mais de 1.000 milhões de euros – um marco
TXHM Q¢RDFRQWHFLDK PXLWRVDQRV9HULƮFRXVHXPDWHQG©QFLD
GHPHOKRULDGDHƮFL©QFLDRSHUDFLRQDOWUDGX]LGDQDGLPLQXL¦¢R
do rácio cost to core income, ajustado de itens não habituais, que
se situou nos 51,5%. O resultado líquido do ano foi positivo em
23,9 milhões de euros, não obstante o reforço muito importante
de imparidades e provisões realizado pelo Banco, que atingiram
1,6 mil milhões de euros. Excluindo itens não habituais, o
resultado líquido seria de 97,6 milhões de euros, superando, em
119,8 milhões de euros, o valor de 2015. O Banco está, assim, a
fazer um caminho sustentável para a rentabilidade.
&RPR M  UHIHULGR HIHWXRXVH XP UHIRU¦R PXLWR VLJQLƮFDWLYR
das coberturas, estando neste momento em cerca de 100% dos
NPE em Portugal cobertos por imparidades e colaterais. Os NPE
que, em 2013, em Portugal, eram de 12,8 mil milhões de euros,
baixaram para cerca de 8,5 mil milhões de euros, em 2016, com um
compromisso muito importante para continuar a redução, em 2017.

António Monteiro
Presidente do Conselho
de Administração

Em 1 de janeiro de 2017, o Banco detinha uma posição forte
ao nível do capital com um rácio de CET1 phased-in de 12,8% e
CET1 fully-implemented de 11,1%. É um valor alinhado com os
benchmarks europeus e que demonstra uma evolução muito
VLJQLƮFDWLYDQRV¹OWLPRVDQRV
Os resultados das operações internacionais foram robustos
e em tendência de crescimento, ascendendo a 276,5 milhões de
euros – um crescimento de 27,7% em moeda local e 4,8% em euros.
A Polónia atingiu os 160,3 milhões de euros de resultados,
os mais elevados de sempre. O efeito do imposto extraordinário
sobre a Banca foi compensado com uma receita extraordinária
da operação de venda da Visa Europe. É de realçar o crescimento
GRQ¹PHURGH&OLHQWHVDWLQJLQGRPLOK´HVGH&OLHQWHVDWLYRV
e a aposta no canal digital, com cerca de 1 milhão de utilizadores.
2 HQYROYLPHQWR FRP RV &OLHQWHV DXPHQWRX IDFWR TXH ƮFRX
registado no crescimento dos depósitos e da carteira de crédito.
(P 0R¦DPELTXH DSHVDU GR FHQ ULR GHVDƮDQWH R %DQFR
atingiu um resultado líquido de 71,2 milhões de euros, um
crescimento de 34,3% em moeda local. Foi um ano marcado pela
inovação, tendo, por exemplo, sido lançada a aplicação Smart IZI
para continuar a ser uma referência na banca móvel em África.
A nossa operação angolana concretizou, em abril de 2016,
uma fusão com o Banco Privado Atlântico, criando o Banco
Millennium Atlântico, do qual o Grupo BCP é Acionista com
22,5%. As sinergias são elevadas, uma vez que os dois bancos
tinham uma atividade complementar. Neste momento, o novo
banco é um dos maiores bancos privados em Angola e conta com
mais de 150 sucursais e 2.000 Colaboradores.
Em Portugal, prosseguimos a implementação da nossa agenda
estratégica, estando a transformar o Banco para sermos cada vez mais
ágeis, modernos, próximos, simples e sustentáveis. Os resultados já são
visíveis, nomeadamente com o facto de termos sido o primeiro Banco
a lançar o crédito pessoal totalmente online e de termos renovado
as nossas sucursais, incluindo serviços inovadores como o ZLƬ
gratuito, preçário digital e assinatura digital em toda a rede. Também
surpreendemos ao lançar a Sucursal do Futuro, com uma imagem
inovadora e um serviço melhorado em mais de 30 localizações pelo país.
A transformação do Banco é centrada nos nossos Clientes e cada vez
mais novidades irão estar disponíveis.
Ao nível da responsabilidade social, o Banco continuou
D DƮUPDU R VHX FRPSURPLVVR FRP D VRFLHGDGH 2 DSRLR DR
microcrédito ajudou a criar 564 novos postos de trabalho em
2016. A Fundação Millennium bcp continuou a apoiar a cultura
portuguesa, sendo um dos principais mecenas dos museus
nacionais. Nas suas áreas de intervenção – cultura, educação
e responsabilidade social – a Fundação Millennium bcp apoiou
mais de 100 projetos em 2016.
Consideramos que 2016 foi um ano chave para a construção
de um Banco focado nos seus valores e preparado para o futuro.
7HPRVXPDSRVL¦¢R¹QLFDQD%DQFDHP3RUWXJDOHUHDƮUPDPRVR
nosso papel de apoio às famílias e empresas.

Nuno Amado
Presidente da Comissão Executiva
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BCP

SÍNTESE DE INDICADORES
(Milhões de euros)

BALANÇO
Ativo total
Crédito a clientes (líquido)(2)
Recursos totais de clientes(2)
Recursos de balanço de clientes(2)
Depósitos e acordos de recompra com clientes(2)
Crédito total (líquido)/Depósitos de clientes(3)
Capitais próprios atribuíveis aos Acionistas do Banco
e passivos subordinados
RENDIBILIDADE
Produto bancário
Custos operacionais
Imparidades e provisões
Impostos sobre lucros
Correntes
Diferidos
Interesses que não controlam
Resultado líquido atribuível a Acionistas do Banco
Rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE)
Resultado antes de impostos e interesses que não controlam/
Capitais próprios médios(3)
Rendibilidade do ativo médio (ROA)
Resultado antes de impostos e interesses que não controlam/
Ativo líquido médio(3)
7D[DGHPDUJHPƮQDQFHLUD
Produto bancário/Ativo líquido médio(3)
5 FLRGHHƮFL©QFLD(3)(4)
5 FLRGHHƮFL©QFLDśDWLYLGDGHHP3RUWXJDO(4)
Custos com o pessoal/Produto bancário(3)(4)
QUALIDADE DO CRÉDITO
Crédito vencido há mais de 90 dias/Crédito total(2)
Crédito com incumprimento/Crédito total(3)
Crédito com incumprimento, líq./Crédito total, líq.(3)
Crédito em risco/Crédito total(3)
Crédito em risco, líq./Crédito total, líq.(3)
Imparidade do crédito/Crédito vencido há mais de 90 dias(2)
Custo do risco(5)
CAPITAL(6)
Rácio common equity tier I phased-in(7)
Rácio common equity tier I fully-implemented (7)
Fundos próprios
Ativos ponderados pelo risco
Rácio core tier I (Basileia II)(3)
Rácio de adequação de fundos próprios de base (Basileia II)(3)
Rácio de adequação de fundos próprios (Basileia II)(3)
AÇÃO BCP
Capitalização bolsista (ações ordinárias)
Resultado líquido por ação básico e diluído ajustados (euros)
Valores de mercado por ação (euros)(8)
Máximo
Mínimo
Fecho

2016

2015(1)

2014

2013

71.265
48.018
63.377
50.434
48.798
99%

74.885
51.022
64.485
52.158
49.847
102%

76.361
52.729
63.287
51.141
48.365
108%

82.007
55.744
63.041
51.174
47.376
117%

89.744
57.926
63.040
51.649
45.286
128%

-4,8%
-5,9%
-1,7%
-3,3%
-2,1%

5.927

6.269

6.238

6.945

7.671

-5,5%

2.097
780
1.598

2.304
1.017
978

2.292
1.150
1.316

1.769
1.295
1.287

2.101
1.321
1.319

-9,0%
-23,3%
63,4%

113
-495
122
24
0,6%

91
-54
126
235
5,3%

101
-199
110
-227
-6,5%

116
-326
94
-740
-26,5%

81
-213
82
-1.219
-35,4%

24,2%

2012 Var. % 16/15

-4,5%

7,3%

-5,1%

-24,9%

-31,5%

0,2%

0,5%

-0,1%

-0,8%

-1,3%

-0,3%

0,5%

-0,3%

-1,0%

-1,4%

1,9%
2,8%
46,1%
47,1%
25,9%

1,8%
3,0%
43,9%
41,1%
24,7%

1,6%
2,8%
51,7%
53,7%
28,6%

1,1%
2,1%
66,5%
80,9%
36,8%

1,3%
2,3%
62,6%
68,9%
35,5%

6,8%
9,0%
1,9%
10,9%
3,9%
107,0%
216 p.b.

7,3%
9,4%
3,4%
11,3%
5,4%
86,2%
150 p.b.

7,4%
9,6%
3,8%
12,0%
6,3%
82,6%
194 p.b.

7,1%
9,2%
3,7%
11,9%
6,6%
79,6%
137 p.b.

5,8%
8,1%
1,9%
13,1%
7,2%
92,2%
157 p.b.

12,4%
9,7%
5.257
39.160
-

13,3%
10,2%
6.207
43.315
-

11,7%
7,8%
5.827
43.515
-

6.421
43.926
13,8%
12,9%
14,6%

6.773
53.271
12,4%
11,7%
12,7%

843
0,019

2.887
0,232

3.561
-0,259

3.279
-1,068

1.478
-2,845

0,6459
0,1791
0,1845

1,2388
0,5374
0,6317

1,8162
0,8396
0,8487

1,3695
0,5772
1,2474

0,8938
0,3962
0,5622

-3,0%
-89,8%

-70,8%

(1)
No âmbito do processo de fusão com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como operação em descontinuação no primeiro trimestre
de 2016, produzindo efeitos na mesma rubrica nos exercícios de 2016 e de 2015, dado que a informação com referência a 31 de dezembro de 2015 foi reapresentada nas
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGR0LOOHQQLXPEFS
(2)
Ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação: Millennium bank na Roménia (2013 a 2012); Millennium bcp Gestão de Activos (2014 a 2012); Millennium
bank na Grécia (2012); e Banco Millennium Angola (2015 a 2012).
(3)
De acordo com a Instrução do Banco de Portugal n.º 16/2004, na versão vigente.
(4)
([FOXLLPSDFWRGHLWHQVHVSHF¬ƮFRV
(5)
Ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação: Banco Millennium Angola (2015).
(6)
De acordo com a CRD IV/CRR phased-in em 2014, 2015 e 2016, e em conformidade com as regras do Banco de Portugal.
(7)
Considera o impacto do novo enquadramento prudencial dos DTA de acordo com as IAS.
(8)
Valor de mercado por ação ajustado da operação de reagrupamento das ações representativas do capital social, em outubro de 2016, e do aumento de capital, efetuado
em fevereiro 2017.
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Unid.

2016(1)
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2015

2014

2013

2012

CLIENTES
1¹PHURGH&OLHQWHV
Milhares
5.482
5.557
5.282
5.162
5.523
Juros pagos sobre depósitos e outros recursos
Milhões de euros
389
650
897
1.148
1.774
Reclamações registadas
1¹PHUR
74.363
79.108
71.348
81.719
81.146
94,6%
Reclamações resolvidas
Percentagem
97,2%
95,1%
98,5%
94,1%
ACESSIBILIDADES
1.163
Sucursais
1¹PHUR
1.342
1.373
1.518
1.699
618
Atividade em Portugal
671
695
774
839
Atividade internacional
545
671
678
744
860
Sucursais abertas ao sábado
112
144
140
131
131
Sucursais com acessibilidade a pessoas
828
978
981
1.137
1.031
com mobilidade reduzida
Internet
Nº de utilizadores 1.700.114 1.541.811 1.377.480 1.352.188 1.303.603
Nº de utilizadores 261.620 273.610 301.338 230.046 257.963
Call Centre
Nº de utilizadores 1.268.804 929.401 506.976 339.095 221.475
Mobile banking
2.965
ATM
1¹PHUR
3.115
3.112
3.341
3.658
COLABORADORES
Colaboradores Portugal
1¹PHUR
7.333
7.459
7.795
8.584
8.982
Colaboradores internacional(2)
8.474
1¹PHUR
9.724
9.845
10.076
11.383
INDICADORES LABORAIS(3)
'LVWULEXL¦¢RSRUFDWHJRULDSURƮVVLRQDO
1¹PHUR
26
Comissão Executiva
34
33
36
34
146
Alta Direção
171
161
165
175
1.669
Direção
1.702
1.768
1.874
1.981
Comerciais
9.453
10.406
10.648
11.013
11.966
Técnicos
3.459
3.609
3.641
3.921
4.040
Outros
1.167
1.330
1.452
1.711
2.223
Distribuição por faixa etária
1¹PHUR
2.225
<30
3.029
3.387
3.710
4.335
[30-50[
9.820
10.673
10.925
11.510
12.716
3.875
>=50
3.550
3.391
3.500
3.368
41
Média de idades
Anos
38
37
36
36
Distribuição por vínculo contratual
1¹PHUR
Contrato permanente
14.876
15.904
16.329
17.504
18.906
Contrato a termo
1.044
1.035
1.073
894
1.272
119
Estagiários
313
301
329
241
Colaboradores a trabalhar a tempo parcial
1¹PHUR
202
153
155
169
157
Taxa de recrutamento
Percentagem
8,2%
7,3%
8,1%
6,6%
7,2%
18,0%
Taxa de mobilidade interna
Percentagem
16,4%
16,4%
15,9%
24,9%
9,1%
Taxa de saídas
Percentagem
10,0%
11,1%
9,1%
13,1%
Livre associação(4)
Percentagem
Colaboradores abrangidos por Acordo Coletivo de Trabalho
99,6%
99,5%
99,6%
99,7%
99,7%
Colaboradores sindicalizados
78,9%
72,0%
73,2%
75,9%
76,2%
Higiene e segurança no trabalho (HST)
185
Visitas de HST
1¹PHUR
194
180
376
621
0,0%
Taxa de acidentes de trabalho
Percentagem
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Vítimas mortais
1¹PHUR
1
0
0
0
0
Taxa de absentismo
Percentagem
4,2%
4,0%
3,6%
3,8%
3,5%
1,1
Salário mais baixo e o salário mínimo local
Rácio
1,9
1,7
1,7
1,7
AMBIENTE(5)
59.864
tCO2eq
60.391
65.470
72.691
71.902
Emissão de gases com efeito de estufa(6)
68.055
Consumo de energia elétrica(7)
MWh
76.513
88.789 114.402 121.181
1.332
Produção de resíduos(8)
t
2.078
1.568
1.294
1.465
Consumo de água(9)
m3 239.279 358.228 554.307 361.968 411.633
FORNECEDORES
Prazo de pagamento e prazo contratualizado, em Portugal
Rácio
1
1
1
1
1
91,7%
Montante pago a fornecedores locais
Percentagem
92,8%
86,5%
92,6%
90,6%
1,7
Milhões de euros
2,0
2,2
3,2
3,4
DONATIVOS
(1)

Dados de 2016 não incluem Angola, cuja operação foi descontinuada em 2016.
1¹PHURGH&RODERUDGRUHVSDUDWRGDVDVRSHUD¦´HVH[FHWR3RO²QLDHPTXHHVW¢RUHSRUWDGRVfull-time equivalent (FTE).
(3)
,QIRUPD¦¢RGRQ¹PHURGH&RODERUDGRUHV HQ¢R)7( SDUD3RUWXJDO0R¦DPELTXH6X¬¦DH3RO²QLD
(4)
9DORUUHưHWHDVRSHUD¦´HVHPTXHHVWHVUHJLPHVV¢RDSOLF YHLV$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKRś3RUWXJDOH0R¦DPELTXHś6LQGLFDWRś3RUWXJDOH0R¦DPELTXH
(5)
Dados não incluem Angola (2012 a 2016).
(6)
Dados não incluem Moçambique (2016).
(7)
Consumo de energia elétrica da rede. Não inclui o consumo de energia elétrica da central de cogeração em Portugal, nem consumo de Moçambique em 2016.
(8)
Dados não incluem Suíça (2013) e Moçambique (2012, 2013).
(9)
Dados não incluem Suíça (2012-2016) e Moçambique (2016).
(2)
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Var. %
16/15
-1,3%
-40,2%
-6,0%
-2,7%
-13,3%
-7,9%
-18,8%
-22,2%
-15,3%
10,3%
-4,4%
36,5%
-4,8%
-1,7%
-12,9%

-23,5%
-14,6%
-1,9%
-9,2%
-4,2%
-12,3%
-26,5%
-8,0%
9,2%
7,9%
-6,5%
0,9%
-62,0%
32,0%
12,3%
9,8%
-9,0%
0,1%
9,6%
-4,6%

5,0%
-40,4%
-0,9%
-11,1%
-35,9%
-33,2%
0,0%
-1,2%
-11,4%
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PRINCIPAIS DESTAQUES
RENDIBILIDADE
RESULTADO OPERACIONAL
antes de provisões sem itens não habituais(*)

RESULTADO LÍQUIDO
sem itens não habituais(*)
1.024,8
1.0
024,
24,8
8

Milhões de euros

97,,6
97,6

Milhões de euros

895,7
-22,2

776,7
776
76,7
7

590,9
590
90,9
,9
-282,8

2013
201
3

2014
201
4

2015
201
5

2016
201
6

-650,5

2013

2014

2015

2016

QUALIDADE DOS ATIVOS EM PORTUGAL
NON-PERFORMING EXPOSURES (NPE)

ENTRADAS LÍQUIDAS EM NPL >90 DIAS
Milhões de euros

Milhões de euros

86%

90%

93%

100%

Cobertura(**)

636,1

12.783
541,1
10.921
9.777
8.542

6.213

Outros
NPE

6.134

264,9

5.572
5.029
138,8

NPL >90d

dez.
dez
de
z. 13

dez.
dez. 14
14

dez.
dez. 15
15

2013
201
3

dez.. 16
de
dez
16

2014
201
4

2015
201
5

2016
201
6

CAPITAL
RÁCIO DE CAPITAL PHASED-IN (CET1 – CRD IV/CRR)(***)
Fully-implemented

10,2%

9,6%

ESTRUTURA ACIONISTA PÓS-AUMENTO DE CAPITAL

11,1%

21%

24%

INSTITUCIONAL INTERNACIONAL
ACIONAL

13,3%
12,4%

FFOSUN
FOSU
N

12,8%

2%
RETALHO
INTERNACIONAL

7%
INSTITUCIONAL PT

15%
1
SONANGOL
SO

2%
2
%
EDP
ED

29%
RETALHO PT

dez.15
dez
.15
15

dez.. 1
dez
16
6

1 jan
jjan.
an. 17
7 in
incl.
incl
cl. au
aum
aum.
m. cap
capital
pita
itall
e reemb. CoCos(****)
(*)
,WHQV Q¢R KDELWXDLV HP  JDQKRV QD RSHUD¦¢R 9LVD PDLVYDOLDV HP G¬YLGD S¹EOLFD SRUWXJXHVD LPSDFWR GD UHYLV¢R GR $&7 O¬TXLGR GH FXVWRV GH UHVWUXWXUD¦¢R 
desvalorização de fundos de restruturação empresarial e de goodwillLPSDULGDGHVDGLFLRQDLVSDUDUHIRU¦RGHFREHUWXUDVHJDQKRƮVFDOGHFRUUHQWHGHDOWHUD¦¢ROHJLVODWLYDHP
PDLVYDOLDVHPG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDFXVWRVGHUHVWUXWXUD¦¢RHGHVYDORUL]D¦¢RGHIXQGRVGHUHVWUXWXUD¦¢RHPSUHVDULDOHPPDLVYDOLDVHPG¬YLGDS¹EOLFD
SRUWXJXHVDPDLVYDOLDQDDOLHQD¦¢RGHVHJXUDGRUDHSURYLV´HV$45HPFXVWRVFRPUHVFLV´HVSRUP¹WXRDFRUGRHFRPUHIRUPDVDQWHFLSDGDV
(**)
Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais.
(***)
Valores estimados.
(****)
Valores estimados a 1 de janeiro de 2017, adicionados do impacto do aumento de capital e do reembolso dos CoCos, ambos concluídos em fevereiro de 2017.
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SUSTENTABILIDADE
DONATIVOS

ATIVIDADE DO MICROCRÉDITO

Milhões de euros

Milhares de euros

589

593

564

349

341

333

3.967
3
967
2,2

3.464

3.260
3.2
60

2,0
1,7
,

2014
201
4

2015
201
5

2014
201
4

2016
201
6

2015
201
5

2016
201
6

Crédito concedido
Operações concretizadas
Postos de trabalho criados

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA

EMISSÕES DE GEE (**)

TJ

tCO2e

4,5

5,9

5,9
5,4

3,7
3,5
702 TJ
249

621 TJ
226

65.470

575 TJ

15.940

223

60.391

59.864
14.458

13.723

44.913

45.161

48.475

4
453
53
394
353

1.055

2014
201
4

2015
201
5

2014

2016
201
6

Energia indireta

Emissões indiretas (Âmbito 3)

Energia direta

Emissões indiretas (Âmbito 2)

Consumo de energia elétrica (MWh) por colaborador(*)

Emissões diretas (Âmbito 1)
Total de emissões por Colaborador

(*)

Inclui a central de cogeração de Portugal; exclui o data centre em Portugal e dados de 2016 de Moçambique.
Não inclui Moçambique (2016).

(**)

RELATÓRIO E CONTAS 2016

1.020

2015

979

2016
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EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO EM PORTUGAL

PARTICULARES

Captação de Clientes

Crédito a particulares

Captados 180 mil novos Clientes

Nova produção de crédito
imobiliário e pessoal cresce
de 1,2 mil milhões de euros para
1,5 mil milhões de euros (+28%)

Soluções integradas

Bolsa online

Mais de 1 milhão de Clientes
com soluções de gestão do
dia-a-dia

Grupo líder nas operações
de bolsa online com quota
anual de 23,7%

Obrigações do Tesouro

Digital banking

Colocação de +700 milhões
de euros de OT de rendimento
variável

Mais de 680 mil Clientes
utilizadores ativos

Avaliação de Clientes

Factoring

Eleito melhor Banco para as
empresas, Banco mais próximo e
Banco mais inovador pela DATA E

Aumento da faturação tomada em
35% e do saldo médio de crédito
em 50% face ao ano anterior

Número de Clientes

Apoio à exportação

Captação e reativação
de 13.500 Clientes

Enfoque no setor exportador
com a realização dos roteiros
Millennium Exportação
e roadshow Portugal Global

TPA

Setor agrícola

Aumento de 12% do parque
instalado em comerciantes

Parceria com a Agroges,
para apoio ao investimento
associado ao PDR 2020

EMPRESAS

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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GRUPO BCP EM 2016
BREVE DESCRIÇÃO
O Banco Comercial Português, S.A. (BCP, Millennium bcp ou
Banco) é o maior banco privado português. O Banco, com centro
de decisão em Portugal, pauta a sua atuação pelo respeito pelas
pessoas e pelas instituições, pelo enfoque no Cliente, pela vocação
GH H[FHO©QFLD SHOD FRQƮDQ¦D SHOD ¨WLFD H SHOD UHVSRQVDELOLGDGH
VHQGR O¬GHU GHVWDFDGR HP Y ULDV UHDV GH QHJ²FLR ƮQDQFHLUR
no mercado português e uma instituição de referência a nível
internacional. O Banco assume ainda uma posição de destaque em
África, através das suas operações bancárias em Moçambique (em
Angola, o Banco Millennium Angola - BMA fundiu-se com o Banco

Privado Atlântico – BPA), e na Europa, através das suas operações
na Polónia e Suíça. Desde 2010, o Banco opera em Macau através
de uma sucursal de pleno direito, tendo assinado, nesse ano, um
memorando de entendimento com o Industrial and Commercial
Bank of China com o objetivo de reforçar a cooperação entre os
dois bancos, que se estende a outros países e regiões para além
de Portugal e China. Em 2016, na sequência de uma colocação
privada, a Fosun passou a deter 16,7% do capital do Banco, tendo
posteriormente aumentado a sua participação para cerca de 23,9%
no aumento de capital realizado já em 2017.

HISTÓRIA
FUNDAÇÃO E CRESCIMENTO
ORGÂNICO PARA ATINGIR
UMA POSIÇÃO RELEVANTE

DESENVOLVIMENTO EM
PORTUGAL POR AQUISIÇÕES
E PARCERIAS

INTERNACIONALIZAÇÃO
E ADOÇÃO DE UMA
MARCA ÚNICA

PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO
ENVOLVENDO O DESINVESTIMENTO
DE ATIVOS NÃO ESTRATÉGICOS

1985: Fundação
1989: Lançamento da
NovaRede
Até 1994: Crescimento
orgânico, atingindo quotas de
mercado de cerca de 8% em
crédito e depósitos em 1994

1995: Aquisição do Banco
Português do Atlântico, S.A.
2000: Aquisição do Banco
Pinto & Sotto Mayor à CGD e
incorporação do Grupo José
Mello (Banco Mello e Império)
2004: Acordo com o Grupo CGD
e com a Fortis (Ageas) para o
negócio de seguros

1993: Início da presença
no Oriente
1995: Início da presença
em Moçambique
1998: Acordo de parceira
com o BBG (Polónia)
1999: Estabelecimento
de uma JUHHQƬHOGRSHUDWLRQ
na Grécia
2000: Integração da operação
seguradora
na Eureko
2003:
• Constituição do Banque Privée
• Alteração da denominação
da operação na Polónia
para Bank Millennium
2006: Adoção da marca
¹QLFDŠ0LOOHQQLXPš
2006: Constituição
do BMA
2007: Início da atividade
na Roménia
2008: Acordo de parcerias
estratégicas com
a Sonangol e BPA
2010: Transformação
da sucursal RƪVKRUH
de Macau em on-shore

2005:
• Venda da Crédilar
• Alienação do BCM, com manutenção
de uma sucursal RƪVKRUH em Macau
• Desinvestimento na atividade
seguradora e acordo de parceria com a
Ageas para a atividade de bancassurance
2006:
• Venda da participação de 50,001%
no Interbanco
• Conclusão da venda de 80,1%
do capital social do Banque BCP
em França e no Luxemburgo
2010:
• Alienação de 95% do Millennium bank
AS na Turquia e acordo para a alienação
da totalidade da rede de sucursais
e da respetiva base de depósitos
do Millennium bcp bank nos EUA
2013:
• Alienação da totalidade do capital
social do Millennium Bank Grécia
(MBG) ao Piraeus Bank
• Alienação de 10% do capital social
do Banque BCP no Luxemburgo
• Venda da totalidade da participação
no Piraeus Bank
2014:
• Alienação da totalidade do capital social
da Banca Millennium Roménia (BMR)
ao OTP Bank
• Venda da totalidade das participações
de 49% do ramo Não-Vida, detidas
na Ocidental e na Médis
2015:
• Alienação da totalidade do capital social
da Millennium bcp Gestão de Ativos
• Alienação de 15,41% do capital social
do Bank Millennium
2016:
• Fusão do Banco Millennium Angola
com o Banco Privado Atlântico

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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POSICIONAMENTO COMPETITIVO
1RƮQDOGHR0LOOHQQLXPEFSHUDRPDLRUEDQFRSULYDGR
português com uma posição relevante nos países em que
detém operações.
O Banco disponibiliza uma vasta gama de produtos bancários
H VHUYL¦RV ƮQDQFHLURV GLULJLGRV D 3DUWLFXODUHV H (PSUHVDV
RFXSDQGR XPD SRVL¦¢R GH GHVWDTXH QR PHUFDGR ƮQDQFHLUR
SRUWXJX©V H HQFRQWUDQGRVH SRVLFLRQDGR SDUD EHQHƮFLDU GD
recuperação da economia portuguesa, essencialmente, através
do apoio que presta às Empresas.
A vocação pela excelência, a qualidade do serviço e a inovação
são valores distintivos e diferenciadores face à concorrência.
Em 31 de dezembro de 2016, as operações em Portugal
representavam 74% do total de ativos, 76% do total de crédito a
clientes (bruto) e 74% do total de recursos de clientes. O Banco
detinha mais de 2,3 milhões de Clientes em Portugal e quotas de
mercado de 17,8% e 17,1% em crédito a clientes e depósitos de
clientes, respetivamente, em dezembro de 2016.
O Millennium bcp encontra-se ainda presente nos cinco
continentes através das suas operações bancárias, escritórios de
representação e/ou através de protocolos comerciais, servindo
PDLVGHPLOK´HVGH&OLHQWHVQRƮQDOGH

PORTUGAL
Quotas de mercado
Crédito
17,8%
Depósitos
17,1%
Crédito a clientes(*) (bruto) 39.361 M€
Recursos de clientes(*) 47.168 M€
Colaboradores
7.333
Sucursais
618

ANGOLA
Banco Millennium Atlântico
Quota de mercado em
crédito superior a

11%

Quota de mercado em
depósitos superior a

9%

(*)

MOÇAMBIQUE
Quotas de mercado
Crédito
Depósitos
Crédito a clientes (bruto)
Recursos de clientes
Colaboradores
Sucursais

Inclui sucursal de Macau.

RELATÓRIO E CONTAS 2016

29,4%
28,5%
1.121 M€
1.299 M€
2.551
176
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SUÍÇA
Crédito a clientes (bruto) 265 M€
Recursos de clientes 2.852 M€
Colaboradores
72
Sucursais
1

POLÓNIA
Quotas de mercado
Crédito
4,5%
Depósitos
5,0%
Crédito a clientes (bruto) 10.971 M€
Recursos de clientes
14.306 M€
Colaboradores
5.844
Sucursais
368

Nas operações em África, o Millennium bcp prossegue a
sua atividade através do Millennium bim, um banco universal,
a operar desde 1995 em Moçambique, que detém mais de 1,6
milhões de Clientes, sendo banco líder neste país, com 29,4% em
crédito a clientes e de 28,5% em depósitos. O Millennium bim é
uma marca com elevada notoriedade no mercado moçambicano,
associada à inovação, com grande penetração ao nível da banca
eletrónica e excecional capacidade de atrair novos Clientes,
sendo uma referência ao nível da rendibilidade.
Foi outorgada, em 22 de abril de 2016, a escritura de fusão do
Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico,
S.A. O Banco resultante da fusão é uma associada do Banco
Comercial Português.
Na Polónia, o Bank Millennium dispõe de uma rede de sucursais
bem distribuída e suportada numa moderna infraestrutura
multicanal, numa qualidade de serviço de referência, no elevado
reconhecimento da marca, na base de capital robusta, na
liquidez confortável e na sólida gestão e controlo do risco. O Bank
Millennium detinha, em 31 de dezembro de 2016, uma quota de
mercado de 4,5% em crédito a clientes e de 5,0% em depósitos.
Na Suíça, o Grupo detém uma operação desde 2003, por
intermédio de uma plataforma de private banking que presta
serviços personalizados e de qualidade a Clientes do Grupo com
elevado património, compreendendo soluções de gestão de ativos,
baseadas em research rigoroso e no profundo conhecimento dos
PHUFDGRVƮQDQFHLURVDVVHQWHQXPFRPSURPLVVRLUUHYRJ YHOFRP
DJHVW¢RGRULVFRHQXPDSODWDIRUPDGH,7HƮFLHQWH
O Grupo está ainda presente no Oriente desde 1993, mas
apenas em 2010 foi realizado o alargamento da atividade da
sucursal existente em Macau, através da atribuição da licença
plena (on-shore), visando o estabelecimento de uma plataforma
internacional para a exploração do negócio entre a Europa, China
e África lusófona.
O Banco conta ainda com dez escritórios de representação
(um no Reino Unido, um na Alemanha, três na Suíça, dois no
Brasil, um na Venezuela, um na China em Cantão e um na África
do Sul), cinco protocolos comerciais (Canadá, EUA, Espanha,
França e Luxemburgo) e um promotor comercial (Austrália).

MACAU
Sucursal on-shore
Crédito a clientes (bruto) 429 M€
Depósito de clientes 1.080 M€
Colaboradores
12
Sucursais
1
CHINA
Escritório de Representação
em Guangzhou
Colaboradores

2

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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REDE MILLENNIUM
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1.163 SUCURSAIS MILLENNIUM

NÚMERO DE SUCURSAIS

DECOMPOSIÇÃO DAS SUCURSAIS
176
2016

2015

2014

Var. %
16/15

TOTAL EM PORTUGAL(*)

618

671

695

-7,9%

Polónia

368

411

423

-10,5%

1

1

1

0,0%

Moçambique

176

169

166

4,1%

TOTAL INTERNACIONAL

545

581

590

-6,2%

1.163

1.252

1.285

-7,1%

Suíça

TOTAL DO GRUPO

1
SUÍÇA

MOÇAMBIQUE

618
PORTUGAL

368
POLÓNIA

( )

* Inclui a sucursal de Macau.

NO ESTRANGEIRO
POLÓNIA E SUÍÇA

EM PORTUGAL

POLÓNIA 368
50

54

340

SUÍÇA 1
1

618
144(*)

397

MOÇAMBIQUE

MOÇAMBIQUE 176
62

TOTAL DE SUCURSAIS
SUCURSAIS ABERTAS AO SÁBADO
SUCURSAIS COM HORÁRIO DIFERENCIADO
SUCURSAIS COM ACESSIBILIDADE
A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
(*)

Considera sucursais de diferentes Redes que partilham o mesmo espaço físico.

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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CANAIS REMOTOS E SELF-BANKING

19

5,482 MILHÕES DE CLIENTES
5 MIL
MACAU

TOTAL EM PORTUGAL
Polónia

Internet

Call
Centre

Mobile
Banking

ATM(*)

POS(**)

637.652

130.820

249.474

1.997

46.286

1.043.427

126.034

599.330

490

-

446

-

-

-

-

18.589

4.766

420.000

478

8.103

Suíça
Moçambique

1.632 MIL
MOÇAMBIQUE
UE

2.345 MIL
PORTUGAL

2 MIL
SUÍÇA

TOTAL INTERNACIONAL

1.062.462

130.800 1.019.330

968

8.103

TOTAL DO GRUPO

1.700.114

261.620 1.268.804

2.965

54.389

Nota: Consideram-se Clientes/utilizadores ativos aqueles que utilizam a internet, o call centre ou
o mobile banking, pelo menos, uma vez, nos últimos 90 dias.
( )
* Automated Teller Machines.
( )
** Point of Sales.

1.499 MIL

3.137 MIL

POLÓNIA

NO EXTERIOR

PROMOTOR COMERCIAL

MACAU 1

CHINA 1

LUXEMBURGO
ALEMANHA 1

FRANÇA
SUÍÇA 3

RELATÓRIO E CONTAS 2016

AUSTRÁLIA

PROTOCOLOS COMERCIAIS

ÁFRICA DO SUL 1

SUCURSAIS

BRASIL 2

ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO

VENEZUELA 1

ESPANHA

REINO UNIDO 1

EUA

CANADÁ

ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO, SUCURSAIS, PROTOCOLOS COMERCIAIS
E PROMOTOR COMERCIAL
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MODELO DE NEGÓCIO
NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES
2 *UXSR GHVHQYROYH XP FRQMXQWR GH DWLYLGDGHV ƮQDQFHLUDV
e serviços bancários em Portugal e no estrangeiro, onde está
presente em diversos mercados: Polónia, Suíça, Moçambique,
Angola (através da associada BMA) e China. Todas as suas
operações bancárias desenvolvem a sua atividade sob a marca
Millennium. O Grupo assegura ainda a sua presença nos cinco
continentes através de escritórios de representação e/ou
protocolos comerciais.
O Banco oferece um vasto leque de produtos e serviços
ƮQDQFHLURVFRQWDVRUGHPPHLRVGHSDJDPHQWRSURGXWRVGH
poupança e de investimento, private banking, gestão de ativos e
banca de investimento, passando ainda pelo crédito imobiliário,
pelo crédito ao consumo, pela banca comercial, pelo leasing, pelo
factoring e pelos seguros, entre outros. As operações de EDFNRƯFH
para a rede de distribuição encontram-se integradas, de forma a
EHQHƮFLDUGHHFRQRPLDVGHHVFDOD
Em Portugal, o Millennium bcp encontra-se centrado no
mercado de Retalho, servindo os seus Clientes de uma forma
segmentada. As operações das subsidiárias disponibilizam
geralmente os seus produtos através das redes de distribuição do
Banco, oferecendo um conjunto alargado de produtos e serviços.

FATORES DISTINTIVOS E SUSTENTABILIDADE
DO MODELO DE NEGÓCIO
MAIOR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA
O Millennium bcp é a maior instituição bancária privada em
Portugal, assumindo uma posição de liderança e destaque em
GLYHUVRVSURGXWRVVHUYL¦RVƮQDQFHLURVHVHJPHQWRVGHPHUFDGR
estando alicerçada numa rede de sucursais moderna e com uma
boa cobertura a nível nacional.
A atividade no mercado doméstico está enfocada na Banca
de Retalho, que se encontra segmentada de forma a melhor
servir os interesses dos Clientes, quer através de uma proposta de
valor assente na inovação e rapidez destinadas aos designados
Clientes Mass-Market, quer através da inovação e da gestão
personalizada de atendimento, destinada aos Clientes Prestige
e Negócios. A Banca de Retalho conta ainda com um banco
vocacionado para Clientes com um espírito jovem, utilizadores
intensivos de novas tecnologias da comunicação, que privilegiem
uma relação bancária assente na simplicidade e que valorizem
produtos e serviços inovadores, o ActivoBank.
Complementarmente, o Banco dispõe de canais de banca
à distância (serviço de banca por telefone e pela internet), que
funcionam como pontos de distribuição dos seus produtos e
VHUYL¦RVƮQDQFHLURV
1R ƮQDO GH GH]HPEUR GH  R %DQFR FRQWDYD FRP 
sucursais em Portugal, servindo mais de 2,3 milhões de Clientes,
sendo o segundo banco (primeiro privado) em termos de
quota de mercado, quer em crédito a clientes (17,8%), quer em
depósitos de clientes (17,1%), em dezembro de 2016.

RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE DO MODELO DE NEGÓCIO
A capacidade de resiliência do modelo de negócio assenta
essencialmente no enfoque na Banca de Retalho, por natureza
mais estável e menos volátil, face ao peso diminuto das operações
ƮQDQFHLUDV 2 %DQFR DGRWRX XP PRGHOR GH QHJ²FLR EDVHDGR
numa nova segmentação da sua base de Clientes, na revisão
dos produtos e serviços que oferece, no ajustamento do seu back
RƯFH e da sua rede de sucursais, no aumento da proximidade aos
Clientes, reduzindo simultaneamente os custos operacionais. O
Banco tem como objetivo assegurar a rendibilidade sustentável
a médio e longo prazo, procurando tornar-se best in class em
WHUPRVGHHƮFL©QFLDRSHUDFLRQDOPHOKRUDQGRVXVWHQWDGDPHQWH
o resultado operacional e mantendo um elevado controlo do
risco de crédito, preservando, assim, a sua posição estratégica no
mercado português de serviços bancários de Retalho.
O Banco anunciou no início de 2017 um aumento de
capital de 1,3 mil milhões de euros, por emissão de direitos de
subscrição, adicional à colocação privada de 175 milhões de
HXURV VXEVFULWD SRU XPD DƮOLDGD GD )RVXQ ,QGXVWULDO +ROGLQJV
Limited (Fosun), concluída em 18 de novembro, com o objetivo
de acelerar o regresso à normalização da atividade do Banco,
incluindo o potencial regresso ao pagamento de dividendos,
em vez da abordagem faseada seguida até então. A emissão de
direitos reforçou os objetivos do plano estratégico, que consistem
na melhoria da conta de resultados induzida pelo aumento
GD PDUJHP ƮQDQFHLUD VXSRUWDGR SHOD UHGX¦¢R GR FXVWR GH
funding decorrente do reembolso dos CoCos e da continuação
do repricing dos depósitos), pelo controlo de custos e pela
normalização do custo do risco em Portugal; e reforço do balanço,
com melhoria das posições de capital e de risco, suportadas pela
continuação da redução das non-performing exposures. A procura
total registada no aumento de capital representou cerca de
122,9% do montante da oferta. O Banco Comercial Português
procedeu, em fevereiro de 2017, ao reembolso antecipado, ao
Estado português, dos instrumentos híbridos de capital Core
Tier 1 (CoCos) remanescentes, no montante de 700 milhões de
euros. A par do reembolso antecipado dos CoCos, o aumento de
capital visou o cancelamento de restrições chave relacionadas
com suporte do Estado, incluindo a proibição de distribuição de
dividendos, o risco de venda potencial de negócios core e o risco
de conversão em participação acionista.
INOVAÇÃO E CAPACIDADE DE EXECUÇÃO
Desde a sua fundação, o Banco desenvolveu uma reputação
associada à inovação. O Banco foi o primeiro banco em Portugal
a introduzir certos conceitos e produtos inovadores, incluindo:
métodos de marketing direto; layouts de sucursais com base
QR SHUƮO GR &OLHQWH FRQWDVRUGHQDGR VXFXUVDLV PDLV VLPSOHV
Š1RYD5HGHš VHUYL¦RVEDQF ULRVSRUWHOHIRQHDWUDY¨VGR%DQFR
7, que posteriormente se tornou na primeira plataforma de
serviços bancários onlineHP3RUWXJDOVHJXURGHVD¹GH 0¨GLV 
e seguro direto; e um site dedicado a particulares e corporate
banking. O Banco também foi pioneiro no lançamento de um
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novo conceito de Internet banking, baseado na plataforma do
$FWLYR%DQN TXH IRUQHFH XP VHUYL¦R VLPSOLƮFDGR DR &OLHQWH
incluindo a abertura de uma conta corrente através de tablet.
TECNOLOGIA
Com o intuito de dar continuidade ao processo de melhoria
dos seus sistemas de informação, o Banco desenvolveu, neste
período, um conjunto de iniciativas estruturantes, algumas
das quais integradas no Projeto Avançar, destacando-se, entre
outras, as seguintes:
• Internet – 'HVWDTXH SDUD R Š&U¨GLWR 3HVVRDO Online com Funding
$XWRP WLFRšDVŠ2SHUD¦´HV3HQGHQWHVšIDFLOLGDGHTXHSHUPLWHDRV
Clientes a concretização, neste canal, de operações iniciadas numa
sucursal, a integração de novas funcionalidades no MContacto,
designadamente a possibilidade de efetuar upload de documentos
no mail seguro, a renovação do layout do site do ActivoBank e ainda a
QRYDSODWDIRUPDGH1HJRFLD¦¢RHP%ROVD Š07UDGHUš 7DPE¨PQR
âmbito do siteGH(PSUHVDVPHQ¦¢RSDUDR&U¨GLWRŠ$YDQ¦DUšSDUD
o formulário online para pedidos de TPA e para os comprovativos em
tempo real de transferências internacionais.
• Mobile Banking – 5HDOFH SDUD R ODQ¦DPHQWR GD Š$SS 0š
ferramenta de apoio às empresas na organização e acompanhamento
GRV 3URMHWRV 3RUWXJDO  H SDUD D Š$SS ,QRYD¦¢Rš FRP XP
leque de funcionalidades distintivo como o (i) pré-login widget,
(ii) fundo parametrizável, (iii) login por ƬQJHUSULQW, (iv) detalhe
de empréstimos e (v) o reconhecimento de voz, que vêm
proporcionar a disponibilização de uma oferta mais completa
e adaptada às necessidades e comportamentos dos Clientes,
cada vez mais assentes nos canais digitais.
• Modernização das sucursais e atendimento dos Clientes –
De referir a conclusão da disponibilização de novos meios de
suporte à atividade comercial como sejam a instalação de rede
ZLƬ nas sucursais e a atribuição de equipamentos móveis
aos Gestores Comerciais, proporcionando assim uma maior
IDFLOLGDGHHưH[LELOLGDGHQDDERUGDJHPFRPHUFLDODRV&OLHQWHV
os vários upgrades da solução de Caixa (PAB) e para as diversas
PHOKRULDVQDSODWDIRUPDGHD¦¢RFRPHUFLDO L3$& R3URMHWRŠGo
PaperlessšM GLVSRQ¬YHOHPWRGDVDVVXFXUVDLVGR5HWDOKRWHQGR
a solução por recurso a assinatura eletrónica em tablet sido
alargada a novos processos, nomeadamente em operações
de fundos de investimento, operações de bolsa, subscrição de
cartões de débito, manutenção de cartões de débito e crédito,
subscrição de cartões de crédito, seguros de capitalização, PPR/
Reforma, seguro Médis e desmaterialização das transações
internas de caixa, sendo que parte destas opções encontramse também já disponíveis para o ActivoBank. Referência
ainda para o início da disponibilização de caixas automáticas
assistidas nas sucursais de Retalho (Millennium Teller Machine) e
para o lançamento de uma primeira versão da nova solução de
abertura e manutenção de contas empresa; adicionalmente,
destaque para a nova segmentação de Clientes, com grande
HQIRTXH QR SHUƮO 3UHVWLJH H SDUD D FULD¦¢R GR 'RVVLHU
Prestige, com um conjunto de funcionalidades e soluções
GH LQYHVWLPHQWR SRU SHUƮO GH LQYHVWLGRU EHP FRPR R 'RVVLHU
Cliente Empresa, que veio introduzir melhorias ao nível da
consulta à informação do Cliente, proporcionando maior
IDFLOLGDGHGHXWLOL]D¦¢R5HGH&RPHUFLDO3RUƮPDVROX¦¢RGH
cross networking que vem potenciar a deteção de oportunidades

comerciais que resultam da análise dos relacionamentos dos
Clientes Empresa com as restantes entidades no âmbito do
ecossistema em que se inserem.
• Novos produtos e serviços – Destaque, entre outros, para o
Š0$XWRš QRYR SURGXWR SDUD R UDPR DXWRP²YHO DVVRFLDGR DR
crédito pessoal, bem como para a disponibilização do serviço
GHSDJDPHQWRVŠ0%:D\šHDLQGDSDUDDVDGDSWD¦´HVFRPYLVWD
à utilização da plataforma pan-europeia para liquidação de
RSHUD¦´HVVREUHYDORUHVPRELOL ULRVŠ7DUJHW6HFXULWLHV76š
• Soluções de suporte ao modelo operativo – Referência para a
implementação da nova plataforma de gestão de reclamações, o
novo Modelo de Acompanhamento e Regularização de Crédito,
a nova aplicação para Gestão de Cobranças de Factoring e ainda
a implementação do TRIAD Authorization; destaque também
para as novas funcionalidades ao nível da ferramenta de
decisão de crédito e para a implementação de uma nova Release
do Accurate (reconciliação de contas NOSTRO), bem como para
a nova Aplicação de Vencimentos; adicionalmente, a destacar
as melhorias ao nível do Sistema de Atribuição de Graus Risco,
do processo de decisão de propostas de leasing imobiliário e,
no âmbito da solução de suporte à Recuperação de Crédito,
referência, entre outras, para as funcionalidades de power
dialer e para o módulo de acesso e de faturação de outsourcers.
Menção também para a otimização da aplicação de factoring
e FRQƬUPLQJ, para a criação do novo site business intelligence e
para as melhorias introduzidas na solução SWOC (ZRUNƮRZ
de suporte ao Processo de Decisão de Crédito), com especial
destaque para o quadro resumo de decisão de operações
GH FU¨GLWR FRPHUFLDO 3RU ƮP XPD UHIHU©QFLD V QHFHVV ULDV
adaptações dos sistemas para a correta operacionalização do
processo de Reverse Stock Split das ações do Banco.
INTERNET & MOBILE
O Millennium bcp continua a prosseguir a sua estratégia de
inovação através do lançamento de serviços de Internet e Mobile
que permitam aumentar o grau de satisfação e comodidade
dos Clientes e desta forma dinamizar a migração para os canais
GLJLWDLV SRU IRUPD D DWLQJLU RV REMHWLYRV GHƮQLGRV &RQWLQXDU 
a apostar na melhoria da experiência dos consumidores e na
melhoria do desempenho na utilização das várias plataformas.
Os Clientes digitais do Millennium bcp registaram um
FUHVFLPHQWR GH  H R Q¹PHUR GH RSHUD¦´HV HIHWXDGDV
aumentou em cerca de 8%. Para este crescimento destaca-se,
sobretudo, o desempenho da Mobile Banking, que na solução
GH 3DUWLFXODUHV UHJLVWRX XP DXPHQWR GH  QR Q¹PHUR GH
XWLOL]DGRUHVHGHQRQ¹PHURGHWUDQVD¦´HV1DVROX¦¢RGH
(PSUHVDVRQ¹PHURGHXWLOL]DGRUHVDXPHQWRXHRQ¹PHUR
de transações 53%.
,QRYDUVLPSOLƮFDUHPHOKRUDUDH[SHUL©QFLDGHXWLOL]D¦¢RV¢R
os principais objetivos dos canais digitais. Para atingir estas metas
foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades transversais
às diversas soluções:
• Solução de co-browsing, no intuito de apoiar os Clientes e
HVFODUHFHUG¹YLGDVVREUHDXWLOL]D¦¢RGRsite;
• Operações pendentes, para constituição de poupanças e
adesão a soluções integradas de produtos e serviços;
• M Contacto, que permite uma melhor comunicação entre
Gestores e Clientes.
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VENDAS DIGITAIS
20LOOHQQLXPEFSWRUQRXVHHPR¹QLFR%DQFRHP3RUWXJDO
a proporcionar aos seus Clientes uma experiência totalmente digital
nas operações de crédito pessoal, compreendendo a simulação
LQLFLDO WRGR R SURFHVVR VXEVHTXHQWH H R ƮQDQFLDPHQWR LPHGLDWR
em poucos segundos. O Crédito M Online passou a estar disponível
24 horas por dia, sete dias por semana. Esta nova funcionalidade
aumentou ainda mais a conveniência do produto e contribuiu de
forma efetiva para aumentar o volume de operações. As vendas de
Crédito Pessoal através de plataformas digitais contribuem já com
cerca de 4% das vendas totais do Banco, estimando-se um aumento
VLJQLƮFDWLYRHP3DUDXPDPHOKRULDFRQW¬QXDGHVWHSURGXWRH
por forma a servir todos os segmentos de Clientes nos canais digitais,
estão em desenvolvimento um conjunto de novas funcionalidades,
das quais se destacam um novo simulador no site Millennium com
um layout mais intuitivo e a disponibilização do Crédito M Online
na App Millennium, assim como na Mobile Web (website do Banco
adaptado aos dispositivos móveis: smartphones e tablets).
COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE
O Millennium bcp renovou-se em 2016 e toda sua estratégia
comunicacional foi consubstanciada num novo posicionamento
que expressa os valores basilares que guiam o Millennium bcp do
futuro – um Banco ágil, moderno, próximo, simples e sustentável
– e que assume o seu compromisso com os Clientes através de
XPDQRYDDVVLQDWXUDśŠ$TXL&RQVLJRš
As ações de comunicação empreendidas ao longo do ano
IRUDPRUHưH[RLQHTX¬YRFRGHVVDIRUPDGHHVWDUQRPHUFDGRH
da intenção de disponibilizar uma oferta que permita ao Banco
ser um verdadeiro parceiro no dia-a-dia dos seus Clientes,
complementando com a excelência de serviço e a aposta na cada
vez maior simplicidade e inovação tecnológica.
A modernidade do Millennium bcp é expressa, também,
na renovação da imagem das sucursais, com a abertura de
Sucursais do Futuro e a utilização de suportes de comunicação
mais atrativos como os ecrãs digitais, numa aposta clara na
adequação do espaço comercial aos novos comportamentos,
estilos e exigências dos Clientes, que pretendem um banco mais
digital, menos burocrático e mais inovador.
A comunicação comercial manteve, desta forma, a tónica
na inovação e na captação de novos Clientes, procurando
chegar a todos os segmentos de negócio, quer através de uma
comunicação maciça e genérica above the line, quer através de
ações dirigidas e relacionais, mais personalizadas.
Nesse sentido, a par da forte campanha institucional
de posicionamento e da aposta em diversas campanhas de
crédito, é de destacar a comunicação desenvolvida, quer junto
das empresas, com um enfoque especial na temática Portugal
2020, através da dinamização de eventos por todo o território
nacional,quer junto dos residentes no exterior, com a realização
dos já tão aguardados arraiais durante o mês de agosto.
A complementaridade dos suportes utilizados permitiram
ao Millennium bcp colocar em prática uma estratégia de
comunicação assente não apenas em meios considerados
tradicionais, mas também – e com um enfoque cada vez mais
crescente – em plataformas digitais e redes sociais, das quais se
destacam o Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.
Na comunicação da marca Millennium, em 2016, é de
realçar também o patrocínio ao Millennium Estoril Open, o

(1)

PDLRUHYHQWRGHVSRUWLYRUHDOL]DGRHP3RUWXJDOHTXHFRQƮUPD
a forte aposta de posicionamento do Millennium no território
do desporto, bem como, na vertente de apoio à Cultura, o
patrocínio do Festival ao Largo e o lançamento do projeto Online
Dance Company powered by Millennium bcp, do qual o Banco é
mecenas exclusivo.
PRINCIPAIS PRÉMIOS ATRIBUÍDOS(1)
Em 2016, os Bancos do Grupo foram galardoados com diversos
prémios, sendo de salientar:
• De acordo com o DATA E (Barómetro Financeiro de Empresas
 R0LOOHQQLXPEFS¨RŠPHOKRUEDQFRSDUDDVHPSUHVDVš
ŠWHPSURGXWRVPDLVDGHTXDGRVVHPSUHVDVš¨REDQFRŠPDLV
LQRYDGRUšRŠPDLVSU²[LPRGRVFOLHQWHVšRŠPDLVHƮFLHQWHšHR
ŠSULQFLSDOEDQFRGDVHPSUHVDVš
•$WULEXL¦¢R GRV ŠWorld’s Best Digital Banks 2016š SDUD D (XURSD
Ocidental pela revista Global Finance, com o Millennium bcp a
ser distinguido em Portugal;
• Distinção do Millennium bcp como o melhor site de banca online
pela revista PC Guia;
• Distinção do ActivoBank com o Prémio Cinco Estrelas 2016, na
FDWHJRULDŠ%DQFDś$EHUWXUDGH&RQWDš
• Distinção pelo quinto ano consecutivo do ActivoBank com o
SU¨PLRŠBest Commercial BankšHP3RUWXJDOSHODUHYLVWD:RUOG
Finance, no âmbito dos World Finance Banking Awards 2016;
• Melhor avaliação do estudo CSI – Internet Banking 2016
atribuída pela Marktest ao ActivoBank;
• Distinção do ActivoBank com o prémio Navegantes XXI na
FDWHJRULD Š0DUNHWLQJ HP 5HGHV 6RFLDLVš XPD LQLFLDWLYD GD
Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa
(ACEPI);
• Marca Bank Millennium, na Polónia, ganhou o 1.º lugar no
LQTX¨ULWR Š(VFROKD GR &RQVXPLGRUš QD FDWHJRULD GH 6HUYL¦RV
Bancários, conquistando a nota mais alta entre os seis bancos
avaliados no nível de satisfação e aceitação;
•3U¨PLRŠ,QVWLWXL¦¢RGR$QRšDWULEX¬GRDR%DQN0LOOHQQLXP
WHQGRƮFDGRDLQGDHP|OXJDU HQWUHEDQFRVFRQVLGHUDGRV 
na categoria "Qualidade de Serviço da Sucursal" nos prémios
DWULEX¬GRVSHORSRUWDOŠ0RMH%DQNRZDQLHSOš
•'LVWLQ¦¢RGR%DQN0LOOHQQLXPFRPRRŠ%DQFR0DLV,QRYDGRUGH
šGXUDQWHD*UDQGH*DODGHO¬GHUHVGRPXQGRGD%DQFDH
dos Seguros;
•Š%DQFR GR $QR HP 0R¦DPELTXH š SHOR | DQR
consecutivo, pela revista The Banker;
•3U¨PLR Š0HOKRU %DQFR GH 0R¦DPELTXH š DWULEX¬GR SHOD
UHYLVWDŠ*OREDO)LQDQFHšDR0LOOHQQLXPELP
• Distinção do Millennium bim pelo seu desempenho no setor
EDQF ULR WHQGR VLGR JDODUGRDGR QD FDWHJRULD Š(ƯFLHQF\š QR
âmbito dos VISA Global Service Quality Awards 2016;
• Reconhecimento do Millennium bim como o maior Banco
de Moçambique, ocupando o 56.º lugar na lista das maiores
LQVWLWXL¦´HVEDQF ULDVGHIULFDSXEOLFDGDQD¹OWLPDHGL¦¢RGD
revista African Business;
•ŠBest Internet Bank Angola 2015šSHOD*OREDO%DQNLQJ )LQDQFH
Review;
• Distinção do Millennium Banque Privée na 1.ª edição do Private
Banker International Conference and Awards in Switzerland
2016, com o prémio "Editor's Choice" pela sua inovadora
plataforma tecnológica de gestão de carteiras.

Prémios de exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuíram.
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GOVERNANCE
2 %DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V 6$ DGRWD XP PRGHOR GH DGPLQLVWUD¦¢R H ƮVFDOL]D¦¢R PRQLVWD FRPSRVWR SRU &RQVHOKR GH
Administração, que inclui uma Comissão Executiva e uma Comissão de Auditoria composta unicamente por administradores não
executivos. A Sociedade integra ainda um Conselho de Remunerações e Previdência e um Conselho Estratégico Internacional.
2%DQFRFRQWDFRPXP5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHFRPXPDHPSUHVDGHDXGLWRUHVH[WHUQRVTXHSURFHGHDXGLWRULDGDVFRQWDV
individuais e consolidadas do Banco, cuja nomeação é deliberada em Assembleia Geral.
Na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 11 de maio de 2015 foram eleitos os membros dos órgãos sociais para exercerem
funções no triénio 2015/2017.

ORGANOGRAMA DO MODELO DE GOVERNO CORPORATIVO DA SOCIEDADE
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE REMUNERAÇÃO
E PREVIDÊNCIA

CONSELHO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

PROVEDOR DO CLIENTE
• Comissão de Nomeações e Remunerações
• Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
• Comissão de Avaliação de Riscos

REVISOR OFICIAL
DE CONTAS (ROC)

COMISSÃO
DE AUDITORIA

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

COMISSÃO EXECUTIVA

COMITÉS E SUBCOMITÉS
• Assuntos Jurídicos
• Custos e Investimentos
– Subcomité de Custos
e Investimentos
• Empresas
• Recursos Humanos

• Retalho
– Subcomité Customer Experience
– Subcomité de Produtos
de Investimento
• Negócio Não Core
• Compliance
– Subcomité de AML

• Acompanhamento
dos Fundos de Pensões
• Crédito
• Crédito Não Core
• Planeamento e Alocação
de Capital e Gestão de Ativos
e Passivos (CALCO)
• Risco

• Crédito em Risco
• Acompanhamento do Risco
dos Fundos de Pensões
• Segurança
• Avançar
• Speedway
• Acompanhamento do Risco
Operacional e Controlo Interno

A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade que representa a universalidade dos Acionistas, sendo as suas deliberações
vinculativas para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos. À Assembleia Geral compete:
•(OHJHU H GHVWLWXLU D VXD SU²SULD 0HVD EHP FRPR RV PHPEURV GRV ²UJ¢RV GH DGPLQLVWUD¦¢R H ƮVFDOL]D¦¢R H R &RQVHOKR GH
Remunerações e Previdência;
• Aprovar alterações do contrato da sociedade;
• Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício e propostas de aplicação de resultados;
•'HOLEHUDUVREUHDVPDW¨ULDVTXHOKHVHMDPVXEPHWLGDVDSHGLGRGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHƮVFDOL]D¦¢R
• Deliberar sobre todas as matérias que lhe sejam especialmente cometidas pela lei ou pelos estatutos, ou que não estejam
compreendidas nas atribuições de outros órgãos da sociedade.
O Conselho de Administração (CA) é o órgão de governo do Banco, competindo-lhe, nos termos da lei e dos estatutos, os mais
amplos poderes de gestão e de representação da sociedade.
Nos termos dos estatutos em vigor, o Conselho de Administração é composto por um mínimo de 17 e um máximo de 25 membros
com e sem funções executivas, eleitos pela Assembleia Geral por um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição. Em 9 de
QRYHPEURGHIRLDSURYDGRRDODUJDPHQWRGRQ¹PHURGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RSDUD
O Conselho de Administração em exercício de funções a 31 de dezembro de 2016 era composto por 21 membros efetivos, sendo
13 não executivos e 8 executivos (dos quais 2, um executivo e um não executivo, não estavam ainda no exercício de funções).
O Conselho de Administração nomeou uma Comissão Executiva (CE) composta por oito dos seus membros, na qual delegou a
gestão corrente do Banco. Durante o ano de 2016, a Comissão Executiva foi coadjuvada, na função de gestão, por vários comités e
subcomités aos quais cometeu o especial acompanhamento de algumas matérias relevantes.
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$ ƮVFDOL]D¦¢R GD VRFLHGDGH ¨ DVVHJXUDGD SRU XPD &RPLVV¢R GH $XGLWRULD HOHLWD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO H FRPSRVWD SRU XP
mínimo de três e um máximo de cinco membros eleitos em conjunto com os demais administradores, devendo as listas propostas
para o Conselho de Administração discriminar os membros que se destinam a integrar a Comissão de Auditoria e indicar o respetivo
Presidente.
O Conselho de Remunerações e Previdência (CRP) é composto por três a cinco membros, eleitos pela Assembleia Geral, a maioria
dos quais deve ser independente.
O Secretário da Sociedade e o Secretário Suplente são nomeados pelo Conselho de Administração do Banco, cessando funções
com o termo do mandato do Conselho que os tenha designado.
IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Conselho de
Administração

Comissão
Executiva

Comissão
de Auditoria

Conselho
de Remunerações
e Previdência

Conselho
Estratégico
Internacional

António Vitor Martins Monteiro (Presidente do CA)

•

•

Carlos José da Silva (Vice-presidente do CA)

•

•

Nuno Manuel da Silva Amado
(Vice-presidente do CA e CEO)

•

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

•

André Magalhães Luiz Gomes

•

António Henriques de Pinho Cardão

•

António Luís Guerra Nunes Mexia

•

(*)

•

André Palma Mira David Nunes

•

•

Cidália Maria Mota Lopes

•

•

Jaime de Macedo Santos Bastos

•

•

João Manuel de Matos Loureiro
(Presidente da CAUD)

•

•

João Nuno de Oliveira Jorge Palma(**)

•

•

José Jacinto Iglésias Soares

•

•

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva
Pessanha

•

•

José Rodrigues de Jesus(*)

•

Lingjiang Xu(**)

•

Maria da Conceição Mota Soares
de Oliveira Callé Lucas

•

•

Miguel de Campos Pereira Bragança

•

•

Miguel Maya Dias Pinheiro

•

•

Raquel Rute da Costa David Vunge

•

Rui Manuel da Silva Teixeira

•

•

•

José Gonçalo Ferreira Maury (Presidente do CRP)

•

José Guilherme Xavier de Basto

•

José Luciano Vaz Marcos

•

Manuel Soares Pinto Barbosa

•

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira
(Presidente do CEI)

•

Francisco de Lemos José Maria

•

Josep Oliu Creus

•
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Aguarda autorização do BdP/BCE para o exercício das respetivas funções.

(**)

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BCP

PRINCIPAIS EVENTOS EM 2016
JANEIRO
• Assinatura de Protocolo de apoio ao Projeto de Conservação das
Abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos entre a Fundação
Millennium bcp e a Associação World Monuments Fund Portugal.
• Inclusão do Grupo BCP, pela segunda vez consecutiva, no The
Sustainability Yearbook, publicação de referência na área da
Sustentabilidade editada anualmente pelo analista RobecoSAM
com base na informação recolhida na resposta ao Dow Jones
Sustainability Indices.

FEVEREIRO
• Operação de recompra de valores mobiliários representativos de
dívida, limitado a um valor de aquisição global máximo de 300
milhões de euros, tendo sido recebidas intenções de alienação
válidas no valor nominal total de 378.509.996,96 euros, tendo
sido aceites pelo Millennium bcp 85.326.455,52 euros.
• Realização de mais uma sessão das Jornadas Millennium Empresas,
em Beja.

MARÇO
• Seleção da Cabot Square Capital LLP, uma entidade gestora
de fundos private equity com cerca de 1.000 milhões de euros
sob gestão, para uma fase de negociações com caráter de
exclusividade, no seguimento do processo de avaliação de
cenários estratégicos que promovam a valorização do ActivoBank.
• Reuniões com Clientes Empresariais com vista ao esclarecimento
do Programa "Portugal 2020".
• Conferência de apresentação de mercados com elevado potencial
de exportação, que contou com o patrocínio exclusivo do
Millennium bcp, no âmbito do Roadshow Portugal Global/AICEP.
•,QVHULGRQRSURJUDPDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOŠ0DLV0R¦DPELTXH
SUD 0LPš R 0LOOHQQLXP ELP GLVSRQLELOL]RX GRLV IRQWDQ ULRV TXH
vão garantir o acesso a água potável nas localidades de Muxungué
e Guvuroas.
•*UXSR%&3LQWHJUDRV¬QGLFHVGHVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOŠ(7
(XURSH&DUERQ5DQNLQJšŠ672;;p(XURSH/RZ&DUERQš
HŠ(852672;;p/RZ&DUERQš

ABRIL
• Realização da AG, estando presentes Acionistas detentores de
45% do capital social e tendo sido aprovadas todas as propostas
com uma percentagem de votos a favor entre 94% e 99%, sendo
de realçar a aprovação do Relatório Anual de 2015, a proposta
de considerar um agrupamento de ações e de capacitar a
administração para fazer novos aumentos de capital, se necessário,
DWUDY¨VGHXPDHPLVV¢RGHD¦´HVGHDW¨GRQ¹PHURGHD¦´HV
total do Banco com supressão do direito de preferência.
• Foi outorgada, em 22 de abril de 2016, a escritura de fusão do
Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.
• Participação na comitiva de empresas portuguesas organizada
pela AIP com uma visita inicial na Dubai International Property
Show, seguida de Pequim, na International Property & Investment
Expo/Spring.
• Patrocínio do Fórum de Investimento francês realizado pela
Câmara de Comércio Luso francesa.

• Bank Millennium, na Polónia, reconhecido pela Fundação
Widzialni pela acessibilidade do seu site a pessoas com
necessidades especiais.

MAIO
• Participação no Fórum de Investidores no salão imobiliário de
Madrid, que criou condições para que já exista diálogo com
intermediários locais e com investidores convictos de que
também Portugal é um destino rendível para desenvolver
um negócio e rendibilizar capital e participação no salão do
imobiliário português em Paris.
• Lançamento de mais uma versão da App Millennium,
caracterizada sobretudo pela inovação e pela simplicidade e
incluindo um conjunto de novidades que visam melhorar a
experiência do utilizador.
• Lançamento da App M2020, a primeira App exclusiva para
(PSUHVDV 0LOOHQQLXP TXH DV DMXGD D RUJDQL]DU VLPSOLƮFDU H
acompanhar o dia-a-dia dos projetos Portugal 2020 em qualquer
lugar e a partir de qualquer equipamento.
• Restyling do site do ActivoBank, que apresenta agora uma
homepage mais simples com ícones atuais e imagem mais ampla;
páginas com um novo design e com a fonte da marca que se
traduz numa aparência mais simples e atual; a área transacional
a ocupar agora a totalidade do ecrã, assegurando melhor
usabilidade e facilitando o acesso do Cliente às várias operações,
tornando esta área mais clara e transparente.
•%DQN 0LOOHQQLXP QD 3RO²QLD SUHPLDGR FRP R Š32/,7<.$
&65 6LOYHU /HDI š XP SU¨PLR DWULEX¬GR D HPSUHVDV TXH
implementam políticas de Responsabilidade Social Corporativa e
atividades de desenvolvimento Sustentável.
• Participação, a nível nacional, na campanha semestral de recolha
de alimentos promovida pelo Banco Alimentar.

JUNHO
• Conclusão do processo de avaliação de vários cenários estratégicos
para valorização do ActivoBank, o banco online de referência em
Portugal, tendo decidido pela manutenção do ActivoBank no
perímetro do Grupo BCP em função da sua capacidade de geração
de valor no contexto da evolução esperada para o modelo de
negócio bancário do BCP.
• Lançamento de uma nova funcionalidade no site de Particulares,
o Processo de Recolha de Dados para Abertura de Conta, que
tem como objetivo facilitar e agilizar o ato de abertura de conta
junto do Banco, nomeadamente permitindo que Clientes e não
Clientes da instituição realizem uma parte importante desta
operação através do site.
• Patrocínio do Bank Millennium ao Fórum Empresarial Polónia –
Portugal – Angola – Brasil – Moçambique, dirigido a empresas
interessadas em estabelecer relações comerciais nos países
de língua portuguesa. Organizado pela Câmara de Comércio
Polónia-Portugal, com o apoio das embaixadas de Portugal,
Angola e Brasil em Varsóvia e pela embaixada de Moçambique
em Berlim, tendo ainda contado com o apoio do Ministério do
Desenvolvimento Económico Polaco.
• Fundação Bank Millennium lança programa de voluntariado
dirigido a todos os Colaboradores do Banco – Millantrop –, com o
objetivo de apoiar as comunidades locais.
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• Grupo BCP integrou, pela primeira vez, os índices de sustentabilidade
FTSE4Good Global e Europe Index, do analista FTSE Russel,
referência nas avaliações de desempenho ESG (Environmental,
Social and Governance).

•*UXSR %&3 FRQƮUPDGR QR ¬QGLFH GH 6XVWHQWDELOLGDGH (WKLEHO
6XVWDLQDELOLW\,QGH[ (6, ([FHOOHQFH(XURSHšGR)RUXP(WKLEHO

JULHO

• Em 9 de novembro de 2016, realização da Assembleia Geral de
Acionistas, tendo estado presentes Acionistas detentores de
34,7% do capital social, com as seguintes deliberações: (i) ponto
um – foi aprovada a manutenção das limitações à contagem
de votos previstas nos artigos 26.º e 25.º dos estatutos;
(ii) ponto três – foi aprovada a alteração dos estatutos mediante
DPRGLƮFD¦¢RGRQ|GRDUW|GRQ|GRDUW|GRQ|
do art. 17.º, do n.º 1 do art. 21.º, do n.º 1 do art. 22.º, do n.º 6 do
art. 31.º, do n.º 2 do art. 35.º, do n.º 1 do art. 37.º e supressão
do art 51.º; (iii) ponto quatro – foi aprovado o alargamento do
Q¹PHURGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R$QWHVGR
LQ¬FLRGDGLVFXVV¢RGRSRQWRGRLVTXHIRLWUDQVIHULGDSDUDRƮQDO
da sessão, foi aprovada a proposta formulada pelo Conselho de
Administração da suspensão da reunião e a continuação dos
trabalhos no dia 21 de novembro de 2016.
• Em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21
de abril de 2016 relativa à supressão do direito de preferência
dos Acionistas, o Conselho de Administração aprovou uma
deliberação de aumento do capital do BCP, através da colocação
privada de 157.437.395 novas ações, com subscrição pela
Chiado (Fosun), com um preço de subscrição de 1,1089 euros
por cada nova ação. O aumento de capital foi subscrito pela
Chiado, tendo sido solicitado o registo junto da competente
Conservatória de Registo Comercial em 18 de novembro de
2016 e, em consequência, o capital social do BCP passou a ser
de 4.268.817.689,20 euros representado por 944.624.372 ações
ordinárias, escriturais, sem valor nominal.
• Em 21 de novembro de 2016, realização da 2.ª sessão da
Assembleia Geral de Acionistas de 9 de novembro de 2016, tendo
estado presentes Acionistas detentores de 34,7% do capital
social. Os Acionistas presentes e representados aprovaram
a proposta formulada pelo Conselho de Administração da
suspensão da reunião e a continuação dos trabalhos para o dia
19 de dezembro de 2016.
• Fundação Bank Millennium lançou o projeto Financial ABC, que
SHUPLWLU  DSUHVHQWDU FRQFHLWRV ƮQDQFHLURV E VLFRV D PDLV GH
5.000 crianças do pré-escolar.
• Millennium bim concluiu a 7.ª edição das "Olimpíadas Bancárias
XPSURMHWRGHOLWHUDFLDƮQDQFHLUDTXHYLVDIRUPDUXPD
QRYD JHUD¦¢R GH FRQVXPLGRUHV GH VHUYL¦RV ƮQDQFHLURV HP
Moçambique.
• Microcrédito Millennium bcp distinguiu microempreendedores
na 5.ª Edição do Prémio Realizar.

• Decisão de mandatar a Comissão Executiva para prosseguir
H ƮQDOL]DU FRP H[FOXVLYLGDGH DV QHJRFLD¦´HV FRP D )RVXQ H
apresentar os respetivos resultados para aprovação numa
próxima reunião do Conselho de Administração.
• Publicação pela EBA dos resultados dos stress tests de 2016 ao nível
GD8QL¢R(XURSHLDTXHHQYROYHUDPXPDDPRVWUDVLJQLƮFDWLYDGH
bancos europeus. Além da coordenação do exercício, a EBA foi
responsável pela condução do exercício para a maioria dos bancos
na zona euro. O BCE conduziu um stress test paralelo para bancos
VLJQLƮFDWLYRVDGLFLRQDLVGDVXDVXSHUYLV¢RLQFOXLQGRR%&32U FLR
mínimo de 5,5% CET1 (phased-in) requerido em 2014 foi mantido
como referência no cenário adverso. O rácio CET1 (phased-in)
apresentado pelo BCP situou-se em 7,2% no cenário adverso (o
que compara com 2,99% nos stress tests de 2014).
• Millennium bim, em Moçambique, realiza a 11.ª edição do
Torneio Mini-basquete, envolvendo mais de 1.750 atletas, com
idades entre os 6 e os 11 anos, oriundos de 10 cidades.
• Millennium bcp renova adesão ao Movimento ECO – Empresas
Contra os Fogos, um projeto que tem como objetivo contribuir
SDUDDSUHYHQ¦¢RGRVLQF©QGLRVưRUHVWDLVHVHQVLELOL]DUDRSLQL¢R
S¹EOLFDSDUDRVFRPSRUWDPHQWRVGHULVFR

SETEMBRO
• Apreciação favorável do desenvolvimento, com substanciais
progressos, das negociações com a Fosun Industrial Holdings
Limited referidas no comunicado do Banco de 14 de setembro
de 2016, tendo igualmente constatado a evolução favorável já
registada quanto ao preenchimento das condições precedentes a
que o investimento proposto pela Fosun foi sujeito, permanecendo
DLQGD FRQGL¦´HV SRU YHULƮFDU HQWUH DV TXDLV DV UHODWLYDV V
aprovações pelas entidades de supervisão bancária.
• Deliberação de proceder ao reagrupamento, sem redução do
capital social, das ações representativas do capital social do Banco,
em virtude de ter sido publicado, em 26 de setembro de 2016, o
'HFUHWR/HLQ|$GHGHVHWHPEURFRQƮUPDQGRQRV
termos previstos na deliberação da Assembleia Geral de 21 de abril
de 2016, que o regime legal constante do referido Decreto-Lei se
coaduna com o interesse social e declarando consequentemente a
produção de efeitos na data de 27 de setembro de 2016.
• Renovação do protocolo anual de apoio à Sociedade Portuguesa
de Autores.

NOVEMBRO

DEZEMBRO
OUTUBRO
• Reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do capital social do Banco Comercial Português,
mediante a aplicação de um quociente de reagrupamento de
1:75, tendo o reagrupamento sido aplicado a todas as ações, na
mesma proporção.

• Em 19 de dezembro de 2016, realização da 3.ª sessão da Assembleia
Geral de Acionistas de 9 de novembro de 2016, tendo estado
presentes Acionistas detentores de 33,5% do capital social. Os
Acionistas presentes e representados aprovaram a proposta relativa
ao ponto dois, referente à alteração da limitação de contagem de
YRWRVFRQVWDQWHGRQ¹PHURGRDUWLJR|GRVHVWDWXWRV
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• Na sequência da exoneração do Senhor Dr. Bernardo de Sá
Braamcamp Sobral Sottomayor, conforme comunicado de 29
de fevereiro de 2016, o Estado procedeu à nomeação, como
seu representante nos órgãos sociais do Banco, do senhor Dr.
André Palma Mira David Nunes como membro não executivo do
Conselho de Administração do Banco, integrando igualmente a
Comissão de Avaliação de Riscos e a Comissão de Nomeações e
Remunerações.
• No âmbito do Plano de Restruturação aprovado pela Comissão
(XURSHLDHPUHVXOWDGRGDLQMH¦¢RGHIXQGRVS¹EOLFRVHPMXQKR
de 2012, o Banco Comercial Português S.A. informou que
procedeu ao reembolso de 50 milhões de euros dos CoCos em
30 de dezembro de 2016.
•3URMHWR Š0LOOHQQLXP ELP 5HVSRQV YHOš SDUWH GR SURJUDPD GH
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOŠ0DLV0R¦DPELTXHSUD0LPšUHDELOLWDR
serviço de pediatria do Hospital Provincial de Inhambane, mais
uma vez com a participação de Voluntários do Banco.
• Bank Millennium Polónia incluído, pela nona vez consecutiva,
no RESPECT Index – primeiro índice de empresas socialmente
responsáveis da Europa Central e Oriental.
• Millennium bcp lançou ação interna de recolha de alimentos
Š0LOOHQQLXP6ROLG ULRś&DPSDQKDGH1DWDODIDYRUGR&$6$
• Millennium bcp participou, uma vez mais, a nível nacional, na
campanha regular de recolha de alimentos promovida pelo
Banco Alimentar.

ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES
• Aumento de capital de 4.268.817.689,20 euros
para 5.600.738.053,72 euros
O Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
deliberou, em 9 de janeiro de 2017, com o prévio parecer favorável
da Comissão de Auditoria, proceder ao aumento do capital
social de 4.268.817.689,20 euros para 5.600.738.053,72 euros,
D UHDOL]DU DWUDY¨V GH XPD 2IHUWD 3¹EOLFD GH 6XEVFUL¦¢R GLULJLGD
a Acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e
demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a
emissão de 14.169.365.580 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, sem valor nominal. Como resultado da operação,
RQ¹PHURUHVXOWDQWHGHD¦´HVRUGLQ ULDVGR%&3SDVVRXDVHUGH
15.113.989.952.
2SUH¦RGHVXEVFUL¦¢RIRLƮ[DGRHPHXURVSRUFDGD
ação. A cada detentor de ações ordinárias do Banco foi atribuído
um direito de subscrição por cada ação representativa do atual
capital social do Banco que detenha.
Na sequência da subscrição pela Chiado (Luxembourg)
S.à.r.l., uma sociedade do grupo Fosun, do aumento de capital
reservado concluído em 18 de novembro de 2016, na sequência
do qual detinha uma participação de aproximadamente 16,67%
do capital social do BCP, a Chiado apresentou uma ordem
LUUHYRJ YHO GH VXEVFUL¦¢R DQWHFLSDGD GH XP Q¹PHUR GH D¦´HV
que, caso fosse integralmente satisfeita, lhe permitiria passar a
deter 30% do capital social do BCP após a oferta, participação a
alcançar através do exercício dos direitos de subscrição inerentes

às ações por si detidas naquela altura e, adicionalmente, de
ordem de subscrição adicional e/ou do potencial exercício
de outros direitos de subscrição que pudessem vir a adquirir.
(VWDRUGHPQ¢RSRGLDVHUUHWLUDGDVHQ¢RHPFDVRGHYHULƮFD¦¢RGH
determinadas circunstâncias de alteração relevante desfavorável
(material adverse change) que levassem os Joint Global Coordinators
a fazer cessar o underwriting agreement.
Nos termos da ordem de subscrição, a Chiado comprometeu-se
a (i) um período de lock-up respeitante à venda de ações por si
subscritas no âmbito do exercício dos seus direitos de subscrição
proporcionais inerentes à participação adquirida no âmbito do
Aumento de Capital Reservado, com a duração de três anos
contados de 18 de novembro de 2016 e a (ii) levar a cabo todos os
atos razoáveis e apropriados para evitar a venda ou transferência,
QRV  GLDV VHJXLQWHV  FRQFOXV¢R GD 2IHUWD 3¹EOLFD GH
6XEVFUL¦¢RGHTXDLVTXHUD¦´HVREWLGDVSRUVLQD2IHUWD3¹EOLFD
de Subscrição. Esta limitação não impedia a Chiado de onerar as
ações por si subscritas.
O Banco foi informado de que, no contexto da alteração para
30% do limite à contagem de votos previsto nos estatutos do
BCP, a Sonangol solicitou e obteve autorização do Banco Central
Europeu para aumentar a sua participação no capital do Banco
para até aproximadamente 30%, mas não teve informação a
respeito de qualquer decisão da Sonangol com referência à
Oferta, nomeadamente quanto a exercer, alienar e/ou adquirir
quaisquer direitos de subscrição.
1RFRQWH[WRGD2IHUWD3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢RR%&3FHOHEURX
também um underwriting agreement com um sindicato de
bancos, nos termos do qual estas instituições acordaram efetuar
declaração antecipada de subscrição, com sujeição a certas
condições, de todas as ações eventualmente sobrantes na Oferta
3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢RPDVH[FOXLQGRDVD¦´HVDVXEVFUHYHUSHOD
Chiado nos termos da respetiva ordem irrevogável de subscrição
antecipada, conjunta e não solidariamente.
As 14.169.365.580 novas ações emitidas no âmbito da Oferta,
assim como as 157.437.395 ações integralmente subscritas e
realizadas pela acionista Chiado (Luxembourg) S.à.r.l. no aumento
de capital reservado do BCP (no montante de 174.582.327,32
euros) concluído em 18 de novembro de 2016, foram admitidas à
negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon no dia 9
de fevereiro de 2017.
Deste modo, o capital social do BCP a partir dessa data
passou a ser de 5.600.738.053,72 euros, representado por
15.113.989.952 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem
valor nominal.
• Reembolso de instrumentos híbridos de capital (CoCos)
O Banco Comercial Português, S.A. procedeu, no dia 9 de fevereiro
de 2017, ao reembolso antecipado ao Estado português, dos
instrumentos híbridos de capital Core Tier 1 remanescentes, no
montante de 700 milhões de euros. Este reembolso, que marca
o regresso à normalização da atividade do BCP, tinha sido objeto
de aprovação anterior pelo Banco Central Europeu, sujeita ao
sucesso do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
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NEGÓCIO RESPONSÁVEL
DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
Percentagem

47%
HOMENS

53%
MULHERES

O Grupo BCP continua a prosseguir estratégias dinâmicas
H DMXVWDGDV DRV QRYRV GHVDƮRV LPSRVWRV SHODV Y ULDV SDUWHV
interessadas com que se relaciona. O objetivo das políticas
de sustentabilidade adotadas, que fomentam uma cultura de
5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDO WHP VLGR LQưXHQFLDU SRVLWLYDPHQWH D
proposta de valor da organização a longo prazo, em equilíbrio
com o bem-estar das pessoas, da empresa e das comunidades
em que está inserida e com a preservação dos recursos naturais
e do meio ambiente.
A seleção dos temas abordados neste capítulo tem
em consideração a análise de materialidade dos temas de
sustentabilidade, conforme matriz de materialidade apresentada
no Relatório de Sustentabilidade 2016.

COLABORADORES
O Grupo BCP garante, nas suas diferentes operações, um
tratamento justo e com igualdade de oportunidades aos seus
Colaboradores, promovendo a meritocracia em todas as fases
GRV SHUFXUVRV SURƮVVLRQDLV H GHƮQLQGR D VXD UHPXQHUD¦¢R GH
acordo com a categoria e grau de cumprimento dos objetivos
estabelecidos.
Nos princípios gerais que regem o Grupo BCP foram instituídos valores e referenciais de atuação, aplicáveis universalmente a
todos os Colaboradores, de que resulta uma orientação clara e inequívoca para que, independentemente do nível hierárquico ou
de responsabilidade, se atue sempre de forma justa e com recusa expressa de qualquer situação de discriminação, mas também de
UHDƮUPD¦¢RGRVGH]3ULQF¬SLRVGR*OREDO&RPSDFWQR¡PELWRGRVTXDLVR*UXSRUHFRQKHFHHDSRLDDOLEHUGDGHGHDVVRFLD¦¢RHR
direito à negociação coletiva de acordos de trabalho e rejeita a existência de qualquer forma de trabalho forçado e compulsório, bem
como de trabalho infantil.
Os compromissos assumidos pelo Grupo BCP no âmbito dos diretos humanos, condições de trabalho e igualdade de oportunidades
encontram-se também inscritos em Políticas corporativas, de que são exemplo as de Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação
H6D¹GHH6HJXUDQ¦DQR7UDEDOKR
FORMAÇÃO
2V&RODERUDGRUHVV¢RXPGRVSLODUHVHVWUDW¨JLFRVGR*UXSR%&3RTXHMXVWLƮFDTXHDIRUPD¦¢RVHMDDVVXPLGDFRPRXPDSULRULGDGH
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVVXDVFRPSHW©QFLDVSURƮVVLRQDLVHSHVVRDLV$EXVFDGDH[FHO©QFLDQDTXDOLGDGHGRVHUYL¦RDSUHVWDUDRV
&OLHQWHVSDVVDSHODLGHQWLƮFD¦¢RGDIRUPD¦¢RPDLVDGHTXDGDVQHFHVVLGDGHVHVSHF¬ƮFDVGHFDGD&RODERUDGRUWHQGRHPFRQWDRV
objetivos estratégicos do Banco.
FORMAÇÃO
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

Presencial

39.350

23.881

30.124

64,8%

E-learning

194.499

185.474

244.601

4,9%

À distância

68.914

45.975

78.080

49,9%

Presencial

241.384

284.650

252.134

-15,2%

E-learning

94.199

109.515

114.139

-14,0%

À distância

171.046

76.590

214.060

123,3%

32

27

33

19,7%

NÚMERO DE PARTICIPANTES

(1)

NÚMERO DE HORAS

POR COLABORADOR
Nota: Dados de 2016 não incluem Angola, cuja operação foi descontinuada em 2016.
(1)
O mesmo Colaborador pode ter frequentado diversas formações.
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Em termos globais, foram ministradas 2.488 ações de formação,
a que corresponderam mais de 506.600 horas de formação, com
uma média de 32 horas por Colaborador. Ao longo de 2016, o
esforço formativo manteve o enfoque nas áreas comerciais, mas
também nas áreas técnicas, operacionais e na gestão de equipas.

29

PROMOÇÕES
Número de Colaboradores
ado es

472
PORTUGAL
PORTU

595
MOÇAMBIQUE

GESTÃO DO TALENTO
A gestão das pessoas no Grupo BCP constitui um dos vetores
mais relevantes da competitividade e sustentabilidade do Banco.
$SDUGDYDORUL]D¦¢RGDVFRPSHW©QFLDVJHQ¨ULFDVHHVSHF¬ƮFDV
é essencial, numa perspetiva de valorização organizacional,
LGHQWLƮFDURV&RODERUDGRUHVFRPSRWHQFLDOHWDOHQWRSDUDYLUHPD
assumir funções de responsabilidade e complexidade acrescidas.
Os programas de desenvolvimento que têm vindo a ser
UHDOL]DGRV QDV Y ULDV JHRJUDƮDV GR *UXSR %&3 V¢R DVVLP XPD
resposta concreta aos Colaboradores com elevado desempenho
e potencial e permitem: (i) aos Colaboradores recém-admitidos
uma visão transversal do negócio e das melhores práticas
da Organização; e (ii) aos Colaboradores com experiência a
oportunidade de adquirirem as competências necessárias para
que, no futuro, possam vir a assumir funções com maior nível de
complexidade e responsabilidade.
AVALIAR E RECONHECER
No Grupo BCP, os modelos de avaliação individual de desempenho,
assentes num processo de aconselhamento e orientação para o
desenvolvimento das competências, potenciam oportunidades de
diálogo entre as hierarquias e os seus Colaboradores, permitindo
aprofundar uma cultura de responsabilização pessoal pelo
desenvolvimento das respetivas carreiras.
Em paralelo com uma atitude de incentivo à valorização dos
Colaboradores e à adoção de práticas de excelência, o Grupo
BCP mantém uma política de reconhecimento face ao mérito
e empenho individual de cada Colaborador, em particular
através de um sistema de incentivos, de um plano de valorização
SURƮVVLRQDO SRU P¨ULWR H GH GLVWLQ¦´HV HVSHF¬ƮFDV DWULEX¬GDV D
Colaboradores excelentes na sua função.
SATISFAÇÃO COM CLIENTES INTERNOS
Sendo os Colaboradores um dos pilares estratégicos do Grupo
BCP, o seu nível de satisfação com o serviço prestado pelas
GLIHUHQWHV UHDV LQWHUQDV ś FRP UHOD¦¢R H UHưH[R GLUHWR QD
qualidade do serviço garantido aos Clientes – constitui um
LPSRUWDQWH LQGLFDGRU HQG²JHQR GH DIHUL¦¢R GD HƮF FLD H
HƮFL©QFLDSHUFHFLRQDGDSHOR%DQFR
Mantiveram-se assim os inquéritos de opinião à satisfação
com o serviço interno junto dos Colaboradores que interagem com
outras áreas para desempenhar as suas funções, com o objetivo
GH QR ¡PELWR GH XPD SRO¬WLFD GH PHOKRULD FRQW¬QXD LGHQWLƮFDU

6
SUÍÇA
A

770
7
7
POLÓNIA

SATISFAÇÃO COM SERVIÇO INTERNO
Pontos índice

78,7

79,0

2015

2016

74,8

2014
Satisfação

oportunidades de aperfeiçoamento e otimização dos processos,
operativas, soluções tecnológicas e procedimentos em vigor.
(P 3RUWXJDO R YDORU JOREDO GH  SL UHưHWH XPD HYROX¦¢R
PRGHUDGDTXDQGRFRPSDUDGRFRPRDQRDQWHULRUFRQƮUPDQGRXPD
WHQG©QFLDGHPHOKRULDTXHVHWHPYLQGRDYHULƮFDUQR¹OWLPRWUL¨QLR
BENEFÍCIOS
O Grupo BCP disponibiliza um conjunto de benefícios sociais aos
Colaboradores que vão além do que se encontra estabelecido
QD OHJLVOD¦¢R DSOLF YHO 1R ¡PELWR GD VD¹GH H VHJXUDQ¦D
os Colaboradores do Millennium em Portugal e na Polónia
EHQHƮFLDPGHXQLGDGHVGHPHGLFLQDHGHXPTXDGURGHP¨GLFRV
dedicado, que, na operação portuguesa, passou a incluir as
HVSHFLDOLGDGHV GH 1XWUL¦¢R H 3VLFRORJLD &O¬QLFD %HQHƮFLDP
ainda, da realização de um check-up médico regular. Em
Moçambique, o Millennium bim dispõe de: (i) gabinete médico,
onde, para além das consultas de medicina geral, são também
JDUDQWLGDVDOJXPDVHVSHFLDOLGDGHVHFXLGDGRVE VLFRVGHVD¹GH
(ii) gabinete HIV, um espaço onde é garantida a prevenção e o
acompanhamento desta patologia; e (iii) gabinete de apoio social
para aconselhamento de Colaboradores.

SERVIÇOS DE SAÚDE(1)
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

Consultas efetuadas

25.171

26.426

35.110

-4,7%

Check-up efetuados

8.318

8.413

9.253

-1,1%

47.286

50.277

52.039

-5,9%

SERVIÇOS DE MEDICINA

SEGUROS DE SAÚDE
Pessoas abrangidas
Nota: Dados de 2016 não incluem Angola, cuja operação foi descontinuada em 2016.
(1)
Inclui Colaboradores no ativo e Colaboradores reformados.
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Os Colaboradores do Grupo BCP têm a possibilidade de usufruir de crédito para habitação própria permanente em condições
especiais. O crédito é concedido respeitando os princípios de análise de risco de crédito instituídos nas normas do Banco.
2V&RODERUDGRUHVSRGHPWDPE¨PEHQHƮFLDUGHFU¨GLWRSDUDƮQVVRFLDLVTXHHQWUHRXWURVFRQWHPSODVLWXD¦´HVGHQHFHVVLGDGHGH
ƮQDQFLDPHQWR SDUD ID]HU IDFH D GHVSHVDV FRP HGXFD¦¢R VD¹GH EHQHI¬FLRV HP KDELWD¦¢R SU²SULD RX DUUHQGDGD RX RXWURV EHQV H
serviços de natureza excecional.
(Milhões de euros)

CRÉDITO A COLABORADORES(1)
2016

2015

Montante Colaboradores

2014

Montante Colaboradores

Montante Colaboradores

HABITAÇÃO
Em carteira
Concedido no ano

719,6

9.973

790,1

10.558

853,7

10.989

22,6

323

23,9

338

18,4

310

10,3

2.910

20,5

3.683

23,0

3.803

3,4

907

7,5

1.288

10,8

1.372

FINS SOCIAIS
Em carteira
Concedido no ano

Nota: Dados de 2016 não incluem Angola, cuja operação foi descontinuada em 2016.
(1)
Inclui Colaboradores no ativo de Colaboradores reformados.

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES
(PRQ¹PHURGH&RODERUDGRUHVGR*UXSR%&3UHJLVWRXXPDGLPLQXL¦¢RGH &RODERUDGRUHV IDFHDRDQRDQWHULRU
já considerada a descontinuação da operação angolana. Dos 15.920 Colaboradores do Grupo, 54% desempenhavam funções na
atividade internacional e 46% em Portugal.
COLABORADORES(1)
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

TOTAL EM PORTUGAL

7.333

7.459

7.795

-1,7%

Polónia

5.964

5.992

6.183

-0,5%

72

71

69

1,4%

Moçambique

2.551

2.505

2.513

1,8%

TOTAL INTERNACIONAL

8.587

8.568

8.765

0,2%

15.920

16.027

16.560

-0,7%

Suíça

TOTAL DO GRUPO

(1)
,QIRUPD¦¢RVREUHRQ¹PHURGH&RODERUDGRUHV HQ¢R)(7śfull-time equivalent) para: Portugal, Moçambique, Suíça e Polónia.
Nota: não inclui Colaboradores Millennium bcp Bank & Trust.

(P3RUWXJDOPDQWHYHVHDWHQG©QFLDGHUHGX¦¢RGRTXDGURGH&RODERUDGRUHVFRPVD¬GDVGDVTXDLVSRUP¹WXRDFRUGR
e/ou planos de reforma, e a admissão de 51 novos Colaboradores. Dos Colaboradores que saíram, 44% desempenhava funções
comerciais.
Na Polónia, registou-se também um decréscimo do quadro de Colaboradores (-0,5%, face a 2015), com as 1.042 saídas, das
quais 71% por iniciativa própria e 72% afetas a funções comerciais, parcialmente compensadas pelo processo de recrutamento que
integrou 1.025 Colaboradores.
Já em Moçambique, registou-se um crescimento do quadro de Colaboradores (1,8%), com o recrutamento de 224 Colaboradores
e um total de saídas de 178 Colaboradores, sendo que destas 42% foram por iniciativa própria e 63% afetas a funções comerciais.

CLIENTES
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO
Em Portugal, o Millennium bcp continua a apostar no modelo de avaliação das experiências dos Clientes. 24 horas após a interação com
o Banco, o Cliente é convidado a responder a um pequeno questionário que pretende aferir a sua satisfação com essa sua experiência
e o grau de recomendação com o Banco.
Em 2016, o indicador NPS (Net Promoter Score) dos Clientes Prestige, que traduz o nível de recomendação com o Banco, desceu
para 55,3 pontos, -1,9 pontos do que em 2015, na sequência da diminuição da percentagem de Clientes Promotores de 65,4% para
64,3% e do aumento marginal de 0,9% da percentagem de Clientes Detratores. Já para os Clientes Mass-Market, a percentagem
de Clientes Promotores subiu de 69,1% para 72,1% e a percentagem de Clientes Detratores desceu -1,3%, o que se traduziu numa
subida do NPS Millennium bcp de 58,4 para 62,7 (+4,3 pontos). Quanto ao NPS dos Clientes Negócios, registou também uma
melhoria, progredindo para 54,6 (53,9, em 2015), com 8,7% de Clientes Detratores e 63,3% de Clientes Promotores. Foram ouvidos
mais de 150.000 Clientes.
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- RSURJUDPDŠQD([SHUL©QFLDGR&OLHQWHš¨XPSURMHWR
transformacional que visa proporcionar aos Clientes experiências
distintivas e memoráveis, através da constante melhoria da
oferta de produtos e serviços, da adequação dos canais de acesso
DR %DQFR DRV QRYRV WHPSRV GD VLPSOLƮFD¦¢R GRV SURFHVVRV H
naturalmente, do desenvolvimento das competências dos
Colaboradores.
Neste âmbito, realizou-se, em 2016, um vasto programa
de formação, que envolveu mais de 2.600 Colaboradores
das sucursais, onde foram abordadas e treinadas temáticas
relacionadas com técnicas de atendimento, técnicas de vendas,
gestão de objeções e onde foram transmitidos os princípios de
um novo modelo de atendimento adequado a cada tipologia de
sucursal e serviço.
Após estas formações em sala, foi criada uma sistemática
mensal de formação a desenvolver em cada sucursal, a que se
GHVLJQRX7UHLQRFRPRREMHWLYRGHFRQVROLGDURVFRQKHFLPHQWRV
adquiridos e ritualizar as práticas e comportamentos que promovem
experiências de excelência aos nossos Clientes.
Com o objetivo de reforçar a medição da satisfação e
lealdade dos diversos segmentos de Clientes, o Millennium bcp
continuou a acompanhar vários estudos de mercado realizados
por empresas especializadas, de forma a obter indicadores
que permitam posicionar o Banco no setor e aferir, de forma
evolutiva, a perceção do mercado no que respeita à qualidade do
serviço prestado, à imagem do Banco e aos produtos e serviços
que comercializa. São exemplo destes estudos o BASEF Banca, o
BFin (DataE) e o BrandScore.
Na atividade internacional, o índice de satisfação global dos
Clientes com o Banco registou um valor de 80 pontos índice (p.i.),
impactado pela descida registada em Moçambique, que passou
de 80 para 75 p.i.
A Polónia, com 85 p.i. de satisfação global, viu os canais
Internet Banking e Mobile Banking atingirem 99% de avaliações
positivas em 2015.
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SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Pontos índice

82,0

79,0

2014

80,0

2015

2016

Atividade internacional
Informação não disponível para a Suíça.

RECLAMAÇÕES
(P3RUWXJDORQ¹PHURWRWDOGHUHFODPD¦´HVUHJLVWRXXPDFHQWXDGRGHFU¨VFLPRTXDQGRFRPSDUDGRFRPRDQRDQWHULRU1D
sua maioria, 76%, são reclamações relacionadas com movimentos na conta à ordem, transações com cartões e crédito à habitação. O
esforço com vista à rápida resolução das reclamações tem sido uma preocupação constante do Banco, que tem conseguido garantir
XPSUD]RP¨GLRGHUHVROX¦¢RGHVHLVGLDV¹WHLVVHQGRTXHIRUDPUHVROYLGDVDW¨WU©VGLDV
1DDWLYLGDGHLQWHUQDFLRQDO L D3RO²QLDUHJLVWRXXPDFU¨VFLPRGHQRQ¹PHURGHUHFODPD¦´HVIDFHDRDQRDQWHULRUVHQGR
destas atribuíveis a contas à ordem, crédito à habitação, transações com cartões e serviços automáticos; (ii) em Moçambique, as reclamações
aumentaram 7,2%, sendo os cartões, serviços automáticos e as contas à ordem os temas mais referidos.
RECLAMAÇÕES
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

Atividade em Portugal

20.423

27.529

27.126

-25,8%

Atividade internacional

53.940

51.579

46.658

4,6%

18.454

26.739

25.668

-31,0%

51.894

50.141

45.472

3,5%

RECLAMAÇÕES REGISTADAS

RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS
Atividade em Portugal
Atividade internacional

(1)

Nota: Dados de 2016 não incluem Angola, cuja operação foi descontinuada em 2016.
(1)
Inclui reclamações procedentes relativas a desrespeito de privacidade dos Clientes na Polónia (28) e em Moçambique (25), resultantes de lapsos de natureza operacional
no processamento de dados pessoais.

2SUD]RP¨GLRGHUHVROX¦¢RUHJLVWDGRIRLGHGLDVFRUULGRVQD3RO²QLDHGLDV¹WHLVHP0R¦DPELTXH
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CULTURA DE RIGOR
O Grupo BCP considera que o respeito pela missão e valores da organização, bem como o cumprimento da estratégia aprovada,
depende, antes de mais, de cada Colaborador, pelo que fomenta uma cultura de rigor e responsabilidade suportada em mecanismos
de divulgação de informação, formação e monitorização, que garanta, em permanência, o estrito cumprimento das regras de conduta
instituídas.
QHVWHFRQWH[WRTXHDUHDOL]D¦¢RGHD¦´HVGHIRUPD¦¢RHVSHF¬ƮFDVHFRPRDFRPSDQKDPHQWRGDVHTXLSDVGR&RPSOLDQFH2ƱFH
têm sido uma constante. Assim, a atuação conjunta com as diversas áreas de negócio permitiu a formação, em Portugal, de 733
&RODERUDGRUHVQRVY ULRVWHPDVLQHUHQWHVDWLYLGDGHGR&RPSOLDQFH2ƱFHVHPSUHFRPIRFRQDVHQVLELOL]D¦¢RGRV&RODERUDGRUHV
SDUDDQHFHVVLGDGHGHDGRWDUHPFRPSRUWDPHQWRVHXPDFRQGXWDSURƮVVLRQDOHPFRQIRUPLGDGHFRPXPDFXOWXUDGH¨WLFDHGHULJRU
QRGHVHPSHQKRGDVIXQ¦´HVGL ULDV(VWHYDORUTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRVLJQLƮFDWLYRTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYHULƮFDGRHP
2015, resulta do reforço de processos formativos sobre matérias de controlo interno. Dotar os Colaboradores de competências na
execução de processos de diligência complexos e na recolha de informação sobre os Clientes, nomeadamente os que apresentam
níveis de risco não negligenciáveis, visando o decréscimo de riscos operacionais e de fraude, continua também a fazer parte do plano
de atividades do Grupo.
COLABORADORES FORMADOS(1)
AML/CTF, Abuso de Mercado, Controlo Interno, Monitorização de Transações e Temas Legais
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

747

262

1.035

185,1%

Atividade internacional

5.725

6.857

7.276

-16,5%

TOTAL

6.472

7.119

8.311

-9,1%

Atividade em Portugal

(1)

O mesmo Colaborador pode ter frequentado diversas formações.

&RQWLQXRXDDVVHJXUDUVHDDGHTXD¦¢RGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQRGR%DQFRFRPRXPWRGRHDHƮF FLDGRVSURFHVVRVGH
LGHQWLƮFD¦¢RHJHVW¢RGHULVFRVHGHJRYHUQD¦¢RGR%DQFRHGR*UXSRDWUDY¨VGHSURJUDPDVGHDXGLWRULDTXHLQFOXHPDDQ OLVHGH
matérias de natureza comportamental, cumprimento de legislação, normas e códigos de conduta, correta utilização das competências
delegadas e respeito pelos demais princípios de atuação em vigor no relacionamento com Clientes, externos e internos.
Foi ainda mantido o relacionamento de cooperação e lealdade com as autoridades judiciais e com as autoridades de supervisão
comportamental nacionais e internacionais. Neste âmbito, e por iniciativa própria, foram realizadas um total de 372 comunicações a
entidades judiciais locais e foram respondidos 1.004 pedidos.
PRODUTOS E SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS
2*UXSR%&3JDUDQWHXPDRIHUWDFRPSOHWDHDEUDQJHQWHGHSURGXWRVHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVHFRQWLQXDQR¡PELWRGRGHVHQYROYLPHQWR
das suas linhas de negócio responsável, a disponibilizar produtos e serviços que incorporam princípios sociais e de respeito pelo
ambiente e pela natureza.
Está também consciente de que a implementação de critérios e standards sociais e ambientais na oferta comercial se traduz numa
JHVW¢RGHULVFRPDLVHƮFD]YDORUUHSXWDFLRQDOHPHOKRUTXDOLGDGHGRVSURGXWRVHVHUYL¦RVGLVSRQLELOL]DGRVDRV&OLHQWHV
(P 3RUWXJDO R 0LFURFU¨GLWR 0LOOHQQLXP EFS SHUPDQHFH FRPR XPD DOWHUQDWLYD GH ƮQDQFLDPHQWR H GH YLDELOL]D¦¢R GR
empreendedorismo e de criação do próprio emprego, tendo aprovado 333 novas operações, a que corresponde um total de crédito
concedido de 3.260 milhares de euros, e ajudado a criar 564 postos de trabalho. O volume de crédito concedido às 1.171 operações
em carteira foi de 12.622 milhares de euros, com um capital em dívida de 7.834 milhares de euros.
20LOOHQQLXPEFSFRPRREMHWLYRGHFRQWLQXDUDDSRLDU&OLHQWHVHPGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVHHYLWDUVLWXD¦´HVGHLQFXPSULPHQWR
manteve igualmente o enfoque na dinamização e aplicabilidade dos pacotes SAF (Serviço de Acompanhamento Financeiro). Neste
âmbito, durante 2016, foram efetuadas 19.451 alterações contratuais (5.905 em crédito imobiliário e 13.546 em crédito consumo),
que totalizaram um valor de reestruturação de 410 milhões de euros (344 em crédito imobiliário e 66 em crédito consumo) e
abrangeram 15.790 Clientes (3.706 crédito imobiliário e 12.084 em crédito consumo).
No âmbito das entidades que integram o setor social, o Millennium bcp tem mantido disponível a Conta Associações sem Fins
Lucrativos, uma conta à ordem com condições especiais, que não exige mínimo de abertura e isenta das comissões de manutenção e
descoberto. Foram abertas 574 contas com estas caraterísticas, o que corresponde a um total de 3.406 contas em carteira no Banco.
Já para os estudantes que decidiram prosseguir o percurso académico, o Banco celebrou, em 2016, no âmbito da Linha de Crédito
Universitário, 81 novos empréstimos, no montante total de cerca de 811 milhares de euros. O volume de crédito concedido às 366
operações em carteira é de 1,7 milhões de euros.
Ainda em Portugal, o Banco tem continuado a reforçar o seu apoio às empresas através de linhas de crédito protocoladas,
DGHTXDGDVVHVSHFLƮFLGDGHVGRVHWRUHGDHFRQRPLDFRPGHVWDTXHSDUD
• Apoio a projetos de investimento de criação de empresas por desempregados, através das linhas de crédito: (i) Linha Microinvest
śƮQDQFLRXHPSUHHQGHGRUHVQXPWRWDOGHPLOKDUHVGHHXURVH LL /LQKD,QYHVWśDSRLRXHPSUHHQGHGRUHVQXPYDORU
total de 1.596 milhares de euros;
• Apoio a empresas que precisam colmatar necessidades de tesouraria e que procuram implementar projetos de investimento;
DWUDY¨VGD/LQKD,19(67(45(1H[LVWHPHPFDUWHLUDƮQDQFLDPHQWRVQXPWRWDOGHPLOKDUHVGHHXURV
•/LQKDVGHƮQDQFLDPHQWRś30(&UHVFLPHQWRH30(,QYHVWHśGHVWLQDGDVD30(TXHSUHWHQGDPUHDOL]DUSURMHWRVGHLQYHVWLPHQWRRX
DXPHQWRGHIXQGRGHPDQHLR&RQFUHWL]DGDVRSHUD¦´HVQXPWRWDOGHƮQDQFLDPHQWRGHPLOKDUHVGHHXURV
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• No âmbito do apoio a empresas no setor da agricultura e/ou
pescas, e através das linhas de crédito – PRODER/PROMAR
e IFAP Curto Prazo – foram concretizadas 104 operações,
QXPWRWDOGHƮQDQFLDPHQWRGHPLOKDUHVGHHXURV
• Com o objetivo de facilitar a inclusão das instituições do
WHUFHLURVHWRUQRVLVWHPDƮQDQFHLURIRLODQ¦DGDHPD
linha de crédito Social Investe. Em 2016, o Banco manteve
uma carteira de dez operações, com um valor total de
crédito de 457 milhares de euros;
• Linhas de Crédito de Apoio ao Turismo, que visam apoiar,
com condições favoráveis, as empresas que desenvolvem
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPR7XULVPR)RUDPƮQDQFLDGDV
cinco operações, num total de 4.253 milhares de euros.
Já na Polónia, o cartão de crédito WWF Millennium
MasterCard, disponível desde 2008, assume um compromisso
ambiental. Por cada cartão subscrito, o Banco transfere metade
da primeira anuidade e uma percentagem de cada transação
efetuada ao WWF da Polónia (World Wide Fund For Nature). Em
2016, foram transferidos mais de 11,3 milhares de euros, num
total de 1.515 cartões, 308 dos quais subscritos no ano.
O Grupo BCP atende às necessidades de investidores que
consideram relevante contemplar, nos seus investimentos,
fatores de risco sociais e ambientais, colocando à disposição para
subscrição Fundos de Investimento Responsáveis:
• Em Portugal, os fundos estão disponíveis através de:
plataforma online do Millennium bcp – que teve em
comercialização 4 fundos ambientais, no âmbito da energia,
totalizando a 31 de dezembro um valor em carteira superior
a 1.287 milhares de euros; e ActivoBank – que disponibilizou
16 fundos de investimento, dos quais 8 éticos e 8 fundos
ambientais, com um valor acumulado em carteira superior
a 596 milhares de euros. A 31 de dezembro, 9 destes fundos
tinham unidades de participação subscritas no ano, com um
valor global subscrito de 66 milhares de euros, que compara
desfavoravelmente com os 191 subscritos em 2015;
• Na Polónia, o Bank Millennium tem também uma oferta
sólida de fundos SRI, destinada fundamentalmente a
Clientes do segmento Prestige e Private UHưHWLQGR R
investimento em negócios que incorporem nos seus
princípios preocupações ambientais, nomeadamente o
tema das alterações climáticas. Os 4 fundos disponíveis
foram subscritos por 1.857 Clientes, num valor total de 21,1
milhões de euros.

APOIO À COMUNIDADE
A estratégia do Grupo BCP visa promover uma cultura de
responsabilidade social, desenvolvendo ações para e com vários
grupos de Stakeholders com o objetivo de – direta ou indiretamente
– contribuir para o desenvolvimento social dos países em que
opera. É, assim, num quadro de aproximação à comunidade
que tem desenvolvido a sua política de responsabilidade social,
centrando preferencialmente a sua intervenção em iniciativas de
âmbito cultural, educacional e social.
Em Portugal, o Millennium bcp tem continuado a promover
e a criar oportunidades para a participação dos Colaboradores
como voluntários em ações de apoio à comunidade externa:
• No âmbito das campanhas de recolha de alimentos do
Banco Alimentar, o Millennium bcp marcou novamente
presença nos armazéns de recolha, ajudando na separação e
acomodação dos alimentos. Em 2016, nas duas campanhas
regulares, o Banco dinamizou a participação a nível nacional
de mais de 240 voluntários, entre Colaboradores e familiares;

ESTAMOS A
CONSTRUIR O FUTURO
SUSTENTABILIDADE

• No apoio à Junior Achievement Portugal (JAP), nos seus
projetos de empreendedorismo, criatividade e inovação,
através da adesão de Colaboradores do Banco como
voluntários. No ano letivo de 2015/2016, participaram
em programas da Junior Achievement 55 voluntários do
Banco, com um contributo de 666 horas de voluntariado
corporativo e impacto em 1.363 estudantes.
O Banco tem também organizado, incentivado e acompanhado,
no que constitui um importante contributo para a materialização
da sua política de Responsabilidade Social em Portugal, ações
internas de solidariedade que promovam uma cultura de
proximidade e acrescentem valor social. De entre estas iniciativas
– que contaram com uma especial dinamização nas Direções
de Banca Direta, Crédito, Marketing de Retalho, Operações,
Qualidade e Apoio à Rede e Recuperação de Crédito –,
destaque para:
•Š'%' 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDOš UHFROKD GH SURGXWRV GH
higiene pessoal e de material escolar a favor do Centro
Social Paroquial e da Junta de Freguesia de Porto Salvo que
permitiram recolher, no conjunto das duas ações, mais de
300 artigos;
•Š'4$5 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLDOš LQLFLDWLYD LQWHUQD TXH
teve como objetivo recolher roupa e alimentos a favor do
GMASA - Grupo de Milharado de Apoio aos Sem-Abrigo e
que reuniu mais de 2.100 bens;
•Š0LOOHQQLXP 6ROLG ULR ś 1DWDO š FDPSDQKD GLULJLGD
à recolha de alimentos a favor do C.A.S.A. – Centro de
Apoio ao Sem-Abrigo que permitiu, com o empenho e
compromisso dos Colaboradores do Banco a nível nacional,
reunir mais de 1,2 toneladas de bens alimentares.
O Millennium bcp garantiu ainda um conjunto de iniciativas
de apoio a instituições e iniciativas com capacidade para
acrescentar valor social, como:
• A adesão, pela terceira vez, à edição anual do Movimento
ECO – Empresas Contra os Fogos, um projeto da sociedade
civil que tem como objetivo principal contribuir para a
SUHYHQ¦¢R GRV LQF©QGLRV ưRUHVWDLV H VHQVLELOL]DU D RSLQL¢R
S¹EOLFDSDUDRVFRPSRUWDPHQWRVGHULVFR
• Apoio regular a instituições através da doação de equipamentos
informáticos e mobiliário de escritório usado, mas em
condições de reutilização. Mantém-se, neste contexto, o
protocolo celebrado com a Entrajuda – principal entidade
EHQHƮFL ULD (P  HQWUH HTXLSDPHQWR LQIRUP WLFR H
mobiliário, o Banco doou 3.097 bens a 50 instituições;

RELATÓRIO E CONTAS 2016

33

34

INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BCP

• De referir ainda o lançamento de uma publicação da APB
sobre Literacia Financeira, que, contando com a participação
do Millennium bcp, visa contribuir para a sensibilização dos
cidadãos sobre esta temática.

• Participação na 3.ª edição do Marketplace Lisboa, mercado
VRFLDOTXHUH¹QHHPSUHVDVDXWRULGDGHVORFDLVHLQVWLWXL¦´HV
VHP ƮQV OXFUDWLYRV RQGH RV SDUWLFLSDQWHV DSUHVHQWDP DV
suas ofertas e necessidades, promovendo uma partilha de
conhecimentos e experiências que resultam na troca de
bens e serviços. O Millennium bcp, que esteve presente
pela segunda vez neste evento, estabeleceu 11 acordos
de doação de material com diferentes instituições de
solidariedade social;
•9LVDQGR PHOKRUDU D OLWHUDFLD ƮQDQFHLUD H HP VLPXOW¡QHR
estimular hábitos de poupança, o ActivoBank transmite
em live streaming de vídeo na sua página de Facebook, as
Conversas Activo, rubrica regular em que se abordam temas
que contribuam para um maior conhecimento das matérias
UHODFLRQDGDVFRPDSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RVƮQDQFHLURV
• Disponibilização a instituições de solidariedade, por
SHU¬RGRVGHƮQLGRVGHXPHVSD¦RSDUDGLYXOJD¦¢RHUHFROKD
de fundos nas instalações do Banco. Em 2016, estiveram
no Tagus Park a APAM – Associação Portuguesa de Apoio
à Mulher com Cancro da Mama e a CERCI de Oeiras –
Pirilampo Mágico.
1R ¡PELWR GD JHVW¢R ƮQDQFHLUD H GD OLWHUDFLD ƮQDQFHLUD
o Millennium bcp tem contribuído para aumentar os níveis
GH FRQKHFLPHQWR ƮQDQFHLUR H D DGR¦¢R GH FRPSRUWDPHQWRV
bancários adequados, ajudando na gestão do orçamento
familiar:
• Manteve-se a dinamização, no site institucional, dos
LQVWUXPHQWRVś&HQWURGH3RXSDQ¦DV*HVWRUGH)LQDQ¦DVH.LW
despesas imprevistas –, que embora distintos e independentes
têm o objetivo comum de apoiar os Clientes na gestão do
seu orçamento. Na área do site M Vídeos é também possível
encontrar tutoriais e sugestões de poupança;
• Participação no Grupo de Trabalho da Associação
Portuguesa de Bancos (APB), no qual estão representadas
GLYHUVDVLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVHR,QVWLWXWRGH)RUPD¦¢R
Bancária, e que tem como missão desenvolver e apoiar
LQLFLDWLYDVTXHYLVHPSURPRYHUDHGXFD¦¢RƮQDQFHLUDGRV
cidadãos. Exemplo da atividade desenvolvida em 2016 foi
D UHDOL]D¦¢R GD ŠEuropean Money Weekš (0:  ś 6HPDQD
Europeia do Dinheiro –, iniciativa da European Banking
Federation (EBF), que contou com a participação de 21
países e que a APB dinamizou em Portugal, mas também
o Dia da Formação Financeira, promovido pelo Plano
Nacional de Formação em colaboração da APB, e no qual
IRUDPGHVHQYROYLGDVY ULDVLQLFLDWLYDVGLULJLGDVDRS¹EOLFR
escolar;

Na Polónia, o Bank Millennium continua a dinamizar um
FRQMXQWRVLJQLƮFDWLYRGHD¦´HVHQWUHDVTXDLV
•2 SURMHWR %$.&</ ś Bankers for Financial Education of
Youth" é uma iniciativa conjunta do setor bancário polaco,
concebido e organizado pelo Warsaw Banking Institute.
2 %$.&</ FRQWD FRP D SDUWLFLSD¦¢R YROXQW ULD GH
colaboradores do setor bancário enquanto formadores e
WHPFRPRS¹EOLFRDOYRRVDOXQRVGRHQVLQRVHFXQG ULR
Visando transmitir conhecimentos financeiros que
contribuam para a utilização informada de serviços
e produtos bancários por parte das novas gerações,
envolveu, em 2016, 39 voluntários corporativos do Bank
Millennium que ministraram 173 aulas;
• Parceria com a Fundação United Way Polska, com vista
DR DSRLR FRQWLQXDGR GR SURJUDPD ŠNikiforyš TXH YLVD
FRPEDWHURLVRODPHQWRGHDUWLVWDVGHƮFLHQWHVDMXGDQGRRV
no desenvolvimento, promoção e divulgação da sua
atividade criativa. Em 2016, a participação do Bank
Millennium neste programa foi distinguida pela Fundação
com o Special Award e o Employee Volunteering Award;
• A Fundação Bank Millennium lançou um programa de
voluntariado dirigido a todos os Colaboradores do Banco
– o Millantrop –, que se destina a apoiar as comunidades
locais. O programa permite duas formas de voluntariado
– a organização de iniciativas pessoais ou a integração em
projetos disponibilizados pela Fundação;
•)LQDQFLDO$%&SURJUDPDGHOLWHUDFLDƮQDQFHLUDGD)XQGD¦¢R
Bank Millennium que tem por objetivo apresentar conceitos
ƮQDQFHLURV E VLFRV D FULDQ¦DV GR SU¨HVFRODU (P 
foram realizados 200 workshops em 70 creches, com mais
de 5.000 crianças impactadas em todo o país.
Ainda no âmbito da educação, destaque para: (i) programa
Millennium Bankers, destinado a apoiar alunos universitários
na aproximação ao mercado de trabalho. Participaram 34
estudantes em 2016; (ii) Workshops Millennium Academy,
VHVV´HVJUDWXLWDVGHIRUPD¦¢RVREUHEDQFDHVHUYL¦RVƮQDQFHLURV
dirigidos a estudantes do ensino secundário. Em 2016, envolveu
200 estudantes.
Em Moçambique, o compromisso social do Banco é
materializado no programa Mais Moçambique pra Mim, uma
das referências do Grupo BCP no âmbito da Responsabilidade
Social Corporativa e da aproximação às comunidades
ORFDLV TXH FRQWLQXD D DSRVWDU HP SURMHWRV QD UHD GD VD¹GH
educação, cultura, desporto infanto-juvenil e desenvolvimento
comunitário:
• Torneio Mini basquete Millennium bim – na sua 11.ª edição,
envolveu 1.750 atletas, com idades entre os 6 e os 12 anos,
oriundos de 10 cidades;
• Uma Cidade Limpa Pra Mim: Recicla e Ganha – programa
iniciado em 2007 e que vai já na sua 10.ª edição, destina-se
a sensibilizar os jovens e a população em geral para a
importância do seu comportamento na redução do lixo urbano.
Em 2016, o concurso foi ganho pelo Colégio Nhyamunda;
• Corrida Millennium bim – 11.ª edição de um evento
desportivo que procura fomentar o desenvolvimento da
modalidade, o aparecimento de novos talentos e a adoção
de hábitos de vida saudável. Participaram mais de 1.000
atletas;
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• Millennium bim Responsável – no âmbito do programa
de voluntariado corporativo, mais de 30 Colaboradores
ajudaram a criar, em parceria com a Associação HELPO,
uma nova biblioteca na Escola Primária Unidade 25,
EHQHƮFLDQGRRVVHXVDOXQRVTXHGLVS´HPDJRUDGH
um espaço de leitura;
• Com o objetivo de continuar a contribuir para uma geração mais
LQIRUPDGDVREUHFRQFHLWRVHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVUHDOL]RXVH
a 7.ª edição das Olimpíadas Bancárias Millennium bim.
2VDOXQRVTXHGLVSXWDUDPDƮQDOIRUDPRVTXHGHHQWUHRV
400 participantes – oriundos de 10 escolas –, que realizaram
a prova escrita, obtiveram os melhores resultados;
• Parceria com a ADPP – Ajuda de Desenvolvimento de
Povo para Povo – Cidadela das Crianças, tendo como
objetivos principais apoiar o ensino escolar e incentivar
o empreendedorismo, melhorando as atividades de
IRUPD¦¢RSURƮVVLRQDOPLQLVWUDGDVSRUHVWDLQVWLWXL¦¢R
• Campanha de Segurança Rodoviária – realizada em parceria
FRPD3ROLFLDGD5HS¹EOLFDGH0R¦DPELTXH 350 HFRPD
Seguradora Impar, abrangeu, na sua 7.ª edição, palestras
formativas dadas por Agentes destacados da PRM aos
alunos, mas também aos professores, das escolas primárias
de Maputo;
• Instalação de dois fontanários nas localidades de Muxungué
e Guvuro, nas províncias de Sofala e Inhambane, que vão
garantir o seu acesso a água potável a mais de 700 famílias
em cada uma das regiões.
FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP
A Fundação Millennium bcp, inserida no contexto das políticas
de responsabilidade social e de mecenato cultural institucional,
assume-se como agente de criação de valor na sociedade, nas
diversas áreas da sua intervenção, que são a Cultura, a Educação/
Investigação e a Solidariedade Social.
No decorrer do ano de 2016, a Fundação atribuiu apoios
D  SURMHWRV QDV WU©V UHDV UHIHULGDV H OHYRX D S¹EOLFR 
exposições.
Na Cultura, área em que a Fundação mais participa,
foram contempladas, para além dos projetos de divulgação
do património artístico do Millennium bcp, 73 iniciativas que
percorrem várias dimensões da produção cultural, das quais
18 no âmbito da museologia e artes, 9 na recuperação de
SDWULP²QLRQD UHDGDP¹VLFDSURMHWRVQD UHDGDOLWHUDWXUD
e língua portuguesa, 4 na arquitetura e 30 outros projetos
culturais de temáticas diversas. De entre os projetos apoiados,
salientam-se:
•0DQXWHQ¦¢RGR1¹FOHR$UTXHRO²JLFRGD5XDGRV&RUUHHLURV
(NARC) e gestão das visitas guiadas. Recebeu 10.467
visitantes;
'HDVVLQDODUTXHR1$5&UHFHEHXHPRFHUWLƮFDGRGH
excelência TripAdvisor;
• Galeria Millennium, espaço expositivo que em 2016 recebeu
14.403 visitantes repartidos pelas seguintes exposições
temporárias: (i) Esconjurações na Coleção Millennium bcp e
noutras obras de José de Guimarães, que contou com 5.833
visitantes (Arte Partilhada); (ii) Palavra de Sardinha, que
recebeu 4.768 visitantes; (iii) Artur Alves Cardoso – Alma
Mater, que totalizou 2.733 visitantes (Arte Partilhada); e (iv)
Unspoken Dialogues TXH UHJLVWRX DW¨ ƮQDO GR DQR 
visitas;
$PERV RV HVSD¦RV DGHULUDP DR Š'LD ,QWHUQDFLRQDO GRV
0RQXPHQWRVH6¬WLRVšŠ'LD,QWHUQDFLRQDOGRV0XVHXVšŠ1RLWH
GRV 0XVHXVš H Š-RUQDGDV (XURSHLDV GR 3DWULP²QLRš FRP D
abertura do NARC e Galeria Millennium em horário alargado.
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No apoio a projetos de modernização de museus nacionais
de referência e promoção de atividades museológicas e outras
atividades culturais, destaque para:
• Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) – apoio às exposições
e outras iniciativas do museu no domínio da partilha da arte,
nomeadamente a reabertura da ala de pintura e escultura;
• Museu Nacional dos Coches – apoio à exposição 300 anos
da Embaixada de D. João V ao Papa Clemente XI;
• Panteão Nacional – apoio à exposição Reis e Heróis – Os
Panteões em Portugal;
• Direção-Geral do Património Cultural – apoio ao lançamento
dos resultados Estudo de públicos de Museus Nacionais;
• Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva apoio ao projeto Faz
Futuro e Festa Vieira da Silva.

DONATIVOS ALOCADOS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO
Percentagem

5%
OUT
OUTRA
TR
T
RA

15%
BENEFICÊNCIA/SOCIAL

54%
CULTURA

26%
EDUCAÇÃO

Já no âmbito da recuperação do património, da arquitetura e
de outras áreas da cultura, realce para:
• Basílica da Estrela – apoio para o restauro das imagens
monumentais do Altar do Santíssimo;
• World Monuments Fund Portugal (Associação) – conservação
das abóbadas da igreja do Mosteiro dos Jerónimos;
• Museu Nacional dos Coches – recuperação/restauro de coches;
• Palácio Nacional de Mafra – conservação e restauro do palácio;
• Direção Regional de Cultura do Algarve – recuperação do
Castelo de Paderne (Albufeira) que se encontra em risco de
perda patrimonial.
A ciência e a educação são fundamentais para a construção
de uma sociedade desenvolvida e para o exercício de uma
cidadania responsável e informada, pelo que a Fundação tem
vindo a aumentar a sua colaboração com diversos projetos
HGXFDWLYRV GH LQYHVWLJD¦¢R FLHQW¬ƮFD H GH GLYXOJD¦¢R GR
conhecimento. Apoiou 35 projetos educativos, 24 dos quais
QR (QVLQR 6XSHULRU  QD ,QYHVWLJD¦¢R &LHQW¬ƮFD H  QR (QVLQR
Básico, de que se destacam, a título de exemplo:
• Programa de bolsas de estudo Fundação Millennium bcp,
destinada a alunos provenientes de Países Africanos de
/¬QJXD2ƮFLDO3RUWXJXHVDHGH7LPRU 3$/23 $SRLRXVHLV
bolseiros, no ano letivo 2015/2016;
• Parceria com Millennium bim para atribuição de bolsas de
licenciatura (áreas diversas), em Universidades de Moçambique,
a jovens com carência económica e demonstração de mérito
académico. Foram atribuídas 27 bolsas;
• Universidade do Porto – Centro de Astrofísica – Astrocamp
2016, programa académico de verão;
• Universidade Católica Portuguesa: (i) Faculdade de Ciências
Económicas e empresariais – bolsas de estudo Lisbon
MBA; (ii) Instituto de Estudos Políticos – apoio à cátedra
de estudos de Direito Europeu; (iii) Faculdade de Direito –
Apoio a estudantes estrangeiros do Master of Laws;
• Start Up Programme (9.ª edição) da Junior Achievement Portugal –
desenvolvimento de programas de empreendedorismo junto
de estudantes universitários;
• Instituto de Medicina Molecular (IMM) – protocolo de apoio
que tem como objetivo o estudo dos tumores pediátricos e
a cooperação entre Portugal e os Países Africanos de Língua
Portuguesa (PALOP) nesta área de investigação;
• Fundação Rui Osório de Castro – prémio à investigação
FLHQW¬ƮFDQD UHDGDRQFRORJLDSHGL WULFD7HQGRHPYLVWDR
desenvolvimento de projetos e iniciativas inovadoras nesta
área, capazes de incentivar e promover a melhoria dos
cuidados prestados às crianças com doença oncológica, a
Fundação Rui Osório de Castro criou o prémio Rui Osório de
Castro Millennium bcp (a divulgação do prémio será feita em
fevereiro de 2017);

• Associação Empresários pela Inclusão Social (EPIS) – projeto
GHHGXFD¦¢RSDUDDLQFOXV¢RVRFLDOSURJUDPDŠ0HGLDGRUHV
SDUDRVXFHVVRHVFRODUš
3RU ¹OWLPR QD UHD GD 6ROLGDULHGDGH 6RFLDO D )XQGD¦¢R
apoiou ações de diferentes entidades, tendo abrangido várias
subáreas de intervenção, como a infância/adolescência, a
SREUH]DDGHƮFL©QFLDHQWUHRXWUDV)RUDPDSRLDGRVSURMHWRV
no total, 5 dos quais na área da infância, 7 na intervenção em
VLWXD¦´HV GH SREUH]D  QD UHD GD VD¹GH H GHƮFL©QFLD H  GH
âmbito diverso, de que se assinalam:
• Banco Alimentar Contra a Fome – no âmbito das campanhas
de recolha de alimentos: (i) apoiou a produção dos sacos de
recolha; e (ii) deu um donativo para aquisição de atum;
•.DULQJDQD:D.DULQJDQDśFDPSDQKDQDFLRQDOGHUHFROKD
de material escolar para distribuição a famílias carenciadas;
• AESE – Associação de Estudos Superiores de Empresa –
Programa GOS, Gestão de Organizações Sociais: programa
desenvolvido numa parceria entre a AESE – Escola de
Direção de Negócios e a ENTRAJUDA. O programa destina-se
ao melhoramento da prática de gestão por parte dos
responsáveis por IPSS através de ações de formação
dirigidas aos seus órgãos responsáveis;
• Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica
– apoio ao Projeto do Manual de Português para os
Refugiados Sírios;
• Associação BUS – Bens de Utilidade Social – a instituição recolhe,
gratuitamente, bens de utilidade diversa junto de pessoas que
pretendem desfazer-se deles e procede ao reencaminhamento
dos mesmos para instituições e famílias necessitadas.
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Em 2016, a Fundação foi galardoada com um prémio
KRQRU¬ƮFR LQWHUQDFLRQDO GD %LHQDO $5 3$ XPD RUJDQL]D¦¢R
que reconhece o trabalho realizado nas áreas de conservação,
reabilitação e restauro do património cultural, bem como os
projetos que se destaquem na intervenção dos bens culturais.

FORNECEDORES
No Grupo Millennium, o processo de seleção de Fornecedores
obedece fundamentalmente a critérios de competência global da
HPSUHVDIXQFLRQDOLGDGHTXDOLGDGHHưH[LELOLGDGHGDVVROX¦´HV
HVSHF¬ƮFDVDDGTXLULUHFDSDFLGDGHFRQWLQXDGDGHSUHVWD¦¢RGR
serviço. Em todas as operações do Grupo continua a privilegiar-se
a compra a Fornecedores do próprio país, registando-se um valor
de 91,7% de pagamentos a Fornecedores locais.
Os principais Fornecedores do Banco são empresas
que publicam a sua performance económica, ambiental
e social, assegurando uma contratação de bens e serviços
responsável.
Desde 2007 que o Grupo BCP, em particular em Portugal e na
Polónia, inclui em anexo aos seus contratos com Fornecedores
os Princípios para Fornecedores, os quais incluem vários aspetos
como conformidade legal, boas práticas ambientais e laborais,
incluindo direitos humanos e aplicação destes princípios na
contratação de terceiras partes.
O Millennium bcp conduz avaliações aos seus Fornecedores,
através da aplicação de um questionário de desempenho que
inclui parâmetros relacionados com o nível de conformidade
com os Princípios para Fornecedores. Em 2016, os Fornecedores

subscritores destes princípios foram submetidos a um processo de
monitorização contínua.
Os Fornecedores do Millennium bcp estão ainda sujeitos a um
processo de avaliação, suportado: (i) no relacionamento que mantêm
com os Centros de Competência Técnica; (ii) nas ações de avaliação
de performanceHGHLGHQWLƮFD¦¢RGHSRQWRVGHPHOKRULDH LLL QRV
processos instituídos de tomada de decisão para a concretização de
investimentos e a renovação de contratos.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
O Grupo BCP, em alinhamento com os seus objetivos estratégicos
de inovação tecnológica e digital, tem vindo a fazer um caminho
de eficiência operacional, para o qual o investimento em
HFRHƮFL©QFLD WHP VLGR GHWHUPLQDQWH (VWH LQYHVWLPHQWR WUDGX]VH
na prática, na otimização dos consumos de recursos (sobretudo
energia, água e papel) e na desmaterialização dos processos, no
que constitui um objetivo estratégico para o Banco.
(PWHUPRVJOREDLVDHFRHƮFL©QFLDRSHUDFLRQDOGR%&3FRQWLQXRX
a registar uma melhoria face a 2015, em resultado de um conjunto de
PHGLGDVGHHƮFL©QFLDHGHSU WLFDVDPELHQWDOPHQWHUHVSRQV YHLV
que permitem não só melhorar a qualidade dos processos internos e do
serviço prestado ao Cliente, como também reduzir custos operacionais
e reduzir o impacte ambiental associado à atividade do Banco.
Regularmente, o BCP assegura um acompanhamento das
LQLFLDWLYDVUHDOL]DGDVHPWRGDVDVJHRJUDƮDVRQGHHVW SUHVHQWH
em função da sua realidade local, e monitoriza um conjunto de
LQGLFDGRUHV SHUPLWLQGROKH PHGLU D VXD HƮFL©QFLD H LPSDFWH
ambiental relativamente aos seus principais consumos de recursos.

(ƮFL©QFLD2SHUDFLRQDO

2. Sensibilização Ambiental

• Medidas de otimização dos processos, equipamentos e das infraestruturas
que visam a correta gestão dos recursos disponibilizados e que permitem
PHOKRUDUDHƮFL©QFLDHFRQWURORGRVSURFHVVRVWUDGX]LQGRVHHPJDQKRV
WHFQRO²JLFRVHDPELHQWDLVLQFOXLQGRGHHƮFL©QFLDHQHUJ¨WLFD

• Campanha Sinalética Ambiental interna nas instalações do Millennium bcp;

• Redução de impressões locais no âmbito do Programa Green IT;

• Incentivo à utilização de ferramenta de videoconferência e recurso ao
e-learning;

• Digitalização de documentos, como por exemplo o extrato bancário em
formato digital;

• Guia ambiental para clientes e colaboradores na Polónia;

• Projeto Go Paperless numa ótica de cliente: implementação da
assinatura digital do cliente e preçário digital; e numa ótica de processos
internos: digitalização de mapas diários de processos de abertura e
encerramento;
•'HƮQL¦¢RGHREMHWLYRHVWUDW¨JLFRGHQHJ²FLRGHDXPHQWRGH&OLHQWHV
com acesso digital: >35% de clientes até 2018; e de Transações digitais:
>50% até 2018;
• Valorização da funcionalidade de digitalização na aquisição de serviços
de desenvolvimento de software.

• Disponibilização aos responsáveis das áreas organizacionais do respetivo
consumo de papel fotocópia (impressões) e de toners e tinteiros;

• Participação na Hora do Planeta, evento promovido pelo WWF
(Polónia);
• Projeto Uma Cidade Limpa Para Mim – Recicla e Ganha em parceria
com a AMOR – Associação Moçambicana de Reciclagem: apoio à
construção de uma Árvore de Natal ecológica construída com 3.000
garrafas plásticas, em Moçambique;
• Projeto de decoração e pintura de caixotes do lixo, em parceria com
uma instituição universitária, em Moçambique.

3. Resultados
• 100% das sucursais do retalho e operações internas têm a aplicação PAB Paperless, permitindo que cerca de 98% dos documentos deixassem de
ser impressos, diminuindo de forma substancial a pegada ecológica;
• Clientes com subscrição de extrato digital: 1.000.000 Clientes em Portugal (43%); 1.390.750 Clientes na Polónia (60%); 7.187 Clientes em
Moçambique e 70% de Clientes na Suíça;
• Redução de 12% dos custos com envio de cartas para Clientes;
• Redução de 8,5 GWh no consumo de eletricidade que permitiu evitar 2.814 ton CO2;
• Redução de 10% de custos com eletricidade e combustíveis face a 2015;
• Redução de consumo de água, que permitiu poupar cerca de 72 mil euros só em Portugal;
• Poupança de 11,3 milhões de impressões decorrente do programa Paperless;
• Encaminhamento de resíduos de papel e cartão que permitiu uma receita adicional ao Banco de cerca de 160 mil euros entre 2013 e 2016.
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PEGADA ECOLÓGICA
Como referido anteriormente, o Grupo BCP monitoriza regularmente
um conjunto de indicadores de performance ambiental, que medem
DHFRHƮFL©QFLDGR%DQFRQR¡PELWRGRVVHXVSULQFLSDLVFRQVXPRV(2).
Em termos globais, registou-se mais um ano de melhoria
GRQ¬YHOGHHFRHƮFL©QFLDGR%DQFRUHVXOWDQWHGRLQYHVWLPHQWR
contínuo na otimização dos processos, novos equipamentos,
e na alteração de comportamentos diários dos Colaboradores
relativamente à utilização racional dos recursos.
O consumo de energia do Banco é maioritariamente de
origem indireta (elétrica e térmica), tendo representado, em
2016, 60% das necessidades energéticas do Grupo BCP. O
consumo de energia indireta reduziu cerca de 11% face a
2015, sobretudo devido à redução de 14% do consumo de
energia elétrica em Portugal e à não disponibilidade de dados
de Moçambique relativos a 2016. A energia direta registou um
decréscimo de aproximadamente 2%.
No que diz respeito à atividade doméstica, o BCP em Portugal
aumentou o seu consumo de energia em 1%, não tendo atingido
a meta anual (-3%), tendo o consumo de gás natural aumentado
HQTXDQWRTXHDHQHUJLDHO¨WULFDFRQVXPLGDGDUHGHS¹EOLFD
registou um decréscimo de 14% face a 2015, tal como referido acima.
A meta de redução de 3% da energia elétrica foi assim superada.
Esta redução de cerca de 6 GWh permitiu evitar cerca de 1.855
toneladas de CO2 e poupar cerca de 910 mil euros.
O BCP assume o compromisso de adaptação às alterações
climáticas, contribuindo para a redução das emissões de gases de
efeito de estufa. Anualmente, é calculada a pegada de carbono do
Grupo. O Banco tem também participado no CDP, tendo em 2016
PHOKRUDGRDVXDFODVVLƮFD¦¢RSDUD/HDGHUVKLS$
Em 2016, em termos globais, registou-se um ligeiro decréscimo
de aproximadamente 0,9% nas emissões de GEE associados à
atividade bancária do Grupo, fruto da implementação contínua
GH XP FRQMXQWR GH PHGLGDV GH HƮFL©QFLD HQHUJ¨WLFD DV TXDLV VH
HQFRQWUDPLGHQWLƮFDGDVQR5HODW²ULRGH6XVWHQWDELOLGDGH
Em termos globais, as emissões associadas ao consumo
de combustíveis (âmbito 1) registaram uma redução de 5,1%
comparativamente ao ano anterior. Quanto às emissões associadas
ao consumo de eletricidade/calor (âmbito 2) registou-se um
aumento ligeiro de 0,6%, devido sobretudo ao aumento do
consumo de eletricidade na Polónia. Todavia, nas emissões
associadas à mobilidade em serviço (âmbito 3), registou-se uma
diminuição de cerca de 4%, maioritariamente imputável à redução
de 2% nas emissões decorrentes das viagens de avião e de 40%
nas viagens de autocarro.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(*)
MWh

88.789
88.
.789
76.513
68.055

2014

2015

2016
201
16

Não inclui a central de cogeração e data centre em Portugal, nem consumo de
energia de Moçambique em 2016.

(*)

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA
5,9

5,9
5,4

702 TJ
249

621 TJ
226

575
75 TJ
223

453
453
394

353

2014
201
014
4
Energia indireta

2015
201
015
5

2016

Energia direta

Consumo de energia elétrica (MWh) por Colaborador(*)
Inclui a central de cogeração de Portugal, exclui o data centre em Portugal e dados
2016 de Moçambique.

(*)

(2)
Em 2016, foi monitorizada o desempenho ambiental no total de operações do Banco, nomeadamente Portugal, Moçambique, Suíça e Polónia, sendo os consumos dos
DQRVDQWHULRUHVDSUHVHQWDGRVQRPHVPR¡PELWRJHRJU ƮFRSRUIRUPDDDVVHJXUDUXPDFRPSDUDELOLGDGHHIHWLYDGRVUHVXOWDGRVH[FH¦¢RGH0R¦DPELTXHFXMRVFRQVXPRV
de energia (direta e indireta), de água e emissões relativos a 2016 não se encontram ainda disponíveis.
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No que diz respeito à atividade doméstica (Portugal), o
Millennium bcp apresentou uma redução de 2,4% das suas
emissões de GEE face a 2015, embora não tenha atingido a meta
GHƮQLGD UHGX¦¢RGHGDVHPLVV´HVGH&22).
As emissões diretas apresentaram um aumento de 12,4%
comparativamente ao período homólogo, associado ao aumento
de cerca de 19% do consumo de gás natural. As emissões indiretas
associadas ao consumo de eletricidade apresentaram uma
UHGX¦¢R VLJQLƮFDWLYR GH  HQTXDQWR DV HPLVV´HV LQGLUHWDV
associadas a deslocações em serviço (âmbito 3) apresentaram
XPDUHGX¦¢RTXHHPERUDSRXFRVLJQLƮFDWLYDśśWHPYLQGR
a ser possível graças ao incentivo da substituição de viagens por
maior utilização da ferramenta de webcasting (Videoconferências).
Em 2016, em termos globais, o consumo total de água do
Grupo BCP decresceu aproximadamente 33%, em parte devido à
não disponibilidade de dados de consumo de Moçambique.
Em Portugal, o consumo total de água foi de 166.467m3,
tendo reduzido 5,5%, o que permitiu ao Banco superar a meta
anual (-4% do consumo de água). Deste consumo total, 88%
FRUUHVSRQGH  JXD SURYHQLHQWH GD UHGH S¹EOLFD H  GR
reaproveitamento da água da chuva.
Em termos globais, o BCP manteve a tendência de redução
de cerca de 7% no consumo dos seus principais materiais (papel
e cartão, plástico, e tinteiros e toners) resultante de medidas de
otimização dos processos.
Os materiais consumidos com maior expressão em termos
de peso e quantidade continuam a ser o papel e o cartão, os
quais, em termos globais, apresentaram uma redução de 7%
face a 2015, resultado das iniciativas de desmaterialização
LPSOHPHQWDGDV HP WRGDV DV JHRJUDƮDV 7DPE¨P RV toners
e tinteiros apresentaram uma redução de 12%, derivado de
medidas de incentivo à não impressão e digitalização. Contudo,
o plástico consumido apresentou um aumento de cerca de 17%,
associado ao desempenho da Polónia e Moçambique.
Já em Portugal, manteve-se a tendência de redução de papel
e cartão na ordem dos 10%, superando uma vez mais a meta
anual estabelecida (-8% do consumo de materiais). De referir que
RSDSHO$H$XWLOL]DGRSHOR%DQFRWHPFHUWLƮFD¦¢RDPELHQWDO
(FRODEHOGD8QL¢R(XURSHLDTXHFHUWLƮFDRSURFHVVRUHVSRQV YHO
de produção de papel.
Mais detalhe sobre a informação reportada neste capítulo
– Negócio Responsável –, nomeadamente critérios de cálculo,
a tabela de indicadores GRI (Global Reporting Initiative) e a
correspondência com os Princípios do Global Compact, está
disponível para consulta no site Institucional do Banco, em
www.millenniumbcp.pt, área de Sustentabilidade.
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EMISSÕES DE GEE(*)
4,5

tCO2e

3,7
3,5
65.470
15.940

60.391

59.864
14.458

13.723

44.913

45.161

48.475

1.0
1
055
1.055

1.0
1
020
1.020

2014

2016
Emissões indiretas (Âmbito 2)

Emissões indiretas (Âmbito 3)

Total de emissões por Colaborador

Emissões diretas (Âmbito 1)
(*)

97
79
979

2015

Não inclui Moçambique (2016).

CONSUMO DE ÁGUA
m³

32,3

554.307

19,9

358
228
358.228
12,0
239.279

2014

2015
(*)

Consumo total de água
(*)

2016

Consumo total de água por Colaborador

Não inclui consumo da Suíça (2014-2016), nem de Moçambique (2016).

CONSUMO DE MATERIAIS
2.643
2.503
2.339
2.572
2.447
2
447
2.274

67

53

4

2014
4

2015
5
Plástico

Papel e cartão
Tinteiros e toners

(*)

(*)

Não inclui Moçambique (2016).
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AÇÃO BCP
A envolvente política marcou o ano de 2016, com temas como
o Brexit, as presidenciais norte-americanas e o referendo à
constituição italiana, no epicentro dos mercados. Não obstante,
os investidores reagiram positivamente à aceleração das
atividades industrial e terciária na segunda metade do ano,
à recuperação dos preços das matérias-primas (incluindo o
petróleo) e à atuação dos Bancos Centrais, sendo de destacar
a contenção de subida das taxas de juro por parte da FED (cuja
primeira revisão em alta ocorreu apenas em dezembro) e o
alargamento do prazo de compra de ativos por parte do BCE.
Os bons dados macroeconómicos sustentaram os ganhos
expressivos nos mercados mundiais, com destaque para as
bolsas norte-americanas, com o índice Dow Jones a valorizar
13,4%, o S&P 500 a avançar 9,5% e o Nasdaq 100 a apresentar

ganhos de 5,9%. Em termos setoriais, destaque para os setores
dos recursos naturais e energético, motivados pela recuperação
dos preços das matérias-primas.
Na Europa, o índice Footsie 100 valorizou mais de 14% e o
índice de referência Euro Stoxx 600 Banks desvalorizou 6,8%,
UHưHWLQGR DV IUDFDV SHUVSHWLYDV GH FUHVFLPHQWR HFRQ²PLFR
a manutenção prolongada das taxas de juro em mínimos
históricos e a preocupação com o elevado montante de crédito
malparado nos bancos do sul da Europa. Os investidores
adotaram posições distintas, penalizando os bancos onde
LGHQWLƮFDUDPQHFHVVLGDGHVGHUHIRU¦RGHFDSLWDOHUHFRQKHFHQGR
os que consideraram melhor capitalizados, com 10 dos atuais
25 bancos constituintes do índice a superarem o respetivo
benchmark.

INDICADORES RELATIVOS À AÇÃO BCP
Unidades

2016

2015

Cotação máxima

(€)

0,6459

1,2388

Cotação média

(€)

0,3312

0,8997

Cotação mínima

(€)

0,1791

0,5374

Cotação de fecho

(€)

0,1845

0,6317

(M)

945

59.039

(M€)

4.382

4.623

(M€)

4.322

4.563

Resultado líquido ajustado (EPS)(2)(3)

(€)

0,019

0,232

Valor contabilístico(4)

(€)

4,586

0,077

3UH¦RGHIHFKRFRPRP¹OWLSORGRYDORUFRQWDELO¬VWLFR

(PBV)

0,20

0,63

Capitalização bolsista de fecho(5)

(M€)

843

2.887

Volume transacionado

(M€)

2.213

4.670

Volume transacionado médio diário

(M€)

8,6

18,2

Quantidade de ações transacionadas(6)

(M)

6.272

5.250

Quantidade média diária de ações transacionadas(6)

(M)

24,4

20,5

(%)

144%

119,2%

COTAÇÕES AJUSTADAS

AÇÕES E CAPITAIS PRÓPRIOS
1¹PHURGHD¦´HVRUGLQ ULDV
Capitais próprios atribuíveis ao Grupo
(1)

Capitais próprios atribuíveis às ações ordinárias
VALORES POR AÇÃO

INDICADORES DE VALORIZAÇÃO PELO MERCADO

LIQUIDEZ

(7)

Rotação do capital
(1)

Capitais próprios atribuíveis ao grupo – Ações Preferenciais.
Considerando o n.º médio de ações em circulação.
Ajustado pela operação de reagrupamento de ações, da colocação privada junto da Fosun (ocorridos em 2016) e pela operação de aumento de capital concluída em
fevereiro de 2017.
(4)
&RQVLGHUDQGRRQ¹PHURGHD¦´HVGHGX]LGRGRQ¹PHURGHD¦´HVSU²SULDVHPFDUWHLUD
(5)
Não inclui as 157.437.395 ações emitidas ao abrigo da colocação privada junto da Fosun (175 milhões de euros), admitidas à negociação em 9 de fevereiro de 2017.
(6)
Ajustada pela operação de reagrupamento de ações e pela operação de aumento de capital concluída em 2017.
(7)
1¹PHURWRWDOHIHWLYRGHD¦´HVWUDQVDFLRQDGDVVREUHQ¹PHURP¨GLRDQXDOGHD¦´HVHPLWLGDV
(2)
(3)
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A ação BCP desvalorizou 71% em 2016, o que compara com
uma queda de 7% do índice de Bancos Europeus Stoxx 600 Banks.
No 1.º trimestre, as ações BCP registaram um desempenho
inferior ao do índice de Bancos Europeus, mas em linha com
a tendência de correção das cotações dos bancos do Sul da
Europa devido à deterioração das perspetivas de crescimento
económico, à manutenção das taxas de juro em níveis
historicamente reduzidos e à preocupação com o nível elevado
de NPE. Neste período, a ação BCP foi ainda afetada por fatores
HVSHF¬ƮFRVFRPRRLPSDFWRGDFDSLWDOL]D¦¢RGR1RYR%DQFR 1% 
e da resolução do BANIF na imagem de Portugal, a continuação
GDLQFHUWH]DUHODWLYDVROX¦¢RƮQDOSDUDDFRQYHUV¢RGRVFU¨GLWRV
denominados em francos suíços na Polónia e a proposta para
supressão do direito de preferência votada na AG Anual.
No 2.º trimestre, as ações BCP registaram também um
GHVHPSHQKRLQIHULRUDRGR¬QGLFHGH%DQFRV(XURSHXVUHưHWLQGR
a saída do índice MSCI, as preocupações dos investidores com os
níveis de capitalização do Banco, como resultado do eventual
impacto de uma solução de bad bank em Portugal, as possíveis
consequências resultantes da venda do NB e ainda algum efeito
contágio relacionado com os aumentos de capital na CGD e Banco
Popular. Acresce ainda a incerteza associada ao Brexit, que se
traduziu na revisão em baixa das perspetivas macroeconómicas
e no aumento da volatilidade das ações da periferia.
No 3.º trimestre, as ações BCP registaram um desempenho
negativo, contrastando com o índice de Bancos Europeus,
na sequência da divulgação dos resultados do 1.º semestre
(com registo de aproximadamente 300 milhões de euros de
imparidades extraordinárias), apesar dos resultados dos testes
de stress divulgados nessa data terem apresentado um resultado
positivo. O progresso das negociações com a Fosun para aquisição
GH XPD SDUWLFLSD¦¢R TXDOLƮFDGD QR %&3 D SXEOLFD¦¢R GR DYLVR
GR 0LQLVWUR GDV )LQDQ¦DV FODULƮFDQGR DV UHVSRQVDELOLGDGHV
futuras relacionadas com o Fundo de Resolução e a aprovação
de legislação criando as condições para o reverse stock split ser
H[HFXWDGRIRUDPLQVXƮFLHQWHVSDUDFRPSHQVDURHIHLWRGDVD¬GD
do índice DJ Stoxx 600.
1R|WULPHVWUHDVD¦´HV%&3EHQHƮFLDUDPGHY ULRVIDWRUHV
H[²JHQRVFRPRDFRQƮUPD¦¢RGRratingGD5HS¹EOLFD3RUWXJXHVD
pela DBRS, a entrada da Fosun que adquiriu uma participação de
16,7% no capital do BCP e o aumento da limitação ao exercício
GR GLUHLWR GHYRWR GH  SDUD  &RQWXGR QR ¹OWLPR P©V
do ano, a preocupação com a posição de capital do BCP e
com o elevado níveis de NPE contribuíram para gerar alguma
expectativa quanto a um possível aumento de capital.

LIQUIDEZ
Durante o ano de 2016, foi transacionado um volume de 2.213
milhões de euros em ações BCP, o que representou um turnover
médio diário de 8,6 milhões de euros. Neste período, foram
transacionadas cerca de 6.272 milhões de ações (volumes
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ajustados pelas operações de agrupamento de ações e de
aumento de capital), correspondendo a um volume médio diário
de 24,4 milhões de ações. O índice de rotação de capital situou-se
QRVGRQ¹PHURP¨GLRDQXDOGHD¦´HVHPLWLGDV

ÍNDICES EM QUE A AÇÃO BCP PARTICIPA
O título BCP integra mais de 50 índices bolsistas nacionais
e internacionais, entre os quais se destacam o Euronext PSI
Financial, o PSI 20, o Euronext 150 e o NYSE Euronext Iberian.
Índice

Peso

Euronext 150

0,29%

Euronext SEBI

2,09%

Iberian Index

0,18%

PSI 20

3,40%

PSI Geral

1,24%

PSI Serviços Financeiros

25,01%

Fonte: Euronext, 31 de dezembro de 2016.

$GLFLRQDOPHQWHQRƮQDOGHSDUDDO¨PGHVWHV¬QGLFHV
o Millennium bcp integrava também os seguintes índices de
Sustentabilidade: Ethibel Excellence Europe, Ethibel Excellence
Investment Register e o Respect Index.

Índice de Sustentabilidade

FACTOS RELEVANTES E IMPACTO
NA COTAÇÃO DO TÍTULO
O quadro seguinte sumariza os factos relevantes diretamente
relacionados com o Banco Comercial Português ocorridos
durante o ano de 2016, bem como as variações da cotação, quer
no dia seguinte, quer nos cinco dias subsequentes, e a evolução
relativa face aos principais índices de referência nos períodos
mencionados.
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Var. +1D

Var. Var. face
Var. Var. face
face ao ao DJS
face ao ao DJS
Var. +5D
PSI20 Banks
PSI20 Banks
(5D)
(5D)
(1D)
(1D)

N.º

Data

Factos relevantes

1

1 fev.

Resultados do Bank Millennium (Polónia) em 2015

-3,6%

-1,6%

0,4%

-3,4%

2,8%

6,9%

2

1 fev.

Resultados Consolidados de 2015

-3,6%

-1,6%

0,4%

-3,4%

2,8%

6,9%

5,5%

2,4%

2,1%

-1,5%

-2,4%

-1,6%

3,2%

1,7%

-0,3%

22,3%

16,7%

9,9%

Solicitação de ofertas para aquisição de valores mobiliários
representativos de dívida
Resultados do processo de solicitação de ofertas para aquisição
de valores mobiliários representativos de dívida

3

16 fev.

4

24 fev.

5

23 mar.

Avaliação de cenários estratégicos para o ActivoBank

-3,6%

-2,5%

-1,4% -13,1% -12,5% -10,8%

6

28 mar.

Convocatória da Assembleia Geral Anual

-3,3%

-4,8%

-3,8% -14,0% -10,6%

7

21 abr.

Deliberações da Assembleia Geral Anual

3,6%

3,3%

3,3%

2,3%

1,9%

1,5%

8

25 abr.

Fusão do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A. -6,4%

-5,6%

-8,9%

-3,9%

-4,3%

-2,3%

9

27 abr.

1RUJHV%DQNLQIRUPDVREUHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD

5,9%

6,7%

-0,8%

0,0%

7,8%

10

29 abr.

Resultados do Bank Millennium (Polónia) no 1T2016

2,0% -10,9%

11

2 mai.

Resultados Consolidados do 1T2016

12

27 mai.

Relatório e Contas do 1.º Trimestre de 2016

13

31 mai.

Revisão do Indíce MCSI

14

3 jun.

15

3 jun.

16

23 jun.

1RUJHV%DQNLQIRUPDVREUHDOWHUD¦¢RGDSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD

17

26 jul.

18

27 jul.

19

29 jul.

20

29 jul.

21

30 jul.

22

14 set.

23

28 set.

24

28 set.

25

12 out.

26

28 out.

27

2 nov.

28

9 nov.

29

9 nov.

30

20 nov.

31

20 nov.

32

21 nov.

33

22 nov.

34

25 nov.

35

12 dez.

36

13 dez.

37

19 dez.

38

19 dez.

39

30 dez.

7,0%

-8,3%

1,3%

0,6%

-9,6%

-4,3%

-5,4%

-3,7%

-1,7% -13,8% -11,0%

-7,4%

-1,6%

-1,9%

-1,7% -25,0% -21,3% -19,7%

-10,8%

-8,6%

-9,1% -16,7% -14,6% -13,9%

Fim do processo de avaliação de cenários estratégicos para o ActivoBank -7,9%

-8,1%

-7,9%

-8,3%

-6,8%

-3,5%

%ODFNURFNLQIRUPDVREUHDOWHUD¦¢RGDSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD

-7,9%

-8,1%

-7,9%

-8,3%

-6,8%

-3,5%

-12,2%

-5,2%

2,3% -11,2%

-6,2%

5,6%

-5,1%

-5,8%

-6,1%

-7,7%

-7,4%

-3,0%

1,6%

2,2%

4,3%

-1,6%

-0,3%

2,3%

Banco Comercial Português, S.A., informa sobre resultados dos Stress Tests -5,4%

-5,4%

-3,7% -10,9%

-9,5% -10,9%

-5,4%

-5,4%

-3,7% -10,9%

-9,5% -10,9%

-5,4%

-5,4%

-3,7% -10,9%

-9,5% -10,9%

1,1%

1,1%

0,5% -12,4% -12,3% -12,9%

1,3%

0,4%

0,9%

2,0%

1,7%

-1,2%

1,3%

0,4%

0,9%
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Banco Comercial Português, S.A., informa sobre os Resultados
do Bank Millennium (Polónia) no 1S2016
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre alteração da data de
divulgação dos resultados do 1.º semestre
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre os Resultados
Consolidados do 1.º Semestre de 2016
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre proposta de investimento
recebida da Fosun Industrial Holdings Limited
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre a análise da proposta de
investimento recebida da Fosun Industrial Holdings Limited
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre negociação com caráter de
exclusividade com a Fosun Industrial Holdings Limited
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre reagrupamento de ações
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre operação de
reagrupamento de ações
Banco Comercial Português informa sobre Resultados do Bank Millennium
(Polónia) nos 9M2016
Banco Comercial Português informa sobre alteração da data de divulgação
dos resultados dos 9M2016
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre os resultados consolidados
em 30 de setembro de 2016
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre deliberações da
Assembleia Geral de Acionistas
BCP informa sobre suspensão de trabalhos da Assembleia Geral
BCP informa sobre subscrição particular de aumento de capital pela Fosun
e assinatura de memorando de entendimento
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre os trabalhos da
Assembleia Geral de Acionistas
%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VLQIRUPDVREUHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDGD
&KLDGRƮOLDOGD)RVXQ
Banco Comercial Português, S.A., informa sobre alteração de participações
TXDOLƮFDGDV
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre alienação da participação
TXDOLƮFDGDGR%DQFRGH6DEDGHOO6$
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre conclusão de oferta
SDUWLFXODUGHYHQGDGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDSHOR%DQFRGH6DEDGHOO6$
Banco Comercial Português informa sobre deliberação da Assembleia
Geral de Acionistas
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre nomeação de membro do
Conselho de Administração
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre transmissão da
participação anteriormente detida pela EDP Imobiliária e Participações,
S.A. para o Fundo de Pensões do Grupo EDP
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$LOXVWUD¦¢RGRFRPSRUWDPHQWRGDD¦¢RGR%&3GXUDQWHRSHU¬RGRHPUHIHU©QFLD¨DSUHVHQWDGDQRJU ƮFRVHJXLQWH
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS
De acordo com as condições da emissão de Instrumentos de Capital Core Tier I subscritos pelo Estado, ao abrigo da Lei n.º 63-A/2008
e da Portaria n.º 150-A/2012, o Banco não podia distribuir dividendos enquanto a emissão não fosse totalmente reembolsada. Esta
restrição vigorou durante os exercícios de 2013 a 2016.
Com a operação de aumento de capital concluída em fevereiro de 2017, o Banco pretende reunir as condições para acelerar o
retorno a uma situação de normalidade, incluindo no que respeita à potencial distribuição de dividendos, de modo a poder alcançar
a partir de 2018 o objetivo de uma política de distribuição (dividend pay-out) não inferior a 40% de eventuais resultados distribuíveis,
com sujeição às exigências regulamentares.

ACOMPANHAMENTO DE INVESTIDORES
Durante o ano de 2016, o Banco participou em diversos eventos, tendo estado presente em dez conferências e quatro roadshows na
Europa e nos EUA, onde realizou apresentações institucionais e reuniões one-to-one com investidores. Foram realizadas mais de 260
UHXQL´HVFRPDQDOLVWDVHLQYHVWLGRUHVLQVWLWXFLRQDLVRTXHFRQWLQXDDGHPRQVWUDUXPVLJQLƮFDWLYRLQWHUHVVHHPUHOD¦¢RDR%DQFR

AÇÕES PRÓPRIAS
As ações próprias detidas por entidades incluídas no perímetro de consolidação encontram-se dentro dos limites estabelecidos pelos
estatutos do Banco e pelo Código das Sociedades Comerciais.
Em 31 de dezembro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. não detinha ações próprias em carteira, não se tendo realizado
nem compras, nem vendas de ações próprias ao longo do período. Contudo, estão registados na rubrica Títulos próprios 2.689.098
ações (24.280.365 ações em 31 de dezembro de 2015) detidas por Clientes. Considerando que para alguns dos referidos Clientes
existe evidência de imparidade, as ações do Banco por eles detidas foram consideradas como ações próprias e, de acordo com as
políticas contabilísticas, abatidas aos capitais próprios.
Relativamente a títulos próprios detidos por empresas associadas do Grupo BCP conforme nota 59, em 31 de dezembro de 2016,
o Grupo Millenniumbcp Ageas detém 8.694.500 ações do BCP (652.087.518 ações, em 31 de dezembro de 2015), no valor total de
9.312.000 euros (31.822.000 euros, em 31 de dezembro de 2015).

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO SOBRE O GRUPO BCP

44

ESTRUTURA ACIONISTA
'H DFRUGR FRP LQIRUPD¦¢R GD ,QWHUEROVD HP  GH GH]HPEUR GH  R Q¹PHUR GH $FLRQLVWDV GR %DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V
DVFHQGLDD $FLRQLVWDVDS²VDRSHUD¦¢RGHDXPHQWRGHFDSLWDOFRQFOX¬GDHPIHYHUHLURGH 1RƮQDOGRDQR
GHDHVWUXWXUDDFLRQLVWDGR%DQFRDSUHVHQWDYDVHPXLWRGLVSHUVDFRPWU©V$FLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDV
(superiores a 2% do capital) e apenas dois Acionistas com uma participação superior a 5%. Após a operação de aumento de capital, as
SDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDVGR%DQFRHUDPGHWLGDVSRUTXDWUR$FLRQLVWDV GRLVGRVTXDLVFRPSRVL¦´HVVXSHULRUHVDGRFDSLWDOVRFLDO
do Banco) e ascendiam a 43,4%.
Estrutura acionista

N.º de Acionistas

% do capital social

3.146

0,41%

176.546

38,99%

332

20,83%

4.572

39,77%

184.596

100,00%

ACIONISTAS INDIVIDUAIS
Colaboradores do Grupo
Outros
ACIONISTAS EMPRESAS
Institucionais
2XWURVLQFOXLQGRTXDOLƮFDGRV
TOTAL

Os Acionistas com mais de 5 milhões de ações representavam 42,8% do capital (71,7% após a operação de aumento de capital).
Durante o ano de 2016, assistiu-se a um ligeiro reforço da percentagem detida por Acionistas estrangeiros, tendência que foi
substancialmente reforçada com a operação de aumento de capital.
Nº de ações por Acionista

N.º de Acionistas

% do capital social

13

42,80%

500.000 a 4.999.999

101

15,43%

50.000 a 499.999

896

10,47%

14.772

19,23%

< 5.000

168.814

12,08%

TOTAL

184.596

100%

> 5.000.000

5.000 a 49.999

1RTXHUHVSHLWDGLVWULEXL¦¢RJHRJU ƮFDHPGHGH]HPEURGHGHVWDFDVHRSHVRGRV$FLRQLVWDVHP3RUWXJDOTXH
UHSUHVHQWDYDGRQ¹PHURWRWDOGHD¦´HV&RQWXGRDS²VDFRQFUHWL]D¦¢RGDRSHUD¦¢RGHDXPHQWRGHFDSLWDORSHVRUHODWLYR
dos Acionistas em Portugal diminuiu para 37,3%.
N.º de ações (%)
Portugal

53,2%

África

15,1%

Reino Unido/EUA

4,5%

Outros

27,1%

TOTAL

100%
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PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
Em 31 de dezembro de 2016, os Acionistas com participações superiores a 2% do capital social do Banco Comercial Português, S.A.
eram os seguintes:
(31 de dezembro de 2016)

N.º ações

% do
capital social

% dos direitos
de voto

Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., sociedade detida pela Fosun International Holdings Ltd
(Grupo Fosun)

157.437.395

16,67%

16,67%

TOTAL DO GRUPO FOSUN

157.437.395

16,67%

16,67%

Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP, diretamente

140.454.871

14,87%

14,87%

TOTAL DO GRUPO SONANGOL

140.454.871

14,87%

14,87%

19.939.423

2,11%

2,11%

406.344

0,04%

0,04%

20.345.767

2,15%

2,15%

318.238.033

33,7%

33,7%

Acionista

Fundo de Pensões EDP

(*)

Direitos de votos detidos pelos membros dos orgãos de Administração e Fiscalização (**)
TOTAL DO GRUPO EDP
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
(*)

Imputação de acordo com a alínea f) do n.º 1 do Art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
De acordo com a informação de 30 de junho de 2016, ajustada pela operação de reagrupamento de ações concretizada em 24 de outubro de 2016.

(**)

Os direitos de voto acima reportados resultam das participações diretas e indiretas dos Acionistas no capital social do Banco
Comercial Português, sendo que não foram comunicadas ou apuradas quaisquer outras imputações de direitos de voto previstas no
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
Após o aumento de capital, os Acionistas com participações superiores a 2% do capital social do Banco Comercial Português, S.A.
eram os seguintes:
$S²VDXPHQWRGHFDSLWDO¹OWLPDLQIRUPD¦¢RGLVSRQ¬YHO

N.º ações

% do
capital social

% dos direitos
de voto

Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., sociedade detida pela Fosun International Holdings Ltd
(Grupo Fosun)

3.615.709.715

23,92%

23,92%

TOTAL DO GRUPO FOSUN

3.615.709.715

23,92%

23,92%

Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP, diretamente

2.303.640.891

15,24%

15,24%

TOTAL DO GRUPO SONANGOL

2.303.640.891

15,24%

15,24%

Fundo de Pensões EDP(*)

318.918.339

2,11%

2,11%

TOTAL DO GRUPO EDP

318.918.339

2,11%

2,11%

Norges Bank, diretamente

315.290.240

2,09%

2,09%

TOTAL DO GRUPO NORGES

315.290.240

2,09%

2,09%

6.238.268.945

43,4%

43,4%

Acionista

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
(*)

Imputação de acordo com a alínea f) do n.º 1 do Art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
ECONOMIA GLOBAL ABRANDOU EM 2016

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO MUNDIAL

Taxa de variação anual do PIB real (em %)

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2016,
a economia mundial abrandou pelo segundo ano consecutivo,
desta feita devido ao menor dinamismo dos países desenvolvidos,
uma vez que os emergentes mantiveram a cadência da expansão.
Nos EUA, a taxa de variação do PIB foi 1,6%, o que
FRUUHVSRQGH DR ULWPR PDLV IUDFR GRV ¹OWLPRV VHWH DQRV 7DO
desempenho deveu-se à contração do investimento não
residencial e à desaceleração da componente residencial,
num quadro de maior incerteza política. Na área do euro, a
generalidade dos Estados-membros continuou a crescer a
níveis inferiores ao seu potencial, apesar do desempenho
favorável do consumo, que tem vindo a ser suportado pela
melhoria do emprego e pelo baixo nível de taxas de juro e
dos preços da energia. De entre as principais economias
desenvolvidas, o Reino Unido destacou-se por ter mantido um
nível robusto de crescimento (1,8%), não obstante a incerteza
inerente à decisão britânica de saída da União Europeia. No
plano das economias emergentes destaca-se a evolução
positiva na China, situação que contrastou com a permanência
GDVHFRQRPLDVGR%UDVLOHGD5¹VVLDHPHVWDGRUHFHVVLYR
Em 2017, a retoma da economia global a padrões de
crescimento mais próximos da média histórica está sujeita a
um importante conjunto de riscos, designadamente de índole
geopolítica, decorrentes do processo de saída do Reino Unido
da União Europeia e da realização de eleições legislativas em
vários Estados-membros da área do euro, aos quais acresce
a possibilidade de um movimento de correção dos mercados
ƮQDQFHLURV DS²V DV H[SUHVVLYDV YDORUL]D¦´HV UHJLVWDGDV QR
decurso do ano de 2016 em várias classes de ativos.
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$ HYROX¦¢R GRV PHUFDGRV ƮQDQFHLURV DR ORQJR GH  IRL
surpreendentemente tranquila em face, tanto da evolução
política internacional, em particular, no que respeita ao Brexit
e à eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, como
WDPE¨P GR DXPHQWR VLJQLƮFDWLYR GDV WD[DV GH MXUR GH ORQJR
prazo norte-americanas na segunda metade do ano. De forma
genérica, o desempenho das classes de ativos de risco dos EUA
VXSHUDUDP DV GDV GHPDLV SULQFLSDLV JHRJUDƮDV FRP RV ¬QGLFHV
acionistas da praça de Nova Iorque a registarem valorizações
superiores aos seus congéneres europeus e nipónicos e o dólar
a apreciar-se contra a maioria das moedas das economias
desenvolvidas, mas não das emergentes. De salientar, ainda,
a recuperação transversal das matérias-primas, sobretudo as
energéticas, após dois anos de forte correção.
Apesar do recrudescimento da inflação resultante da
recuperação do preço do petróleo, o elevado nível de endividamento
e a progressão moderada da economia ditaram a manutenção
de um amplo grau de acomodação monetária à escala global.
Com exceção da Reserva Federal dos EUA, que voltou a subir
marginalmente a sua taxa diretora em dezembro de 2016, a
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Índice de volatilidade (VIX)

Fonte: Datastream.

PDLRULDGRVSULQFLSDLVEDQFRVFHQWUDLVPDQWHYHRXLQWHQVLƮFRX
o grau expansionista da sua política. O BCE colocou a taxa da
facilidade de depósito em valores ainda mais negativos (-0,40%)
e alargou o espectro das operações de compra de títulos de
dívida a emitentes empresariais, para além de ter estendido a
YLJ©QFLD GR SURJUDPD DW¨ DR ƮQDO GH  (P FRQVHTX©QFLD
destas medidas, as taxas de juro euribor fecharam o ano em
valores negativos em todos os prazos.
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PERSPETIVAS PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
De acordo com o INE, o PIB português cresceu 1,4% em 2016,
abaixo dos 1,6% registados em 2015. A menor robustez da
atividade económica decorreu essencialmente da contração
do investimento e, em menor grau, do abrandamento do
consumo privado. A procura externa líquida teve um contributo
negativo, ainda que menos acentuado do que no ano anterior,
EHQHƮFLDQGR GR H[FHFLRQDO GLQDPLVPR GR WXULVPR EHP FRPR
da resiliência das exportações de bens para a União Europeia.
Em 2017, a tendência de recuperação deverá manter-se
suportada pela procura interna, impulsionada pela solidez do
consumo privado e, também, pela melhoria do investimento, num
FRQWH[WR GH PDLRU FRQƮDQ¦D SURSRUFLRQDGD SHOD FRQVROLGD¦¢R
da retoma em Portugal. Contudo, o risco de abrandamento
internacional associado ao aumento da incerteza geopolítica,
EHPFRPRDSRVVLELOLGDGHGHFRUUH¦¢RQRVPHUFDGRVƮQDQFHLURV
constituem potenciais obstáculos à sustentação da expansão da
economia nacional.
1R TXH UHVSHLWD V ƮQDQ¦DV S¹EOLFDV D FRQWLQXD¦¢R GR
processo de recuperação da atividade económica, a par com
o recurso a medidas de cariz extraordinário, resultaram numa
UHGX¦¢R GR G¨ƮFH RU¦DPHQWDO GH  SDUD Q¬YHLV FODUDPHQWH
inferiores a 3,0%, o que deverá permitir a saída de Portugal do
3URFHGLPHQWRGH'¨ƮFHV([FHVVLYRV
A evolução do sistema bancário nacional em 2016 foi
marcada pela continuação do processo de venda do Novo Banco,
cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2017,
pelo processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos
H SHOR ODQ¦DPHQWR GH XPD 2IHUWD 3¹EOLFD GH $TXLVL¦¢R DR
Banco BPI por parte do seu acionista maioritário, Caixabank. O
desempenho do sistema bancário continuou a ser condicionado
pela implementação e/ou revisão de regulação e pela prática de
supervisão, que se vem tornando cada vez mais exigente e onerosa.
Apesar de sinais evidentes de recuperação ao longo de 2016
das rubricas bancárias core H[ PDUJHP ƮQDQFHLUD DLQGD TXH
num quadro de manutenção de taxas de juros em níveis mínimos,
RXFXVWRVRSHUDFLRQDLVFRPPHOKRULDGRVQ¬YHLVGHHƮFL©QFLD D
rendibilidade do setor bancário foi pressionada negativamente,
face ao período homólogo, pela forte diminuição dos resultados
HPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVHSHORDXPHQWRGRSURYLVLRQDPHQWR
O crédito em incumprimento revela alguns sinais de estabilização,
mantendo-se, no entanto, em níveis elevados, com as coberturas
ECONOMIA PORTUGUESA PROSSEGUE EM RECUPERAÇÃO
4
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a melhorarem em 2016 em resultado da manutenção do esforço
de provisionamento. A sustentação do processo de melhoria da
UHQGLELOLGDGHSHUPDQHFHXPGRVSULQFLSDLVGHVDƮRV

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS
Em 2016, a economia da Polónia manteve ritmos de crescimento
robustos, em consequência do incremento do consumo privado,
impulsionado pelo pendor expansionista da política orçamental
e pela melhoria dos salários. No decorrer do ano, o Banco Central
manteve as taxas de juro inalteradas em 1,50%, atendendo à
SHUVLVW©QFLDGHULVFRVGHưDFLRQLVWDV1RSODQRFDPELDODVVLVWLXVH
a uma tendência de depreciação do zlóti. Em 2017, a atividade
económica deverá manter-se suportada pelo dinamismo do
FRQVXPRHSHODUHFXSHUD¦¢RGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRHSULYDGR
TXHEHQHƮFLDU GHIXQGRVGD8QL¢R(XURSHLDHGHEDL[RVFXVWRV
GHƮQDQFLDPHQWR&RQWXGRFDVRDLQFHUWH]DDRQ¬YHOGDSRO¬WLFD
económica e orçamental se acentue, nomeadamente no que
se refere ao agravamento do enquadramento regulatório, a
expansão do investimento poderá ser colocada em causa, com
UHưH[RVREUHRGHVHPSHQKRGDSURFXUDDJUHJDGD
0R¦DPELTXHHQIUHQWRXXPFRQMXQWRGHLPSRUWDQWHVGHVDƮRV
em 2016. Os baixos preços das matérias-primas, em particular,
do alumínio e do carvão provocaram uma queda das receitas
de exportação e do investimento, tanto doméstico, como
HVWUDQJHLURSHQDOL]DQGRDHYROX¦¢RGDVƮQDQ¦DVS¹EOLFDV H GDV
contas externas, o que se repercutiu numa forte depreciação do
PHWLFDO QD VXELGD GD LQưD¦¢R H QD FRQVHTXHQWH QHFHVVLGDGH
de implementação de políticas mais restritivas, nas vertentes
monetária e orçamental. Adicionalmente, a divulgação de um
PRQWDQWHPDLVHOHYDGRGHG¬YLGDS¹EOLFDGRTXHDFRQVLGHUDGD
pelas instituições internacionais e a consequente decisão de
suspensão da ajuda externa teve um impacto muito adverso na
FRQGL¦¢RHFRQ²PLFDHƮQDQFHLUDGH0R¦DPELTXHHQDFRQƮDQ¦D
dos investidores. Em 2017, a conclusão das negociações
GR SURJUDPD GH DVVLVW©QFLD ƮQDQFHLUD FRP R )0, H D VXD
implementação criteriosa serão cruciais para a recuperação da
HVWDELOLGDGHHFRQ²PLFDHƮQDQFHLUD
De acordo com o FMI, a economia angolana terá estagnado
em 2016, penalizada pela permanência do preço do petróleo
em níveis muito baixos. Em 2017, a capacidade de recuperação
deverá manter-se condicionada pela evolução do preço do
SHWU²OHRQXPFRQWH[WRHPTXHRSURFHVVRGHGLYHUVLƮFD¦¢RGD
atividade económica está ainda em curso.
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PRODUTO INTERNO BRUTO
Taxa de variação anual (em %)
2014

2015

2016

2017

2018

UNIÃO EUROPEIA

1,6

2,3

1,9

1,7

1,8

Portugal

0,9

1,6

1,4

1,3

1,1

Polónia

3,3

3,7

3,1

3,4

3,3

ÁFRICA SUBSARIANA

5,1

3,4

1,6

2,8

3,7

Angola

4,8

3,0

0,0

1,5

2,4

Moçambique

7,4

6,6

4,5

5,5

6,7

Fonte: FMI e institutos de estatística nacionais.
Estimativa FMI (jan. 2017).

PIB real (taxa de variação homóloga)
Indicador Coincidente (Millennium bcp)
Fonte: Datastream e Millennium bcp.
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PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS
Risco

Fontes de risco

Nível de risco

Tendência

Interações

ENVOLVENTE
REGULAMENTAR

SOBERANO

• Quadro regulamentar mais exigente em
termos de requisitos de capital e liquidez
• Incerteza regulamentar associada à
implementação do MREL
• Mecanismo Único de Supervisão do BCE
• Mecanismo Único de Resolução
• Prática regular de realização de Testes
de Stress pelo BCE
• Risco do processo de conversão dos
empréstimos à habitação denominados
em CHF e aumento do ponderador dos
RWA para créditos em CHF
• Alterações nos standards contabilísticos,
nomeadamente na IFRS 9

Elevado

• Retoma moderada da atividade a nível
internacional e nacional, num cenário
GHEDL[DVWD[DVGHLQưD¦¢RHUHGX]LGDV
taxas de juro
•(OHYDGRHQGLYLGDPHQWRGRVHWRUS¹EOLFR
e do setor privado
•,QWHUUXS¦¢RGDGHVFLGDGRG¨ƮFHS¹EOLFR
em percentagem do PIB, como resultado
dos processos de recapitalização da CGD
e venda do Novo Banco
• Continuação da correção dos desequilíbrios
da balança corrente e de capital
• Regular acesso aos mercados de
ƮQDQFLDPHQWRLQWHUQDFLRQDLVS²V%UH[LW
• Aumento do protecionismo económico
a nível internacional
• Exposição a dívida soberana portuguesa
• Exposição a países emergentes

Médio

• Requisito total de CET1 em 2017: 8,15%.
• Divulgação dos rácios LCR e NFSR,
de Leverage que terão que exceder
os mínimos regulamentares
• Volatilidade nos mercados de capitais
• Impacto negativo na Demonstração
de Resultados do Bank Millennium
• A IFRS 9 poderá resultar numa maior
volatilidade da demonstração de resultados
e numa maior pro-ciclicidade na concessão
de crédito, contudo o impacto em capital
da IFRS9, no caso do BCP, será reduzido

• Retoma económica em Portugal poderá
ser limitada pelo reduzido dinamismo
dos principais parceiros comerciais
• Impacto potencialmente negativo na
rendibilidade resultante dos reduzidos
níveis de taxas de juro em termos nominais
• Maiores níveis de incumprimento por
parte das empresas e famílias, custos de
ƮQDQFLDPHQWRPDLVHOHYDGRVHGLƮFXOGDGHV
QRDFHVVRDRƮQDQFLDPHQWRGHPHUFDGR
• Impacto de um eventual aumento das yields
da dívida soberana no CET1

FUNDING E LIQUIDEZ
ACESSO AOS
MERCADOS DE
WSF E ESTRUTURA
DE FUNDING

• TLTRO representa um ƮRRU para a redução
do recurso ao funding do BCE
• Funcionamento irregular dos mercados de
WSF/MMI
• Progressiva substituição do funding obtido
junto do BCE por funding obtido no MMI /WSF
• Necessidade de preencher eventuais gaps
face aos requisitos do MREL
• Continuação do processo de desalavancagem
dos agentes económicos internos

Médio

• Espaço mais reduzido para continuar
a reduzir funding obtido junto do BCE
• Aumento do peso dos depósitos e recursos
de Clientes de balanço na estrutura de
funding
• Espaço limitado para diminuição do custo
do funding
• Carteira de crédito poderá continuar a
contrair-se e o gap comercial a reduzir-se
• Retorno à rendibilidade em Portugal,
não será via volumes
(continua)
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(continuação)

Risco

Fontes de risco

Nível de risco

Tendência

Interações

CAPITAL
RISCO DE CRÉDITO

RISCO DE
MERCADO

RISCO
OPERACIONAL

• Evolução da qualidade dos ativos
• Regularidade da realização de Testes
de Stress pelo BCE
• Exposição a ativos imobiliários seja
diretamente ou através da participação
em fundos de investimento imobiliário
e de reestruturação
• Eventual solução para os NPL

Elevado

• Volatilidade nos mercados de capitais
• Comportamento adverso no mercado imobiliário

RISCO
REPUTACIONAL,
LEGAL E DE
COMPLIANCE

RENDIBILIDADE

Médio

• Incerteza nos mercados
• Políticas monetárias dos vários Bancos
Centrais
• Rendibilidade do fundo de pensões
• Redução dos resultados de trading

Médio

•6LPSOLƮFD¦¢RGHSURFHVVRV
• Degradação dos controlos
• Aumento do risco de fraude
• Continuidade do negócio

Médio

• Reduzidas taxas de juro contribuem para
menor incumprimento, mas pressionam
rendibilidade
• Necessidade de reduzir o peso dos
principais Clientes no total da carteira
de crédito

Médio

•$RSLQL¢RQHJDWLYDGRS¹EOLFRRXGRVHWRU
poderá afetar adversamente a capacidade para
atrair Clientes (em particular depositantes)
• Eventuais reclamações de Clientes
• Eventuais sanções ou outros procedimentos
desfavoráveis resultantes de inspeções
• Instabilidade do quadro normativo aplicável
DWLYLGDGHƮQDQFHLUD
•5HJUDV$0/HFRQWUDRƮQDQFLDPHQWR
do terrorismo

• Inerente à atividade do Grupo

RISCO DE
• Taxas de juro historicamente reduzidas
CONCENTRAÇÃO
• Elevada concentração do ativo em termos
E DE TAXA DE JURO
VHWRULDLVFODVVHGHDWLYRVHJHRJUDƮDV

• Inerente à atividade do Grupo
• Risco reputacional agravado pelas recentes
resoluções do BES e do Banif, após os
problemas no BPN e BPP

• Reduzidos níveis das taxas de juro em
termos nominais
• Espaço mais limitado para ajustar spreads
sobre os depósitos a prazo na nova
produção
• Pressões regulamentares sobre
o comissionamento
• Reforço da cobertura dos ativos
problemáticos por imparidades
• Exposição a economias de mercado
emergentes, incluindo países
especialmente afetados pela descida
do preço das commodities

• Retoma moderada em Portugal
• Evolução do rendimento disponível/
evolução da taxa de desemprego/nível
de delinquência das empresas
• Elevada alavancagem das empresas
• Exposição aos setores problemáticos
• Necessidade da redução da exposição
ao risco imobiliário
• Incerteza quanto aos impactos resultantes
da criação de um bad bank

Médio
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•,PSDFWRVQHJDWLYRVQDPDUJHPƮQDQFHLUD
efeito preço, efeito volume e efeito crédito
vencido
• Necessidade de continuar o esforço
de controlo dos custos operacionais
• Pressão para aumentar a cobertura
dos ativos problemáticos por provisões
• Reformulação do modelo de negócio
e transformação digital
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INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS
Os bancos portugueses continuaram a desenvolver a sua
atividade numa envolvente particularmente difícil no ano
de 2016. A retoma da economia portuguesa mantém-se
moderada e os bancos operam num contexto de taxas de
juro em níveis bastante reduzidos, o que pressiona a margem
ƮQDQFHLUD3DUDDO¨PGLVVRRVEDQFRVSRUWXJXHVHVW©PQRVHX
EDODQ¦RXPPRQWDQWHVLJQLƮFDWLYRGHDWLYRVQ¢RJHUDGRUHVGH
juros.
As projeções do Banco de Portugal para a economia
portuguesa em 2017 foram revistas em alta, em março de 2017,
de 1,4% para 1,8%, essencialmente com base no crescimento
do investimento. As previsões para o crescimento do PIB em
2018 e 2019 são, respetivamente, de 1,7% e 1,6%. Perspetiva-se
que, durante os anos 2017-19, o contributo do investimento e
das exportações líquidas ganhe maior preponderância para o
crescimento do PIB. De acordo com os dados publicados pelo
,1( HP PDU¦R GH  R G¨ƮFH S¹EOLFR VLWXRXVH HP 
do PIB em 2016, o que representa o valor mais baixo desde que
HQWURXSDUDD UHDGRHXURHDSULPHLUDYH]TXHƮFRXDEDL[RGH
3%, o que deixa Portugal mais próximo de sair do Procedimento
GRV'¨ƮFHV([FHVVLYRV
Em 21 de outubro de 2016, a DBRS manteve a notação de
FU¨GLWR DWULEX¬GD  5HS¹EOLFD 3RUWXJXHVD $ HOHJLELOLGDGH GD
G¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDSDUDRSURJUDPDDODUJDGRGHFRPSUD
de ativos do BCE mantém-se dependente desta notação de
crédito. As restantes três agências de rating, que atribuem
notação de rating  5HS¹EOLFD 3RUWXJXHVD FRQƮUPDUDP M  QR
início de 2017, a notação atribuída e o outlook em estável.
De acordo com o Banco de Portugal, os recursos captados
pelos bancos nacionais junto do BCE diminuíram para 22,4 mil
milhões de euros em dezembro de 2016, o que é consistente
com a tendência geral apresentada desde a segunda metade de
2013. Esta evolução traduz a melhoria na posição de liquidez dos
EDQFRVQDFLRQDLVDTXDOWHPEHQHƮFLDGRGHXPFRPSRUWDPHQWR
resiliente ao nível dos depósitos, nomeadamente de particulares
 HP WHUPRV KRP²ORJRV QR ƮQDO GH GH]HPEUR GH 
com os depósitos à vista a aumentarem 17,6% em termos
homólogos, enquanto os depósitos a prazo aumentaram 0,9%,
também em termos homólogos).
Adicionalmente, o processo de desalavancagem do setor
ƮQDQFHLURSRUWXJX©VSURVVHJXHFRPDFDUWHLUDWRWDOGHFU¨GLWR
a particulares e a empresas a diminuir 1,5% e 2,0%, em termos
homólogos, em dezembro de 2016, respetivamente. Note-se
que o rácio de transformação do setor bancário em Portugal se
HQFRQWUDYDHPQRƮQDOGHIDFHDQRƮQDOGH
HDQRƮQDOGH
O crédito concedido pelo BCP tem vindo a reduzir-se, num
FRQWH[WR GH GHVDODYDQFDJHP GRV VHWRUHV Q¢R ƮQDQFHLURV GD
economia, que resulta na diminuição da procura por crédito. Em
paralelo, os depósitos têm vindo também a diminuir, na medida
em que o Banco tem deixado sair alguns depósitos institucionais
de grande dimensão que exigem uma remuneração mais

elevada, de acordo com uma política de preservação da margem
ƮQDQFHLUD  PHGLGD TXH R gap comercial se fecha, o BCP tem
UHGX]LGR WDPE¨P R VHX UHFXUVR DR ƮQDQFLDPHQWR MXQWR GR
BCE. Nos próximos meses, é de esperar que as tendências
anteriormente referidas continuem em vigor, sendo previsível
a continuação da redução do rácio de crédito/depósitos e a
PDQXWHQ¦¢RGRƮQDQFLDPHQWRREWLGRMXQWRGR%&(HPYDORUHV
próximos de 4 mil milhões de euros.
A manutenção das taxas de juro do mercado monetário
em valores muito reduzidos tem contribuído para a diminuição
do spread sobre os depósitos a prazo dos bancos portugueses,
tendência que se manteve em 2016, mais do que compensando
a redução dos spreads no crédito.
As taxas das novas operações de constituição de depósitos
a prazo situavam-se já, em dezembro de 2016, em valores
próximos dos 32 pontos base, devendo a taxa média da carteira
convergir para estes níveis no decurso do próximo ano.
2 HIHLWR SUH¦R QD PDUJHP ƮQDQFHLUD GHYHU  PDQWHUVH
JOREDOPHQWHSRVLWLYRUHưHWLQGRDPHOKRULDGDPDUJHPGHMXURV
com Clientes (diferencial entre a taxa global do crédito e a taxa
global a que os bancos remuneram os depósitos). No entanto,
o prosseguimento da redução da carteira de crédito (efeito
YROXPH GHYHU FRQWLQXDUDFRQGLFLRQDUDPDUJHPƮQDQFHLUD
A rendibilidade dos bancos portugueses continua a ser
fortemente condicionada por uma envolvente de reduzidas taxas
GH FUHVFLPHQWR GR 3,% EDL[DV WD[DV GH LQưD¦¢R H WD[DV GH MXUR
em níveis historicamente baixos e por um período mais longo
do que o inicialmente esperado; contração do crédito, cuja
HYROX¦¢RWHPUHưHWLGRRSURFHVVRGHGHVDODYDQFDJHPGRVHWRU
SULYDGRQ¢RƮQDQFHLURPDLVOHQWRQRDWXDOFRQWH[WRGHUHGX]LGDV
WD[DV GH MXUR UHFRQKHFLPHQWR GH PRQWDQWHV VLJQLƮFDWLYRV GH
LPSDULGDGHV H ƮQDOPHQWH XP SURJUHVVR OLPLWDGR GH UHGX¦¢R
dos custos operacionais para o conjunto do sistema. Os níveis de
rendibilidade registados no setor bancário desde o início da crise
ƮQDQFHLUDFRQWLQXDPDOLPLWDUDFDSDFLGDGHGHJHUD¦¢RLQWHUQD
de capital.
O Grupo BCP tem uma exposição relevante à Polónia, onde
existem riscos de alterações legislativas. Permanecem alguns
riscos relacionados com a situação económica nalguns países
de África, com potencial impacto na situação do Grupo,
nomeadamente em Moçambique e Angola, cuja atividade
económica está a desacelerar e que enfrentaram uma expressiva
desvalorização cambial durante o ano de 2016.
A continuação da melhoria do core income, a par da continuação
do esforço de reestruturação e contenção de custos deverão
WUDGX]LUVHHPVLQDLVSRVLWLYRVTXHVHUHưHWLU¢RQDPHOKRULDGRV
resultados core em 2017, ainda que condicionados pela conjuntura
económica.
Existe um foco acrescido na gestão do stock de ativos
problemáticos e dos respetivos níveis de cobertura, devendo
ser tomadas medidas para incentivar a redução do stock de
ativos problemáticos, em simultâneo com outras de cariz
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preventivo, aplicadas no âmbito da supervisão prudencial
e direcionadas para as novas entradas em Non-performing
loans (NPL), no sentido de incentivar uma gestão mais próativa dos NPL, compreendendo medidas para remover os
IDWRUHV GH EORTXHLR QRV VLVWHPDV OHJDO MXGLFLDO H ƮVFDO 2
tema dos NPL é particularmente importante no contexto
europeu, condicionando a rendibilidade dos bancos europeus,
nomeadamente dos Portugueses. Em Portugal, aguarda-se a
apresentação de uma proposta de criação de bad bank. Sendo
a adesão voluntária, o Banco Comercial Português avaliará o
interesse em aderir, quando esta for conhecida. O Banco tem
em curso um plano de redução das Non-performing exposures
(NPE), que deverão reduzir-se para cerca de 7,5 mil milhões de
HXURVQRƮQDOGHRTXHFRPSDUDFRPPLOPLOK´HVGH
euros em 2013.
1¢R¨SRVV¬YHODLQGDGHWHUPLQDUTXDORLPSDFWRƮQDOTXHD
resolução do BES poderá ter para o BCP, enquanto instituição
participante do fundo de resolução criado pelo Decreto-Lei
Q| $ GH  GH IHYHUHLUR R Š)XQGR GH 5HVROX¦¢Rš 
Relativamente a 2016, as contribuições pagas pelo Banco ao
Fundo de Resolução equivaleram a cerca de 20% do total das
contribuições pagas pelo setor bancário. O Fundo de Resolução,
por sua vez, detém a integralidade do capital social do Novo
Banco, avaliado a 31 de dezembro de 2015 em 4,9 mil milhões
GHHXURV FRPSUHHQGHQGRPLOPLOK´HVGHHXURVƮQDQFLDGRV
por um empréstimo do Estado, a que acrescem cerca de 0,7
mil milhões de euros obtidos por via de empréstimos junto
de diversos bancos e o restante via mobilização dos recursos
disponíveis do Fundo de Resolução).
Em março de 2017, as condições dos empréstimos
concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução foram alteradas.
A maturidade dos empréstimos foi revista para dezembro de 2046,
para que o pagamento anual por parte dos bancos seja satisfeito
pelas receitas da contribuição ordinária e da contribuição sobre
o setor bancário, mantendo-se o esforço de contribuição dos
bancos ao nível atual.
A revisão dos empréstimos permite, assim, 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.
A revisão das condições do empréstimo do Estado ao Fundo
de Resolução, embora não altere as responsabilidades do setor
bancário face ao Fundo de Resolução, representa uma medida
GHVWLQDGDDDVVHJXUDUDHVWDELOLGDGHƮQDQFHLUDDS²VXPSHU¬RGR
de profunda recessão, e a favorecer o reforço da capitalização
dos bancos portugueses, bem como da competitividade da
economia portuguesa.
A revisão dos termos dos contratos contou com o
acordo da Comissão Europeia e permite reduzir a incerteza
face às responsabilidades anuais dos bancos no futuro,
independentemente das contingências que venham a recair
sobre o Fundo de Resolução.

Em 31 de março de 2017, o Banco de Portugal efetuou um
comunicado sobre o processo de venda do Novo Banco, em que
refere o seguinte:
Š2%DQFRGH3RUWXJDOVHOHFLRQRXKRMHD/RQH6WDUSDUDFRQFOXLU
a operação de venda do Novo Banco tendo o Fundo de Resolução
assinado os documentos contratuais da operação.
Nos termos do acordo, a Lone Star irá realizar injeções de
capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de
euros, dos quais 750 milhões de euros no momento da conclusão
da operação e 250 milhões de euros no prazo de até 3 anos.
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) com a evolução dos níveis
de capitalização do banco.
As eventuais injeções de capital a realizar nos termos deste
PHFDQLVPRFRQWLQJHQWHEHQHƮFLDPGHXPDDOPRIDGDGHFDSLWDO
resultante da injeção a realizar nos termos da operação e estão
sujeitas a um limite máximo absoluto.
As condições acordadas preveem também mecanismos de
salvaguarda dos interesses do Fundo de Resolução, de alinhamento
GH LQFHQWLYRV H GH ƮVFDOL]D¦¢R Q¢R REVWDQWH DV OLPLWD¦´HV
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
IXQGRVSU²SULRVHOHJ¬YHLVSDUDRF³PSXWRGRU FLR&(7š
A Diretiva 2014/59/UE, Diretiva de Recuperação e Resolução
Bancária (DRRB) prevê um regime de resolução comum na União
Europeia que permite às autoridades lidar com a situação de
falência de instituições bancárias. Os acionistas e os credores
terão que internalizar parte importante dos custos associados
à falência de um banco, minimizando o custo para os contribuintes.
Para evitar que as instituições bancárias estruturem os seus
SDVVLYRV GH IRUPD TXH FRPSURPHWD D HƮF FLD GR bail-in ou de
outros instrumentos de resolução e para evitar o risco de contágio
ou uma corrida aos depósitos bancários, a Diretiva estabelece
que as instituições venham a cumprir com um requisito mínimo
de fundos próprios e passivos elegíveis (MREL).
Este novo regime (MREL), que entrou em vigor no decurso de
2016, com um período transitório, deverá ter implicações sobre
a emissão de dívida pelas instituições bancárias, podendo levar a
alterações na estrutura do passivo, através da emissão de nova dívida
sénior com alguma estrutura de subordinação ou reforçando o Tier 2.
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VISÃO, MISSÃO E ESTRATÉGIA
VISÃO E MISSÃO
A visão do BCP é ser o Banco de referência no serviço ao Cliente,
com base em plataformas de distribuição inovadoras, em
que parte relevante dos recursos está alocada ao Retalho e às
Empresas, em mercados de elevado potencial com um nível de
HƮFL©QFLDVXSHULRUWUDGX]LGRQXPFRPSURPLVVRFRPXPU FLRGH
HƮFL©QFLDTXHVHVLWXHHPQ¬YHLVGHUHIHU©QFLDSDUDRVHWRUHFRP
uma reforçada disciplina na gestão de capital, liquidez e de custos.
A sua missão consiste em criar valor para o Cliente através
GHSURGXWRVHGHVHUYL¦RVEDQF ULRVHƮQDQFHLURVGHTXDOLGDGH
superior, observando rigorosos e elevados padrões de conduta
e responsabilidade corporativa, crescendo com rendibilidade e
sustentabilidade, de modo a proporcionar um retorno atrativo aos
Acionistas, que fundamente e reforce a autonomia estratégica e
a identidade corporativa.

ESTRATÉGIA
Em setembro de 2012, o BCP apresentou um novo Plano
Estratégico, consistindo em três fases, a implementar até 2017
Š3ODQR(VWUDW¨JLFRš 23ODQR(VWUDW¨JLFRIRLDLQGDDWXDOL]DGRHP
setembro de 2013, após a aprovação do Plano de Reestruturação
do BCP pela Comissão Europeia e em junho de 2013, no contexto
da operação de aumento de capital, tendo sido atualizados os
seus targets.
As três fases do Plano Estratégico são as seguintes:
• )DVH D 'HƮQLUDVEDVHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
futuro sustentável
Durante a primeira fase do Plano Estratégico, a prioridade
chave consistiu no reforço do balanço através da redução da
GHSHQG©QFLD GR ƮQDQFLDPHQWR QR PHUFDGR wholesale e do
aumento dos rácios de capital regulamentar.
• Fase 2 (2014-2015): Criação de condições para o crescimento
e rendibilidade
Durante a segunda fase do Plano Estratégico, o enfoque consistiu
na recuperação da rendibilidade das operações domésticas do
Banco, em conjunto com o desenvolvimento continuado das
subsidiárias internacionais na Polónia, em Moçambique e em
Angola. A melhoria da rendibilidade doméstica foi impulsionada
SULQFLSDOPHQWH L SHORDXPHQWRGDPDUJHPƮQDQFHLUDDWUDY¨V
da redução do custo dos depósitos e da alteração do mix do
crédito, privilegiando produtos de melhor margem; (ii) pela
continuação do enfoque na otimização de custos operacionais
DWUDY¨VGDUHGX¦¢RGRQ¹PHURGH&RODERUDGRUHVHDHOLPLQD¦¢R
de sobreposições administrativas; e (iii) pela adoção de rigorosos
limites de risco de crédito, reduzindo-se dessa forma as
necessidades de provisionamento.
• Fase 3 (2016-2017): Crescimento sustentado
Durante a terceira fase, a gestão estará enfocada em alcançar
XP FUHVFLPHQWR VXVWHQW YHO GR UHVXOWDGR O¬TXLGR EHQHƮFLDQGR
da implementação bem-sucedida das duas primeiras fases do
Plano Estratégico, de um melhor equilíbrio entre as contribuições

das operações domésticas e internacionais para rendibilidade e
da conclusão do processo de liquidação/desinvestimento da
carteira não core do Banco.
As principais atuações necessárias para a implementação
bem-sucedida do Plano Estratégico são:
• Reforço do balanço: o Banco tenciona melhorar os seus
rácios de capital através da redução de RWA por via da
desalavancagem e disposição ou liquidação de operações
não core$JHUD¦¢RLQWHUQDGHFDSLWDOQDVIDVHVƮQDLVGR3ODQR
Estratégico também deverá contribuir para a acumulação
de capital. Adicionalmente, a disposição ou liquidação de
operações não core e a incorporação de fundos de clientes não
constantes do balanço nos fundos de clientes constantes
do balanço deverá melhorar a posição de liquidez do
Banco através da redução do gap comercial e da redução da
GHSHQG©QFLD GR ƮQDQFLDPHQWR QR PHUFDGR wholesale. Esta
melhoria do gap FRPHUFLDO H R DXPHQWR GR ƮQDQFLDPHQWR
HP PHUFDGRV S¹EOLFRV H SULYDGRV GH G¬YLGD UHVXOWRX QXPD
UHGX¦¢RGRUHFXUVRDRƮQDQFLDPHQWRMXQWRGR%&('XUDQWH
o período de implementação do Plano Estratégico, é intenção
da Administração do Banco continuar a reduzir a exposição
ao BCE através da combinação da desalavancagem inicial,
acompanhada pela continuação do crescimento dos depósitos
e da expansão controlada do crédito;
• Melhoria da rendibilidade das operações domésticas: o Banco
está em processo de otimização do seu mix de produtos
e continuará a ajustar os preços dos créditos para melhor
UHưHWLURSHUƮOGHULVFRGHFDGD&OLHQWHRTXHGHYHU WHUXP
impacto positivo, quer na margem de juro líquida, quer no
custo de risco do negócio português. São esperadas mais
melhorias na margem de juro líquida através da redução
continuada dos spreads nos depósitos a prazo desde 2013
DW¨DRSHU¬RGRƮQGRDGHGH]HPEURGH
• Consolidação da posição de liderança do Banco no
Retalho do setor privado e nos mercados bancários das
PME/empresarial: o Banco adotou um novo modelo de
negócio focado numa nova segmentação da sua base de
Clientes, na revisão em curso dos produtos e serviços que
oferece e no ajustamento das suas unidades de EDFNRƯFH
e rede de sucursais. Este modelo de negócio está a ser
implementado na expectativa de expansão da cobertura
JHRJU ƮFD GR %DQFR H GH DXPHQWR GD EDVH GH &OLHQWHV D
sales capacity e redução simultânea de custos de operação.
No segmento de Clientes de Retalho, a estratégia é a de
reequilibrar o mix da carteira de créditos hipotecários
menos rendíveis para empréstimos mais rendíveis. No
segmento PME/empresarial, o foco será direcionado para
empresas viradas para a exportação. O Banco tenciona
assegurar a rendibilidade sustentável a médio e longo
prazo, com o objetivo de se tornar best in class ao nível da
HƮFL©QFLD RSHUDFLRQDO TXHU HP WHUPRV GH JHUD¦¢R GH
receita, quer em termos de gestão de encargos, mantendo,
simultaneamente, o alto controlo de risco de crédito, de
forma a preservar a sua posição estratégica nos mercados
bancários portugueses de Retalho e de PME;
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• Posição internacional: o franchise internacional do Banco está
focado nos crescentes mercados da Polónia e Moçambique.
Na Polónia, o Banco tenciona continuar a sua política de
aquisição de Clientes, baseada na grande e moderna rede
de sucursais existente, na sua oferta completa de produtos
e serviços e na força da marca do Banco. Adicionalmente, o
Banco tenciona continuar na alavancagem do seu principal
franchise no país através do desenvolvimento da sua rede
de sucursais e da oferta de produtos e serviços novos e
inovadores aos seus Clientes;
• Gestão de risco: o Banco tenciona implementar um novo
sistema de controlo para gestão de créditos com maior
probabilidade de incumprimento, além de créditos
anteriormente vencidos. A criação de uma carteira de
legado, associada a um reforço das capacidades de
recuperação de crédito do Banco, deverá reduzir, no geral,
o nível de incumprimento, mantendo, simultaneamente,
RIRFRQDVXEVFUL¦¢RGHQRYRVFU¨GLWRVFRPSHUƮOGHULVFR
adequado ao Plano Estratégico do Banco;
• Plano de redução de NPE: várias medidas foram
LPSOHPHQWDGDVQRV¹OWLPRVDQRVFRPXPLPSDFWRSRVLWLYR
nas NPE, nomeadamente o reforço do controlo da qualidade
do crédito, implementando e desenvolvendo novos modelos
de avaliação, novos regulamentos internos e modelos de
recuperação, melhorando o modelo de governo de gestão
de risco, a cobertura das NPE por provisões, o gap esperado
de perdas e o reforço de garantias para 100%, em 31 de
dezembro de 2016, de acordo com o objetivo do BCP de
reduzir as NPE para um montante inferior a 7,5 mil milhões
GH HXURV  PLOK´HV GH HXURV YHULƮFDGRV HP  GH
dezembro de 2016) em dezembro de 2017. As principais
medidas deste plano incluem: acelerar os write-offs;
venda de créditos, especialmente créditos a empresas
fortemente colateralizados e de créditos a particulares com
baixa probabilidade de recuperação; evitar que os créditos
hipotecários cheguem à resolução judicial e redução do
tempo de recuperação dos casos nas mãos de escritórios de
advogados.
3DUD R WUL¨QLR  IRL GHƮQLGR XP QRYR FRQMXQWR GH
prioridades estratégicas para a operação doméstica que têm como
objetivo a construção de um Banco sustentável e adaptado às
novas necessidades do mercado e dos Clientes. Em 2016, o Banco
prosseguiu a implementação da sua Agenda Estratégica 2016-2018.
O projeto é composto por seis frentes de trabalho dedicadas ao
negócio e três frentes dedicadas transversalmente à organização.
No total, mais de 100 Colaboradores estão envolvidos na execução
GDVLQLFLDWLYDVLGHQWLƮFDGDVQDUHIHULGD$JHQGD(VWUDW¨JLFD
Relativamente ao modelo de negócio do BCP, foram adotadas
seis frentes de trabalho:
1.5HGHƮQLUDUHGHGHGLVWULEXL¦¢RQR5HWDOKRH[SORUDQGRR
potencial de novas tecnologias, nomeadamente na área
digital (Internet banking e Mobile banking, entre outras);
2. 5HODQ¦DU R VHJPHQWR GH &OLHQWHV LQGLYLGXDLV DưXHQWHV
ajustando o modelo de serviço e tomando uma posição de
liderança;

3. Consolidar a posição de liderança no apoio a micro e
pequenas empresas;
4. Ajustar o modelo de negócio do segmento empresarial
voltado para o crescimento, de forma a ser o banco
referência no apoio à economia portuguesa;
5. Transformar o negócio da recuperação de crédito através de
uma estratégia integrada de redução da Carteira de Negócio
Não Core, o que poderá incluir o desinvestimento em ativos
e a otimização do modelo operacional de recuperação;
6. Desenvolver o modelo operacional do Banco, através da
VLPSOLƮFD¦¢R H DXWRPDWL]D¦¢R GH SURFHVVRV FRPYLVWD 
otimização dos níveis de serviço prestado aos Clientes.
De forma a transformar o Banco numa organização mais
saudável e a aumentar o envolvimento dos seus Acionistas,
existem três frentes dedicadas transversalmente à organização:
1.'HƮQL¦¢RGRQ¬YHOGHULVFRDDGRWDUHPFDGD UHDGHQHJ²FLR
FRPDLPSOHPHQWD¦¢RGDVUHJUDVGHŠ$SHWLWHGH5LVFRš
2. Promoção de uma cultura de partilha de negócio entre
UHDVHJHRJUDƮDVGHQHJ²FLR
3. Lançamento de um programa de transformação cultural
da organização com foco no desenvolvimento de recursos
humanos, na melhoria da sua satisfação e a consolidação
de um conjunto de valores que guia a atuação do Banco.
Durante a Fase 3, a administração tem-se focado na renovação
da rede de sucursais, inovação e comunicação. As novas iniciativas
desenvolvidas no âmbito da Agenda Estratégica 2016-2018 são
já externamente visíveis. Mais de 35% das sucursais Mass-Market
e 55% das sucursais do segmento Prestige tinham sido renovadas
em 31 de dezembro de 2016. 34 sucursais têm um novo layout,
proporcionando uma experiência digital perfeita aos Clientes.
Adicionalmente, as plataformas digitais foram melhoradas com
novas funcionalidades, incluindo processos de empréstimo
online, abertura de contas online e uma nova aplicação móvel
para Clientes empresariais, permitindo-lhes a gestão de projetos
ƮQDQFLDGRVFRPIXQGRVHXURSHXV
Em 12 de janeiro de 2017, o Banco reiterou os seus objetivos
ƮQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGHQHJ²FLRSDUDQR¡PELWRGD
recente operação de aumento de capital, como segue:
• CET1 (phased in) e CET1 (fully-implemented) de aproximadamente
11%;
• Rácio de Crédito sobre recursos de balanço inferior a 100%;
• Rácio de Cost-to-Core Income inferior a 50%;
• Rácio de Cost-to-Income inferior a 43%;
• Custo do risco inferior a 75 p.b.;
• ROE de aproximadamente 10% (valor revisto face a um
objetivo inicial superior a 11%, que não considerava o efeito da
realização do aumento de capital reservado registado em 18
de novembro de 2016 e do aumento de capital com subscrição
reservada a Acionistas no exercício do direito de preferência).
Os valores acima referidos representam objetivos e não
previsões. Não existe qualquer garantia de que tais objetivos
podem ou vão ser atingidos, não podendo ser interpretados
como previsões ou estimativas de lucros.
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BANCO ALIMENTAR
O Millennium bcp tem mantido, ao longo dos anos, uma forte parceria com
o Banco Alimentar, quer através de apoio direto na aquisição de bens alimentares,
quer na produção dos sacos utilizados nas campanhas regulares de recolha
de alimentos a nível nacional. Para além destes contributos, a participação
de centenas de Voluntários Millennium nas campanhas semestrais de recolha
de alimentos são o testemunho de uma cidadania – individual e coletiva –
responsável, ativa e consequente que faz a diferença na vida dos mais
desprotegidos. Aqui conseguimos, fazer a diferença.
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LIQUIDEZ E FUNDING
(P  YHULƮFRXVH XP DXPHQWR GH  PLO PLOK´HV GH
HXURV QDV QHFHVVLGDGHV GH ƮQDQFLDPHQWR wholesale do Banco,
decorrente do crescimento das carteiras de títulos de dívida
SULYDGDHS¹EOLFDHP3RUWXJDOSUHYLVWRQR3ODQRGH/LTXLGH]SDUD
2016, cujo efeito foi mitigado pelo decréscimo do gap comercial
e pelo encaixe associado à operação de aumento de capital.
(P SDUDOHOR FRP R UHƮQDQFLDPHQWR GH G¬YLGD GH P¨GLR
-longo prazo no total de 1,0 mil milhões de euros (dos quais 0,8
mil milhões de dívida sénior e 121 milhões de dívida subordinada,
incluindo 50 milhões de CoCos), o aumento das necessidades
GHƮQDQFLDPHQWRHQYROYHXIDFHDGHGH]HPEURGHR
crescimento de 1,3 mil milhões de euros do saldo de operações
GH FXUWR SUD]R FRQWUDWDGDV FRP LQVWLWXL¦´HV ƮQDQFHLUDV H
colateralizadas por títulos em Portugal (para 2,3 mil milhões
de euros) e a redução de 0,6 mil milhões de euros nas tomadas
no BCE (para 4,9 mil milhões de euros). Em termos líquidos, o
endividamento junto do BCE evoluiu no mesmo sentido mas
de modo mais acentuado, com uma redução de 0,9 mil milhões
GHHXURVIDFHDRƮQDOGRDQRDQWHULRU SDUDPLOPLOK´HVGH
euros), prosseguindo uma trajetória de redução progressiva
observável desde 2011.
$ GLYHUVLƮFD¦¢R GDV IRQWHV GH ƮQDQFLDPHQWR REMHWLYR
previsto no Plano de Liquidez para 2016, foi prosseguida com a
UHDOL]D¦¢R HP Q¹PHUR H PRQWDQWH VLJQLƮFDWLYRV GDV SULPHLUDV
RSHUD¦´HVGHFXUWRSUD]RFRQWUDWDGDVFRPLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDV
colateralizadas com obrigações hipotecárias retidas e ativos
securitizados, em complemento à utilização, até então exclusiva,
GHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD

Em junho de 2016, o Banco amortizou antecipadamente a
tranche de 1,5 mil milhões de euros tomada em dezembro de
 QR ¡PELWR GD SULPHLUD RSHUD¦¢R GH UHƮQDQFLDPHQWR GH
prazo alargado direcionada (TLTRO). Em simultâneo, alterou
a estrutura temporal do seu endividamento junto daquela
entidade através da tomada de 3,5 mil milhões de euros a
quatro anos na segunda operação daquela natureza (TLTRO
II, anunciada em março de 2016), reforçada em setembro em
0,5 mil milhões de euros, para um total de 4,0 mil milhões de
HXURV$VUHVWDQWHVQHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWRMXQWRGR%&(
continuaram a ser asseguradas através das operações principais
GHUHƮQDQFLDPHQWRFRPPDWXULGDGHVRULJLQDLVGHXPDVHPDQD
e três meses.
$UHGX¦¢RGDVQHFHVVLGDGHVO¬TXLGDVGHƮQDQFLDPHQWRMXQWR
do BCE (de 0,9 mil milhões de euros para 4,4 mil milhões de euros) e
a evolução do valor dos ativos elegíveis disponíveis para desconto
QR(XURVLVWHPDSHUPLWLUDPTXHQRƮQDOGHRYDORUGREXƪHU
de liquidez ultrapassasse pela primeira vez os 9,0 mil milhões de
euros, mais 0,5 mil milhões de euros do que em 2015 (8,6 mil
milhões de euros). Este valor incorpora proforma o colateral em
excesso afeto ao programa de obrigações hipotecárias que, sob
a forma de emissão própria, visando o reforço da carteira de
colateral elegível junto do BCE, representaria o reforço respetivo
num montante nunca inferior a 1,5 mil milhões de euros após
haircuts, assumindo como pressuposto avaliações do BCE em
OLQKDVYHULƮFDGDVSDUDDVUHVWDQWHVHPLVV´HVUHWLGDV
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CAPITAL
Em 26 de junho de 2013, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram a Diretiva 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 575/2013
(Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation – CRD IV/CRR), que estabeleceram novos e mais exigentes requisitos de
capital para as instituições de crédito, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.
(VWD PDLRU H[LJ©QFLD UHVXOWD GH XPD GHƮQL¦¢R PDLV HVWULWD GRV IXQGRV SU²SULRV H GRV ULVFRV SRQGHUDGRV HP SDUDOHOR FRP
o estabelecimento de rácios mínimos, incluindo uma reserva de conservação de fundos próprios, de 7% para os fundos próprios
principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), 8,5% para os fundos próprios de nível 1 (Tier 1) e de 10,5% para o rácio total.
A CRD IV/CRR estipula também um período transitório (phased-in) em que as instituições poderão acomodar os novos requisitos,
quer ao nível dos fundos próprios, quer da observância dos rácios mínimos de capital.
Os rácios de capital do Grupo foram apurados, em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, aplicando as metodologias referidas na
tabela seguinte:

RISCO DE CRÉDITO E RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
PORTUGAL
IRB Advanced

Retalho

IRB Advanced (1)

Empresas
POLÓNIA
Retalho
- Créditos colateralizados por bens imóveis residenciais

IRB Advanced

- Posições renováveis

IRB Advanced

RESTANTES EXPOSIÇÕES

Padrão

RISCOS DE MERCADO(2)
Risco genérico sobre instrumentos de dívida e títulos de capital

Modelo Interno

Risco cambial

Modelo Interno

5LVFRVVREUHPHUFDGRULDVHULVFRHVSHF¬ƮFRVREUHLQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDHW¬WXORVGHFDSLWDO
RISCO OPERACIONAL
(1)
(2)
(3)

Padrão
Standard

(3)

Exceto posições de clientes avaliados pelo sistema de ratingVLPSOLƮFDGRTXHIRUDPSRQGHUDGDVSHORP¨WRGRSDGU¢R
Para exposições integradas no perímetro gerido centralmente desde Portugal, sendo as restantes exposições tratadas pelo método padrão.
A adoção do método standard do risco operacional foi autorizada em 2009 para aplicação em base consolidada.

O rácio CET1 phased-in estimado em 31 de dezembro de 2016, de acordo com a nossa interpretação da CRD IV/CRR à data, situou-se em
FRPSDUDQGRFRPQRƮQDOGRDQRDQWHULRU
A evolução do rácio CET1 phased-inQRDQRGHUHưHWHVREUHWXGRRVVHJXLQWHVLPSDFWRV
• Progressão do phase-in, que determinou reduções do CET1 de 283 milhões de euros e dos riscos ponderados de 90 milhões de
euros em 1 de janeiro de 2016 (-63 pontos base no rácio CET1 phased-in);
• Concretização da operação de fusão entre o Banco Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico em maio de 2016. Esta
RSHUD¦¢R LQFOXLQGR R LPSDFWR GHFRUUHQWH GD GHVYDORUL]D¦¢R FDPELDO GR NZDQ]D YHULƮFDGD HQWUH R LQ¬FLR GH  H R VHX
reconhecimento contabilístico, determinou uma diminuição do CET1 de 237 milhões de euros e dos riscos ponderados de 2.728
milhões de euros (+31 pontos base no rácio CET1 phased-in);
•$JUDYDPHQWRGRVSRQGHUDGRUHVGHULVFRDSOLFDGRV$GPLQLVWUD¦¢R&HQWUDOHDR%DQFR&HQWUDOGH0R¦DPELTXHUHưHWLGRQXP
aumento de aproximadamente 700 milhões de euros dos riscos ponderados (-21 pontos base no rácio CET1 phased-in);
• As perdas atuariais do Fundo de Pensões reconhecidas nas reservas, após imposto, induziram a redução do CET1 em 269 milhões
de euros e em 95 milhões de euros os riscos ponderados (-59 pontos base no rácio CET1 phased-in);
• A entrada em vigor, no terceiro trimestre de 2016, do período transitório para as reservas de justo valor dos títulos de dívida
S¹EOLFDGDFDUWHLUDGHW¬WXORVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDRULJLQRXXPDGLPLQXL¦¢RGR&(7HGRVULVFRVSRQGHUDGRVGHPLOK´HV
de euros e de 37 milhões de euros, respetivamente (-26 pontos base no rácio CET1 phased-in);
• A subscrição particular do aumento de capital de 174 milhões de euros pela Fosun, líquida de despesas, em conjunto com o
UHHPEROVR GH  PLOK´HV GH HXURV GH &R&RV EHQHƮFLRX HP  PLOK´HV GH HXURV R &(7 H GHWHUPLQRX R DXPHQWR GH 
milhões de euros dos ativos ponderados (+27 pontos base no rácio CET1 phased-in).
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$HYROX¦¢RGHVIDYRU YHOGHRXWUDVUHVHUYDVLQưXHQFLDGDVQRPHDGDPHQWHSHODVUHVHUYDVFDPELDLVUHODFLRQDGDVFRPRVPHWLFDLV
dos interesses minoritários na subsidiária de Moçambique e dos restantes impactos decorrentes da atividade, apesar dos resultados
positivos do exercício, provocaram uma diminuição de 119 milhões de euros no CET1, cujo efeito nos rácios de capital foi, no entanto,
PDLVTXHFRPSHQVDGRSHODUHGX¦¢RGHPLOK´HVGHHXURVGRVDWLYRVSRQGHUDGRVGDDWLYLGDGHUHưHWLQGRGHVLJQDGDPHQWHRV
decréscimos das carteiras de crédito a clientes e de títulos de rendimento variável, o efeito da desvalorização cambial do metical e a
diminuição dos ativos ponderados para risco de mercado, não obstante o aumento do valor destinado à cobertura do risco operacional
(+22 pontos base no rácio CET1 phased-in).
(Milhões de euros)

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE (CRD IV/CRR)
31 dez. 16

31 dez. 15

Common equity tier 1 (CET1)

4.874

5.775

Tier 1

4.874

5.775

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS

5.257

6.207

39.160

43.315

CET1

12,4%

13,3%

Tier 1

12,4%

13,3%

13,4%

14,3%

9,7%

10,2%

PHASED-IN

(*)

FUNDOS PRÓPRIOS

RISCOS PONDERADOS
RÁCIOS DE SOLVABILIDADE

Total
FULLY-IMPLEMENTED

(*)

CET1
(*)

Inclui os resultados líquidos acumulados em cada período.

A 9 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração deliberou proceder ao aumento do capital social do Banco, no montante
GHPLOK´HVGHHXURVDWUDY¨VGHXPD2IHUWD3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢RGLULJLGDD$FLRQLVWDVQRH[HUF¬FLRGRVUHVSHWLYRVGLUHLWRVGH
SUHIHU©QFLD$OLTXLGD¦¢RƮQDQFHLUDGDRSHUD¦¢RRFRUUHXHPGHIHYHUHLURGHHQDPHVPDGDWDR%&3SURFHGHXDRSDJDPHQWR
do montante remanescente dos CoCos (700 milhões de euros). O Rácio CET1 pro forma de 31 de dezembro de 2016, contemplando os
impactos estimados da progressão do phase-in em 1 de janeiro de 2017, do valor do aumento de capital líquido de despesas associadas
e do reembolso integral dos CoCos, cifrou-se em 12,8% phased-in e 11,1% fully-implemented.
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RESULTADOS E BALANÇO
As Demonstrações Financeiras consolidadas foram elaboradas
nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de
julho (tal como sucessivamente alterado), e de acordo com o
modelo de reporte determinado pelo Banco de Portugal (Aviso
n.º 5/2015, tal como sucessivamente alterado), na sequência
da transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva
n.º 2003/51/CE, de 18 de junho, do Parlamento Europeu e do
Conselho nas versões atualmente vigentes.
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVQ¢RV¢RGLUHWDPHQWH
comparáveis entre 2016, 2015 e 2014, como resultado da
alienação da totalidade da participação detida no capital social
do Millennium bank na Roménia, cujo acordo foi comunicado em
30 de julho de 2014 e a conclusão do processo foi concretizada
em 8 de janeiro de 2015. Com esta operação, o Millennium
bcp eliminou a exposição ao mercado romeno, antes do
prazo previsto, com impactos favoráveis nos indicadores de
rendibilidade e de capital, consubstanciando o enfoque no
FXPSULPHQWR GRV REMHWLYRV GHƮQLGRV QR 3ODQR (VWUDW¨JLFR GR
Grupo, nomeadamente na criação de condições de crescimento
e de rendibilidade.
No âmbito do processo de venda da totalidade da participação
detida no capital social do Millennium bank na Roménia, e de
acordo com o disposto na IFRS 5, esta operação foi enquadrada
como operação descontinuada, sendo o impacto desta operação
apresentado numa linha separada da demonstração de resultados
GHGHGH]HPEURGHHGHGHQRPLQDGDŠUHVXOWDGR
GHRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢Rš
Na sequência do processo de alienação desta subsidiária, ao
nível do balanço consolidado, os ativos e passivos do Millennium
bank na Roménia, considerando que o negócio de alienação
foi concretizado no decurso da preparação das demonstrações
ƮQDQFHLUDVGHGHL[DUDPGHVHUUHOHYDGRVDSDUWLUGHGH
dezembro de 2014, dado que estavam reunidas as condições
para o seu desreconhecimento, considerando que em 31 de
dezembro de 2014 o controlo já tinha sido cedido e os riscos
transferidos.
7HQGR HP FRQVLGHUD¦¢R R FRPSURPLVVR ƮUPDGR FRP D
Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG
Comp) relativamente ao plano de reestruturação do Banco,
nomeadamente a implementação de uma nova abordagem
no negócio de gestão de fundos de investimento, bem como a
conclusão da respetiva alienação em maio de 2015, a atividade
da Millennium bcp Gestão de Activos encontra-se igualmente
DSUHVHQWDGDQDOLQKDGHŠUHVXOWDGRGHRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDV
RXHPGHVFRQWLQXD¦¢RšGHGHGH]HPEURGHHGH
Adicionalmente, o Banco Comercial Português, S.A. acordou
a realização de uma fusão por incorporação do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A no seguimento
da qual essa entidade passou a ser considerada como operação
descontinuada desde 31 de março de 2016. Com referência a 31
de dezembro de 2015, o total de ativos e passivos desta subsidiária
foram relevados no balanço consolidado nas linhas respetivas
enquanto os custos e proveitos do exercício, com referência a 31
de dezembro de 2016 e 2015, foram apresentados numa só linha
GHQRPLQDGD ŠUHVXOWDGR GH RSHUD¦´HV GHVFRQWLQXDGDV RX HP
GHVFRQWLQXD¦¢Rš $S²V D FRQFUHWL]D¦¢R GD IXV¢R TXH RFRUUHX
em 30 de abril de 2016, os ativos e passivos do Banco Millennium
Angola foram desreconhecidos do balanço consolidado, passando
a participação detida no Banco Millennium Atlântico a ser registada
como associada.

Não obstante, de forma a proporcionar uma melhor leitura da
evolução da situação patrimonial do Grupo, apenas para efeitos
desta análise, alguns indicadores de balanço são apresentados
também em base comparável, ou seja, excluindo as operações
em descontinuação.
Os valores associados a operações descontinuadas ou em
descontinuação são apresentados separadamente, nos períodos
relevantes, de acordo com a informação contida nas demonstrações
ƮQDQFHLUDV HP EDVH FRQVROLGDGD DSURYDGDV SHORV $FLRQLVWDV H
publicadas pelo Banco. As operações descontinuadas ou em
descontinuação abrangidas pelo período de análise coberto
neste documento incluem as subsidiárias na Roménia (alienada
em janeiro de 2015) e a Millennium bcp Gestão de Activos
(alienada em maio de 2015), que produzem efeitos na rubrica de
operações descontinuadas ou em descontinuação nos períodos
anuais de 2014 e 2015, e o Banco Millennium em Angola, que
foi considerado como operação em descontinuação no primeiro
trimestre de 2016 no âmbito do processo de fusão com o
Banco Privado Atlântico, produzindo efeitos na mesma rubrica
nos exercícios de 2016 e de 2015, dado que a informação com
referência a 31 de dezembro de 2015 foi reapresentada nas
GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GR 0LOOHQQLXP EFS
Salienta-se que os impactos produzidos pelas operações
GHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢RVHYHULƮFDP L QRTXHVH
refere à subsidiária na Roménia: em 2014 ao nível das rubricas da
demonstração de resultados; (ii) relativamente à Millennium bcp
Gestão de Activos: em 2014 ao nível das rubricas do balanço
e em 2014 e 2015 ao nível das rubricas da demonstração de
resultados; e (iii) no respeitante ao Banco Millennium em Angola:
em 2015 ao nível das rubricas do balanço e em 2015 e 2016 ao
nível das rubricas da demonstração de resultados.
A atividade desenvolvida pelo Millennium bcp em 2016
proporcionou um aumento de 31,2% no resultado core (corresponde
DR DJUHJDGR GD PDUJHP ƮQDQFHLUD H GDV FRPLVV´HV O¬TXLGDV
deduzidas dos custos operacionais), totalizando 1.094 milhões
de euros, face aos 834 milhões de euros apurados em igual
SHU¬RGR GH  LQưXHQFLDGR SHOR LPSDFWR GH LWHQV Q¢R
habituais. Excluindo estes efeitos, o resultado core teria crescido
8,2% para 908 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016,
que compara com 839 milhões de euros registados em igual data
GHUHưHWLQGRRFUHVFLPHQWRGHGDPDUJHPƮQDQFHLUD
e a redução de 4,5% dos custos operacionais.
O resultado líquido em 2016 totalizou 24 milhões de euros
face a 235 milhões de euros apurados em 2015; contudo, não
considerando o efeito dos itens não habituais, o resultado líquido
teria sido positivo em 98 milhões de euros em 2016, comparando
com um prejuízo de 22 milhões de euros em 2015.
O ativo total cifrou-se em 71.265 milhões de euros em 31
de dezembro de 2016, que compara com 74.885 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2015 (dos quais 2.344 milhões de
HXURV UHVSHLWDQWHV DR %DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD  LQưXHQFLDGR
pelas reduções do crédito a clientes e da carteira de títulos,
HVVHQFLDOPHQWHGHGLYLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD
O crédito a clientes (bruto) situou-se em 51.758 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2016, que compara com
54.443 milhões no período homólogo de 2015, sem o efeito de
operações descontinuadas ou em descontinuação (996 milhões
GH HXURV DVVRFLDGRV DR %DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD  UHưHWLQGR
a diminuição de 5,4% registada na atividade em Portugal,
designadamente no crédito hipotecário concedido a particulares
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e no crédito a empresas, condicionada pela redução do portfolio
de negócios não core e pela recuperação moderada da economia
portuguesa, apesar dos continuados esforços de atuação das
áreas comerciais, em linha com a estratégia de apoio às famílias e
ao tecido empresarial, privilegiando o contributo para a economia
e a sustentabilidade dos projetos. A evolução na atividade
internacional acompanhou a performance de Portugal ao registar
uma redução de 3,5%, prejudicada pela desvalorização cambial
do zlóti e do metical face ao euro em 2016.
Os recursos totais de clientes, excluindo o impacto do Banco
0LOOHQQLXP $QJROD HP  GH GH]HPEUR GH  FODVVLƮFDGR
como operação em descontinuação (1.692 milhões de euros),
registaram uma redução de 1,7%, totalizando 63.377 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2016, face aos 64.485 milhões
de euros apurados em 31 de dezembro de 2015. Não obstante o
aumento apurado nos recursos fora de balanço, consubstanciado
QRVDFU¨VFLPRVYHULƮFDGRVQRVSURGXWRVGHFDSLWDOL]D¦¢RHQRV
ativos sob gestão, quando comparado com 31 de dezembro de 2015,
a evolução dos recursos de clientes encontra-se penalizada pelos
decréscimos relevados nos depósitos de clientes e nos débitos para
FRPFOLHQWHVWLWXODGRVWHQGRVLGRLQưXHQFLDGRVGHVIDYRUDYHOPHQWH
pelos efeitos cambiais da atividade internacional.

ANÁLISE DA RENDIBILIDADE
RESULTADO LÍQUIDO
O resultado core do Millennium bcp aumentou 31,2%, totalizando
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGRH[HUF¬FLRGHIDFHDRV
834 milhões de euros apurados em igual período de 2015,
condicionado pelo impacto de itens não habituais, e induzindo
uma melhoria de 13 pontos percentuais do cost to core income
GHƮQLGR SHOR U FLR HQWUH RV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H R UHVXOWDGR
core) entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016,
Ʈ[DQGRVHHPQHVWDGDWD'HVFRQWDQGRRHIHLWRGDTXHOHV
itens não habituais relacionados com o impacto da revisão do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do Millennium bcp, líquido de
custos de reestruturação, de -5,8 milhões de euros em 2015 e de
186 milhões de euros em 2016, o resultado core aumentou 8,2%,
de 839 milhões de euros registados em 2015 para 908 milhões
GHHXURVHPUHưHWLQGRRFUHVFLPHQWRGHGDPDUJHP
ƮQDQFHLUDHDUHGX¦¢RGHGRVFXVWRVRSHUDFLRQDLV
O resultado líquido, em 2016, totalizou 24 milhões de euros
IDFH D  PLOK´HV GH HXURV DSXUDGRV HP  UHưHWLQGR R
impacto de itens não habituais. Excluindo este efeito, o resultado
líquido teria sido positivo em 98 milhões de euros em 2016,
comparando com um prejuízo de 22 milhões de euros em 2015.
Os itens não habituais, líquidos de imposto, incluem, em 2016,
350 milhões de euros de dotações adicionais para imparidade de
crédito destinadas a reforçar o seu nível de cobertura(3), bem como
RV JDQKRV UHDOL]DGRV QD DOLHQD¦¢R GH W¬WXORV GH G¬YLGD S¹EOLFD
portuguesa de 279 milhões de euros em 2015, face a 8 milhões
de euros em 2016, a desvalorização de fundos de restruturação
empresarial, que foi superior em 140 milhões de euros quando
comparado com 2015, e 51 milhões de euros de imparidade do
goodwill, parcialmente compensados pelos ganhos na aquisição
da Visa Europe pela Visa Inc., pelo Banco em Portugal e pelo Bank
Millennium na Polónia, totalizando 49 milhões de euros, e pelo
LPSDFWRƮVFDOGHPLOK´HVGHHXURV$GLFLRQDOPHQWHR%DQFR
registou um impacto após imposto associado à negociação da
revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do Millennium bcp
(líquido de custos de reestruturação) de 147 milhões de euros
em dezembro de 2016, face aos custos relacionados com
reestruturação de 4 milhões de euros apurados em 2015.
(3)

RESULTADO LÍQUIDO
Milhões de euros

235

24

2014
2015

2016

(227)

RESULTADO LÍQUIDO
Atividade em Portugal
Milhões de euros

44

2014
201
014
4

2016
201
6
2015

(157)

(387)
(38
387)
7)

RESULTADO LÍQUIDO
Atividade internacional
Milhões de euros

201

2014

177

173

2015

2016

Em 2016, inclui imparidades adicionais em relação a um custo do risco consolidado de 120 pontos básicos para reforço da cobertura das non-performing exposures (NPE).
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(Milhões de euros)

ANÁLISE TRIMESTRAL DOS RESULTADOS
2015
2014
(reapresentado) (comparável)(1)

2016

MARGEM FINANCEIRA

1.º trim.

2.º trim.

3.º trim.

4.º trim.

Total

292

308

306

323

1.230

1.191

1.028

Outros proveitos líquidos
Rendimentos de instrumentos de capital
Comissões líquidas
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV

2

4

1

1

8

10

3

164

156

161

163

644

660

649

28

154

30

28

240

539

416

Outros proveitos de exploração líquidos

(12)

(76)

(8)

(10)

(106)

(120)

14

Resultados por equivalência patrimonial

14

24

23

20

81

24

36

TOTAL DE OUTROS PROVEITOS LÍQUIDOS

196

263

206

202

867

1.113

1.119

Produto bancário

488

571

512

525

2.097

2.304

2.147

Custos operacionais
138

135

137

(54)

357

574

603

Outros gastos administrativos

92

93

90

99

374

389

416

Amortizações do exercício

13

13

12

13

50

54

57

Custos com o pessoal

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

243

241

238

58

780

1.017

1.076

Resultado operacional

245

330

274

467

1.317

1.286

1.070

Imparidade
Do crédito (líquida de recuperações)

161

458

252

247

1.117

818

1.097

De outros ativos e outras provisões

15

183

45

238

481

160

209

69

(310)

(22)

(18)

(281)

308

(236)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
Correntes

25

32

20

37

113

91

93

(10)

(125)

(10)

(351)

(495)

(54)

(202)

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

54

(217)

(32)

296

101

271

(127)

Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação

29

16

0

0

45

90

10
(117)

Diferidos

RESULTADO APÓS IMPOSTOS

83

(201)

(32)

296

146

361

Interesses que não controlam

36

43

22

21

122

126

110

RESULTADO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS DO BANCO

47

(244)

(54)

275

24

235

(227)

(1)
Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada simulando o registo da atividade do BMA como operação
descontinuada ou em descontinuação.

O resultado líquido da atividade em Portugal, em 2016,
foi negativo em 157 milhões de euros, que compara com
um lucro de 44 milhões de euros no ano de 2015, tendo este
GHVHPSHQKR VLGR LQưXHQFLDGR SHOR LPSDFWR HP 3RUWXJDO GRV
itens não habituais. Excluindo este efeito, o resultado líquido
teria aumentado 158 milhões de euros, de -213 milhões de
euros em 2015 para -55 milhões de euros em 2016, suportado
no bom desempenho revelado pelo produto bancário e na
evolução favorável dos custos operacionais e das necessidades
de provisionamento.
O resultado líquido das operações internacionais totalizou
173 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, face aos
177 milhões de euros apurados no período homólogo de
 (VWH GHFU¨VFLPR UHưHWLX R LPSDFWR FDPELDO GHFRUUHQWH
da desvalorização do zlóti e do metical face ao euro e o maior
nível de contribuições obrigatórias na Polónia, que mais que
compensaram o registo de uma mais-valia relacionada com a
aquisição da Visa Europe pela Visa Inc., também na subsidiária
na Polónia. Excluindo os efeitos cambiais, o resultado líquido
aumentou 21,5% quando comparado com 2015.
O Bank Millennium na Polónia registou um resultado líquido
de 160 milhões de euros em 2016, superior aos 131 milhões de
HXURV REWLGRV HP  UHưHWLQGR SULQFLSDOPHQWH D HYROX¦¢R
IDYRU YHOGRSURGXWREDQF ULR(VWHGHVHPSHQKRƮFRXDGHYHUVH
maioritariamente ao resultado obtido na alienação das ações

GD 9LVD (XURSD H DR DXPHQWR GD PDUJHP ƮQDQFHLUD DVVRFLDGR
 PHOKRULD GR FXVWR GH ƮQDQFLDPHQWR H DR FUHVFLPHQWR GRV
volumes, que mais do que compensaram a introdução do novo
imposto sobre a banca, sendo de referir que o valor deste imposto
foi superior ao dos custos extraordinários registados em 2015
QRPHDGDPHQWHDFRQWULEXL¦¢RSDUDDIDO©QFLDGR6.%DQN 
O Millennium bim, em Moçambique, atingiu um resultado
líquido de 71 milhões de euros, comparando com 84 milhões de
euros registados em 2015. Excluindo o efeito da depreciação do
metical, o resultado líquido teria crescido 34% face ao do ano
anterior, devido ao desempenho do produto bancário, suportado na
PDUJHPƮQDQFHLUDTXHIRLEHQHƮFLDGDSHORLQFUHPHQWRGRQHJ²FLR
de Clientes e das taxas de juro de referência, e que compensou os
aumentos dos custos operacionais e da imparidade do crédito, bem
FRPRRƮPGREHQHI¬FLRGDWD[DGHLPSRVWRVREUHOXFURV
O Banco Millennium Angola foi incorporado por fusão
no Banco Privado Atlântico em maio de 2016, o qual opera
agora como Banco Millennium Atlântico. O resultado do Banco
Millennium Angola para os primeiros quatro meses de 2016
somou 37 milhões de euros e foi registado pelo método integral
(participação de 50,1%). Adicionalmente, o resultado líquido do
Banco Millennium Atlântico para os meses de maio a dezembro
de 2016 foi registado pelo método da equivalência patrimonial
(participação de 22,5%), resultando numa contribuição das
operações em Angola de 21 milhões de euros(4) no ano de 2016.

(4)

Apropriação do resultado líquido do Banco Millennium Angola, até à data da operação de fusão, no montante de 18,4 milhões de euros e do resultado líquido do Banco
Millennium Atlântico, após a data de fusão, no montante de 3,0 milhões de euros.
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O Millennium Banque Privée, na Suíça, apresentou um resultado líquido de 6 milhões de euros em 2016, em linha com o valor
apurado em 2015, salientando-se especialmente na atividade de 2016 a redução registada pelos custos operacionais.
O Millennium bcp Bank & Trust, nas Ilhas Caimão, evidenciou um aumento do resultado líquido para 7 milhões de euros em 2016,
face aos 5 milhões de euros obtidos em 2015, associado aos desempenhos favoráveis da imparidade do crédito e dos custos com
SHVVRDOTXHPDLVGRTXHFRPSHQVDUDPRGHVHPSHQKRGHVIDYRU YHOGRSURGXWREDQF ULRSULQFLSDOPHQWHGDPDUJHPƮQDQFHLUDTXH
foi condicionada pela redução das taxas de juro e dos volumes de negócio.
(Milhões de euros)

RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE INTERNACIONAL

Bank Millennium na Polónia

(1)

2016

2015

2014

Var. % 16/15

160

131

155

22,6%

Millennium bim em Moçambique(1)

71

84

88

-15,4%

Banco Millennium Angola(1)(2)

37

76

51

-51,4%

(3)

Banco Millennium Atlântico

13

–

–

Millennium Banque Privée na Suíça

6

6

7

-3,4%

Millennium bcp Bank & Trust nas Ilhas Caimão

7

5

8

51,6%

(122)

(125)

(109)

2,4%

173

177

201

-2,1%

–

–

(12)

Interesses que não controlam
SUBTOTAL
Millennium bank na Roménia(4)
(1)

Os valores apresentados não estão deduzidos dos interesses que não controlam.
Na sequência da fusão do BMA com o BPA, o BMA foi considerado como operação em descontinuação no primeiro trimestre de 2016. Os montantes apresentados nesta
linha correspondem à proporção de resultados do Banco Millennium Angola apropriados pelo Grupo até à data da fusão, considerando o método da consolidação integral.
(3)
Os montantes apresentados nesta linha correspondem à proporção de resultados do Banco Millennium Atlântico apropriados pelo Grupo depois da data da fusão,
considerando o método da equivalência patrimonial.
(4)
Os resultados líquidos desta operação encontram-se relevados em resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação.
Nota: Em 2016, o lucro líquido (depois de impostos e interesses que não controlam) das operações internacionais totalizou 173 milhões de euros. Para o mesmo período, o
lucro líquido da atividade na Polónia ascendeu a 160 milhões de euros (dos quais 80 milhões de euros atribuíveis ao Banco), o lucro líquido em Angola totalizou 50 milhões
de euros (37 milhões de euros associados ao resultado líquido do Banco Millennium Angola, dos quais 18 milhões de euros atribuíveis ao Banco, e 13 milhões de euros
associados ao contributo do Banco Millennium Atlântico, entidade consolidada pelo método de equivalência patrimonial), e o resultado líquido em Moçambique foi de
71 milhões de euros (dos quais 48 milhões de euros atribuíveis ao Banco). O resultado das atividades na Suíça e Ilhas Caimão são atribuíveis ao Banco na sua totalidade.
(2)

MARGEM FINANCEIRA
MARGEM FINANCEIRA
$PDUJHPƮQDQFHLUDVLWXRXVHHPPLOK´HVGHHXURVHP Milhões de euros
2,03%
2016, evidenciando um aumento de 3,3% quando comparado
1,89%
1,81%
,81%
com os 1.191 milhões de euros apurados no período homólogo
de 2015, suportado nas evoluções favoráveis tanto na atividade
1.296
1.2
296
1.256
em Portugal, como na atividade internacional.
1.208
66
65
180
180
1RDQRGHDPDUJHPƮQDQFHLUDEHQHƮFLRXGRHIHLWRWD[D
1.230
1.191
GH MXUR SRVLWLYR LQưXHQFLDGR SHOD GLPLQXL¦¢R GD WD[D GH MXUR GRV
1.028
1
.0
028
depósitos a prazo, que mais do que compensou o efeito da redução da
taxa de juro do crédito a clientes. No entanto, o aumento da margem
ƮQDQFHLUD IRL PLWLJDGR SHOR HIHLWR YROXPH QHJDWLYR LQưXHQFLDGR
fundamentalmente pelo menor volume do crédito a clientes.
2FRPSRUWDPHQWRIDYRU YHOGDPDUJHPƮQDQFHLUDQDDWLYLGDGH
em Portugal, que registou um aumento de 3,5% face a 2015,
VLWXDQGRVHQRVPLOK´HVGHHXURVUHưHWHRFRQWULEXWRSRVLWLYR
da margem comercial, induzido pela redução de 64 pontos base da
2014
2015
2016
taxa dos depósitos a prazo face a 2015, que mais que compensou
0DUJHPƮQDQFHLUD
&XVWRGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVK¬EULGRV &R&RV
o nível inferior de rendimento observado nas carteiras de crédito e
7D[DGHPDUJHPƮQDQFHLUD H[FOFXVWRGRV&R&RV
de títulos de dívida, condicionado pela evolução das taxas de juro.
$PDUJHPƮQDQFHLUDQDDWLYLGDGHLQWHUQDFLRQDODVFHQGHXD
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGRSHU¬RGRGHHYLGHQFLDQGR
um aumento de 3,1% face ao montante de 479 milhões de euros
de 2015 (um aumento de 19,8% se excluídos os efeitos cambiais), traduzindo os incrementos dos volumes de crédito e depósitos de
FOLHQWHVUHOHYDGRVQDVVXEVLGL ULDVHP0R¦DPELTXHHQD3RO²QLDDVVLPFRPRDUHGX¦¢RGHSRQWRVEDVHYHULƮFDGDQDVWD[DVGHMXUR
dos depósitos de clientes.
Em 2016, o ativo líquido médio situou-se em 73.685 milhões de euros, registando uma diminuição de 4,5% face aos 77.128
milhões de euros em 2015, traduzindo a redução do saldo de ativos geradores de juros, designadamente do saldo médio do crédito
a clientes, ao situar-se em 49.428 milhões de euros em 2016, face aos 52.318 milhões de euros registados em 2015, e apesar do
DXPHQWRYHULƮFDGRQRVDOGRP¨GLRGHDWLYRVƮQDQFHLURVTXHHYROXLXGHPLOK´HVGHHXURVHPSDUDPLOK´HVGH
euros em 2016.
Os passivos geradores de juros médios diminuíram para 65.279 milhões de euros em 2016, comparando com 66.860 milhões de
HXURVHPFRPRUHVXOWDGRGRGHFU¨VFLPRGRVDOGRP¨GLRGDG¬YLGDHPLWLGDHSDVVLYRVƮQDQFHLURVSDUDPLOK´HVGHHXURV
em 2016 (5.318 milhões de euros em 2015) e da diminuição dos depósitos de instituições de crédito para 10.497 milhões de euros
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em 2016 (10.712 milhões de euros em 2015), em simultâneo com
a redução do saldo médio de passivos subordinados, de 1.837
milhões de euros registados em 2015 para 1.649 milhões de euros
em 2016. Estas evoluções foram parcialmente compensadas pelo
aumento do saldo médio de depósitos de clientes para 49.010
milhões de euros em 2016 (48.993 milhões de euros apurados em
2015), que evidencia o esforço efetuado para a sua retenção, num
contexto de reduzidas remunerações, favorecendo a redução do
gapFRPHUFLDOHRƮQDQFLDPHQWRSULPRUGLDOGDDWLYLGDGHFUHGLW¬FLD
por depósitos de clientes.
Em termos de estrutura do balanço médio, o saldo médio
dos ativos geradores de juros representava 85,4% do ativo
líquido médio em 2016, que compara com 84,9% em 2015. A
componente de crédito a clientes diminuiu o seu peso relativo
na estrutura do balanço e passou a representar 67,1% do ativo
líquido médio em 2016 (67,8% em 2015), mantendo-se como
o principal agregado da carteira de ativos geradores de juro, ao
PHVPRWHPSRTXHDFDUWHLUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVDXPHQWRXR
seu peso na estrutura do balanço ao representar 14,1% do ativo
líquido médio em 2016 (13,2% em 2015).
Na componente dos passivos geradores de juros, os depósitos de
FOLHQWHVPDQWLYHUDPVHFRPRRSULQFLSDODJUHJDGRGHƮQDQFLDPHQWR
e de suporte da atividade de intermediação, reforçando a sua
importância na estrutura do passivo ao representarem 75,1% do
saldo médio de passivos geradores de juros em 2016 (73,3%
em 2015). O agregado de títulos de dívida emitida e passivos
ƮQDQFHLURV HYLGHQFLRX XPD UHGX¦¢R GR VHX SHVR QR VDOGR GRV
passivos geradores de juros para 6,3% em 2016 (8,0% em 2015
e 11,7% em 2014), simultaneamente, a componente de passivos
subordinados registou uma diminuição do seu peso no total de
passivos geradores de juros para 2,5% em 2016 (2,7% em 2015
e 4,6% em 2014).
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0LOK´HVGHHXURV

1,74%

1,63%
,33%
1,33%

802

777

66
736
7
36

65
711
7
11

707
180
527
5
27
7

2014

2015

0DUJHPƮQDQFHLUD

2016

&XVWRGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVK¬EULGRV &R&RV

7D[DGHPDUJHPƮQDQFHLUD H[FOFXVWRGRV&R&RV

MARGEM FINANCEIRA
Atividade internacional
0LOK´HVGHHXURV

3,24%
2,54%
501

479

2014

2015

2,75%
494

2016

7D[DGHPDUJHPƮQDQFHLUD

(Milhões de euros)

BALANÇO MÉDIO
2016
Balanço
médio
ATIVOS GERADORES DE JUROS
Aplicações em instituições de crédito
$WLYRVƮQDQFHLURV
Crédito a clientes
TOTAL DE ATIVOS GERADORES DE JUROS
Operações descontinuadas ou em descontinuação(1)
Ativos não geradores de juros
ATIVO TOTAL
PASSIVOS GERADORES DE JUROS
Depósitos de instituições de crédito
Depósitos de clientes
'¬YLGDHPLWLGDHSDVVLYRVƮQDQFHLURV
Passivos subordinados
TOTAL DE PASSIVOS GERADORES DE JUROS
Operações descontinuadas ou em descontinuação(1)
Passivos não geradores de juros
Capitais próprios e Interesses que não controlam
TOTAL DO PASSIVO, CAPITAIS PRÓPRIOS E INTERESSES
QUE NÃO CONTROLAM
TAXA DE MARGEM FINANCEIRA(2)
([FOXLQGRFXVWRGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVK¬EULGRV &R&RV

2015 (reapresentado)
Taxa

Balanço
médio

Taxa

2014
Balanço
médio

Taxa

3.085
10.396
49.428
62.909
731
10.045
73.685

0,62%
2,08%
3,25%
2,92%

3.015
10.184
52.318
65.517
2.000
9.611
77.128

0,87%
2,55%
3,45%
3,19%

3.254
12.236
55.068
70.558
398
9.587
80.543

1,17%
3,41%
3,81%
3,62%

10.497
49.010
4.123
1.649
65.279
684
2.414
5.308

0,28%
0,70%
3,25%
7,33%
0,96%

10.712
48.993
5.318
1.837
66.860
1.795
2.919
5.554

0,59%
1,12%
3,47%
6,71%
1,37%

12.217
48.715
8.550
3.335
72.817
323
3.027
4.376

0,67%
1,65%
3,79%
7,23%
1,99%

73.685

77.128
1,92%
2,03%

80.543
1,79%
1,89%

1,56%
1,81%

(1)
Inclui a atividade das subsidiárias na Roménia (alienada em janeiro de 2015) e da Millennium bcp Gestão de Activos (alienada em maio de 2015) e respetivos ajustamentos
de consolidação. No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como
operação em descontinuação no primeiro trimestre de 2016, pelo que, para efeitos comparativos, foi reapresentada a informação com referência a dezembro de 2015.
(2)
5HOD¦¢RHQWUHRVYDORUHVGD0DUJHPƮQDQFHLUDHRVDOGRP¨GLRGR7RWDOGHDWLYRVJHUDGRUHVGHMXURV
1RWDVDOGRP¨GLRGHWHUPLQDGRFRPEDVHQDP¨GLDPHQVDOGRVYDORUHVGHƮQDOGRP©VDFXPXODGDQRSHU¬RGR2VMXURVGRVGHULYDGRVGHFREHUWXUDIRUDPDORFDGRVHP
2016, 2015 e 2014, à respetiva rubrica de balanço.
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2VDOGRP¨GLRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGHRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢RGHH UHDSUHVHQWDGR UHưHWH
o efeito dos ativos e passivos do Banco Millennium Angola consolidados até abril de 2016 e o consequente desreconhecimento dos
mesmos em maio de 2016, após a concretização da operação de fusão desta entidade com o Banco Privado Atlântico.
(Milhões de euros)

FATORES DETERMINANTES DA VARIAÇÃO DA MARGEM FINANCEIRA
2016 vs. 2015
Efeito volume

Efeito taxa

Efeito residual

Variação

Aplicações em instituições de crédito

1

(8)

-

(7)

$WLYRVƮQDQFHLURV

6

(49)

(1)

(44)

Crédito a clientes

(101)

(109)

11

(199)

(85)

(179)

14

(250)

(1)

(33)

-

(34)

-

(205)

2

(203)

'¬YLGDHPLWLGDHSDVVLYRVƮQDQFHLURV

(42)

(12)

3

(51)

Passivos subordinados

(13)

12

(1)

(2)

TOTAL DE PASSIVOS GERADORES DE JUROS

(22)

(277)

9

(290)

MARGEM FINANCEIRA

(63)

98

5

40

ATIVOS GERADORES DE JUROS

TOTAL DOS ATIVOS GERADORES DE JUROS
PASSIVOS GERADORES DE JUROS
Depósitos de instituições de crédito
Depósitos de clientes

$WD[DGHPDUJHPƮQDQFHLUDƮ[RXVHHPHPTXHFRPSDUDFRPHPLJXDOSHU¬RGRGHEHQHƮFLDQGR
GRVDXPHQWRVREVHUYDGRVQDVDWLYLGDGHVHP3RUWXJDOHLQWHUQDFLRQDO([FOXLQGRRLPSDFWRGRFXVWRGHƮQDQFLDPHQWRGRV&R&RVD
WD[DGHPDUJHPƮQDQFHLUDFLIURXVHHPHPHHPQRSHU¬RGRKRP²ORJRGH'DDQ OLVHHIHWXDGDDREDODQ¦R
P¨GLRYHULƮFDVHXPDGLPLQXL¦¢RHQWUHHGDVWD[DVGHMXURP¨GLDVGDVFRPSRQHQWHVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRP
RSHUD¦´HVFRPFOLHQWHVVHQGRGHVDOLHQWDUTXHDYDULD¦¢RYHULƮFDGDQDWD[DP¨GLDGRFU¨GLWRDFOLHQWHVIRLLQIHULRUUHJLVWDGDQDWD[D
média dos depósitos de clientes.
OUTROS PROVEITOS LÍQUIDOS
Os outros proveitos líquidos, que agregam os rendimentos de instrumentos de capital, as comissões líquidas, os resultados em
RSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVRVRXWURVSURYHLWRVGHH[SORUD¦¢RO¬TXLGRVHRVUHVXOWDGRVSRUHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOFLIUDUDPVHHP
PLOK´HVGHHXURVHPTXHFRPSDUDPFRPPLOK´HVGHHXURVUHOHYDGRVHPUHưHWLQGRIXQGDPHQWDOPHQWHDHYROX¦¢R
GRVUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVREVHUYDGDQDDWLYLGDGHHP3RUWXJDOLQưXHQFLDGDVREUHWXGRSHORVJDQKRVGHPLOK´HV
GHHXURVDSXUDGRVFRPDDOLHQD¦¢RGHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDHP
(Milhões de euros)

OUTROS PROVEITOS LÍQUIDOS
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

8

10

3

-20,1%

Comissões líquidas

644

660

649

-2,5%

5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV

240

539

416

-55,4%

Outros proveitos de exploração líquidos

(106)

(120)

14

11,7%

Resultados por equivalência patrimonial

81

24

36

242,3%

867

1.113

1.119

-22,1%

Atividade em Portugal

590

840

831

-29,8%

Atividade internacional

277

273

288

1,4%

Rendimentos de instrumentos de capital

TOTAL
dos quais:

(1)
Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.
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RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL
Os rendimentos de instrumentos de capital, que incluem os
dividendos e os rendimentos de unidades de participação recebidos
GH LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD
ou detidos para negociação, ascenderam a 8 milhões de euros
HPUHưHWLQGRXPDUHGX¦¢RGHPLOK´HVGHHXURVIDFHDRV
10 milhões de euros registados no período homólogo de 2015,
suportados pelos rendimentos associados a investimentos do Grupo
que integram a carteira de ações (5 milhões de euros) e a unidades
de participação de fundos de investimento (3 milhões de euros).
COMISSÕES LÍQUIDAS
As comissões líquidas incorporam as comissões relacionadas
com o negócio bancário e as comissões mais diretamente
UHODFLRQDGDVFRPRVPHUFDGRVƮQDQFHLURV(PWRWDOL]DUDP
 PLOK´HV GH HXURV UHưHWLQGR XPD GLPLQXL¦¢R GH 
comparativamente aos 660 milhões de euros registados no
SHU¬RGR KRP²ORJR GH  LQưXHQFLDGD SHOR PHQRU Q¬YHO GH
comissões observado na atividade internacional (-11,7%), em
particular nas subsidiárias em Moçambique e, especialmente,
na Polónia, cujo valor diminuiu para 187 milhões de euros em
2016, face a 212 milhões de euros em igual período de 2015. As
comissões líquidas da atividade internacional, excluindo o efeito
taxa de câmbio, diminuíram 0,6% entre 2015 e 2016.
1DDWLYLGDGHHP3RUWXJDOYHULƮFRXVHXPDHYROX¦¢RIDYRU YHO
GHDVFHQGHQGRDXPWRWDOGHPLOK´HVGHHXURVQRƮQDO
de 2016 (71% do total das comissões).
O desempenho das comissões líquidas observado em 2016
traduz a diminuição das comissões bancárias em 1,7% (-9
milhões de euros), induzida pelo menor nível de comissões
registado na atividade internacional, parcialmente mitigada pela
evolução favorável das comissões em Portugal, e a redução das
FRPLVV´HV UHODFLRQDGDV FRP RV PHUFDGRV ƮQDQFHLURV HP 
PLOK´HVGHHXURV LQưXHQFLDGDSHORQ¬YHOLQIHULRUUHJLVWDGR
nas comissões de operações sobre títulos.
As comissões relacionadas com o negócio bancário totalizaram
521 milhões de euros em 2016, face aos 530 milhões de euros
HP  UHưHWLQGR VREUHWXGR R GHVHPSHQKR GHVIDYRU YHO
das comissões associadas a cartões e transferências de valores,
a par das comissões sobre operações de crédito e garantias e
das outras comissões de outros serviços bancários, apesar da
evolução favorável das comissões relacionadas com o negócio
de bancassurance e de gestão e manutenção de contas.
As comissões relacionadas com o negócio de cartões e
transferências de valores registaram uma diminuição de 9,1%,
ascendendo a 144 milhões de euros em 2016, comparando com
159 milhões de euros relevados em 2015, repercutindo o menor
desempenho na faturação de cartões na atividade internacional.
(VWD HYROX¦¢R EHQHƮFLRX OLJHLUDPHQWH GD GLQ¡PLFD GH YHQGDV
YHULƮFDGDHP3RUWXJDOFRPXPDXPHQWRGH
As comissões associadas a operações de crédito e garantias
totalizaram 160 milhões de euros em 2016, situando-se em linha
FRP R SHU¬RGR KRP²ORJR GH  LQưXHQFLDGR IDYRUDYHOPHQWH
pelas comissões em operações de crédito contabilizadas na atividade
internacional, que compensaram o menor volume de comissões em
operações de crédito e garantias registadas na atividade em Portugal.
As comissões de bancassurance, que incluem as comissões
recebidas pela mediação de produtos de seguros dos ramos Vida
(produtos de capitalização, crédito à habitação e consumo) e
Não Vida (acidentes e doença, automóvel, multirriscos habitação
e outros Não Vida) através das redes de distribuição do Banco
a operar em Portugal, situaram-se em 77 milhões de euros em
2016, evidenciando uma melhoria de 1,8%, face aos 75 milhões
de euros registados em 2015.
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COMISSÕES LÍQUIDAS
Milhões de euros

660

649
136
13
6

0
130

513
5
13
3

530
0
530

2014

2015

644
123
12
23
521
521
2

2016

Comissões bancárias
Comissões relacionadas com mercados

COMISSÕES LÍQUIDAS
Atividade em Portugal
Milhões de euros

457

448

433
65
368
3
68
8

2014

58

60
0

390
0
390

397
397

2015

2016

Comissões bancárias
Comissões relacionadas com mercados

COMISSÕES LÍQUIDAS
Atividade internacional
Milhões de euros

216

212
71

72

187
63

1
45
5
145

140
140
124
124
2

2014

2015

2016

Comissões bancárias
Comissões relacionadas com mercados

As comissões líquidas relacionadas com a abertura e a
manutenção de contas de Clientes cifraram-se em 91 milhões de
euros em 2016, que compara com 84 milhões de euros registados
no período homólogo de 2015, evidenciando um crescimento de
7,3%, suportado em grande medida pelo desempenho observado
na atividade em Portugal.
As outras comissões diretamente relacionadas com o negócio
bancário totalizaram 49 milhões de euros em 2016, que comparam
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com 51 milhões de euros registados em 2015, condicionadas pela redução de 29,9% (-12 milhões de euros) observada na atividade
internacional, apesar do bom desempenho na atividade em Portugal, com um aumento de 76,5% (+10 milhões de euros).
$V FRPLVV´HV UHODFLRQDGDV FRP RV PHUFDGRV ƮQDQFHLURV VLWXDUDPVH HP  PLOK´HV GH HXURV HP  FRPSDUDQGR FRP
PLOK´HVGHHXURVHPUHưHWLQGRDHYROX¦¢RGHVIDYRU YHOGHGHYLGDHPJUDQGHPHGLGDHYROX¦¢RGDFRPSRQHQWH
internacional, em particular na atividade desenvolvida pela subsidiária na Polónia, que registou um decréscimo de 10,5% (-5 milhões
de euros) no conjunto das comissões de gestão e intervenção e operações sobre títulos. A atividade em Portugal traduziu-se na
evolução favorável da faturação de comissões com operações sobre títulos, ao evoluir de 52 milhões de euros em 2015 para 54
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGH
As comissões associadas a operações com títulos totalizaram 85 milhões de euros em 2016, que compara com 91 milhões de euros
HPHYLGHQFLDQGRXPDUHGX¦¢RGH$HYROX¦¢RYHULƮFDGDQDVFRPLVV´HVFRPRSHUD¦´HVFRPW¬WXORVUHưHWHHVVHQFLDOPHQWH
os menores proveitos registados nas subsidiárias da Polónia e Suíça, parcialmente mitigada com o aumento da faturação de comissões
na atividade em Portugal, designadamente com os proveitos associados a operações de montagem e colocação de operações sobre
W¬WXORVHPPHUFDGRSULP ULRHVHFXQG ULRFRPHVSHFLDOGHVWDTXHSDUDDVRIHUWDVS¹EOLFDVGHVXEVFUL¦¢RGHREULJD¦´HVFRQFUHWL]DGDV
QRVHJXQGRVHPHVWUHGHSHOD5HS¹EOLFD3RUWXJXHVDUHSUHVHQWDGDSHOD$J©QFLDGH*HVW¢RGD7HVRXUDULDHGD'¬YLGD3¹EOLFDś
IGCP, E.P.E.
Em 2016, as comissões geradas pela gestão de ativos totalizaram 38 milhões de euros, que comparam com 39 milhões de euros
relevados no período homólogo de 2015 (-2,2%), traduzindo, no essencial, o menor nível de proveitos da atividade internacional,
nomeadamente na subsidiária da Polónia, que evidenciou uma redução de proveitos de 3 milhões de euros (-13,7%).
(Milhões de euros)

COMISSÕES LÍQUIDAS
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

Cartões e transferências

144

159

178

-9,1%

Crédito e garantias

COMISSÕES BANCÁRIAS

160

160

147

0,0%

Bancassurance

77

75

73

1,8%

Contas

91

84

77

7,3%

-

-

(23)

Comissões relacionadas com a garantia do Estado

49

51

62

-3,9%

521

530

513

-1,7%

Operações sobre títulos

85

91

97

-7,3%

Gestão de ativos

38

39

39

-2,2%

SUBTOTAL

123

130

136

-5,8%

COMISSÕES LÍQUIDAS TOTAIS

644

660

649

-2,5%

Atividade em Portugal

457

448

433

1,9%

Atividade internacional

187

212

216

-11,7%

Outras comissões
SUBTOTAL
COMISSÕES RELACIONADAS COM MERCADOS

das quais:

(1)

Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
2V UHVXOWDGRV HP RSHUD¦´HV ƮQDQFHLUDV TXH LQFRUSRUDP RV
resultados cambiais, resultados em operações de negociação
H GH FREHUWXUD RV UHVXOWDGRV HP DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV
SDUDYHQGD H RV UHVXOWDGRV HP DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨ 
maturidade, totalizaram 240 milhões de euros em 2016, face a
539 milhões de euros registados no período homólogo de 2015.
A evolução dos resultados em operações financeiras reflete
o comportamento da atividade em Portugal, traduzindo,
essencialmente, a realização de mais-valias na alienação de
W¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD 2EULJD¦´HVGR7HVRXUR 
de 396 milhões de euros em 2015, que comparam com mais-valias de 10 milhões de euros e um ganho de natureza não
habitual de 96 milhões de euros decorrente da aquisição, pela
Visa Inc., das participações detidas pelo Banco em Portugal e
pelo Bank Millennium na Polónia na Visa Europe, em 2016.
Na atividade internacional, os resultados em operações
ƮQDQFHLUDVDXPHQWDUDPGHPLOK´HVGHHXURVHPSDUD

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Milhões de euros
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539
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416
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2015

2016
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140 milhões de euros contabilizados em 2016 (+45,6%), devido ao resultado da venda das ações da Visa Europe pelo Banco na Polónia
(+70 milhões de euros), não obstante os menores resultados obtidos com as operações cambiais realizadas pelas subsidiárias na
3RO²QLDHHP0R¦DPELTXH(PLJXDOSHU¬RGRVHH[FOX¬GRVRVHIHLWRVFDPELDLVRVUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVQDDWLYLGDGH
internacional registaram um aumento de 77,1%, face ao período homólogo de 2015.
(Milhões de euros)

RESULTADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

Resultados em operações de negociação e de cobertura

102

118

128

-13,8%

5HVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

139

421

302

-67,1%

-

-

(14)

240

539

416

-55,4%

100

443

344

-77,4%

10

395

319

-97,4%

140

96

73

45,6%

5HVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
TOTAL
'HFRPSRVL¦¢RJHRJU ƮFD
Atividade em Portugal
GRVTXDLVG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD

(2)

Atividade internacional
(1)

Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.
(2)
,QFOXLRVUHVXOWDGRVREWLGRVFRPRSHUD¦´HVGHQHJRFLD¦¢RHFREHUWXUDHRSHUD¦´HVFRPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

OUTROS PROVEITOS DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDOS
Os outros proveitos de exploração líquidos, que agregam os outros proveitos de exploração, os outros resultados de atividades não
bancárias e os resultados com a alienação de subsidiárias e outros ativos, foram negativos em 106 milhões de euros, comparando
favoravelmente com perdas líquidas de 120 milhões de euros contabilizadas em igual período de 2015.
Na atividade em Portugal, esta rubrica incorpora, em 2016, o custo com a contribuição de 21,2 milhões de euros (31,4 milhões de
euros em 2015) para o Fundo Único de Resolução (FUR), a contribuição adicional de 5,7 milhões de euros (6,4 milhões de euros em
2015) exigida para o fundo de resolução nacional, a contribuição do setor bancário de 24,8 milhões de euros (24,9 milhões de euros
em 2015), a contribuição de 0,1 milhão de euros (1,3 milhões de euros em 2015) para o fundo de garantia de depósitos e o fee de
supervisão do BCE de 1,5 milhões de euros (1,3 milhões de euros em 2015), totalizando o valor de 53,2 milhões de euros em 2016 (65,3
milhões de euros em 2015) devidos por contribuições obrigatórias.
A evolução dos outros proveitos de exploração líquidos, em 2016, na atividade internacional, com um acréscimo de perdas líquidas
de 28 milhões de euros (+78,7%), face ao exercício anterior de 2015, foi penalizada pela introdução de um novo imposto sobre a banca
na Polónia, em 2016, com um impacto de 40 milhões de euros (2015: sem contribuição).
RESULTADOS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Os resultados de empresas associadas reconhecidos por equivalência patrimonial, que incorporam os resultados apropriados pelo
*UXSRDVVRFLDGRVFRQVROLGD¦¢RGHHQWLGDGHVRQGHR*UXSRDSHVDUGHH[HUFHULQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDQ¢RH[HUFHRFRQWURORGDV
SRO¬WLFDVƮQDQFHLUDHRSHUDFLRQDODVFHQGHUDPDPLOK´HVGHHXURVHPTXHFRPSDUDPFRPPLOK´HVGHHXURVUHOHYDGRVQR
período homólogo de 2015.
$HYROX¦¢RYHULƮFDGDHPQRVUHVXOWDGRVSRUHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOLQFOXLXPDFU¨VFLPRGHPLOK´HVGHHXURVIDFH
ao valor do ano anterior, associado aos resultados obtidos com a participação de 49% detida na Millenniumbcp Ageas, bem como
a apropriação, desde maio de 2016, dos resultados de 13 milhões de euros relativos a 22,5% de participação no Banco Millennium
Atlântico, a nova entidade resultante da fusão do Banco Millennium em Angola com o Banco Privado Atlântico. Os resultados por
HTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOLQFRUSRUDPDLQGDRDXPHQWRYHULƮFDGRFRPRFRQWULEXWRGDVSDUWLFLSD¦´HVGHWLGDVQDVHPSUHVDVDVVRFLDGDV
Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (22 milhões de euros) e SIBS (9 milhões de euros), decorrentes da transação das
respetivas participações na Visa Europe.
(Milhões de euros)

RESULTADOS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
2016

2015
(reapresentado)

2014

Var. % 16/15

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A.

26

8

36

218,1%

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

27

5

2

419,0%

Banco Millennium Atlântico, S.A.

13

-

-

SIBS, SGPS, S.A.

12

2

3

370,0%

Outros

2

8

(4)

-71,9%

TOTAL

81

24

36

242,3%
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CUSTOS OPERACIONAIS
A evolução dos custos operacionais, que agregam os custos com
o pessoal, os outros gastos administrativos e as amortizações do
exercício, incorporam os seguintes impactos marginais em 2016:
(i) redução dos custos com o pessoal, resultante de alterações
das condições do plano de pensões, nomeadamente da idade da
reforma e da contribuição para o SAMS; extinção do prémio de
DQWLJXLGDGHHFULD¦¢RGRSU¨PLRGHƮQDOGHFDUUHLUDSURƮVVLRQDO
decorrentes da revisão, em 2016, do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) do Millennium bcp (-197 milhões de euros); e (ii) acréscimo
de custos de reestruturação associados a reformas antecipadas
HDUHVFLV´HVSRUP¹WXRDFRUGR PLOK´HVGHHXURV ([FOXLQGR
estes impactos, os custos operacionais cifraram-se em 966
milhões de euros em 2016 (780 milhões de euros se incluído
R HIHLWR GH LPSDFWRV HVSHF¬ƮFRV  DSUHVHQWDQGR XPD UHGX¦¢R
de 4,5%, face aos 1.011 milhões de euros apurados em 2015,
essencialmente suportada nas poupanças obtidas na atividade
em Portugal. Esta diminuição dos custos operacionais, excluindo
R HIHLWR GRV LWHQV HVSHF¬ƮFRV WUDGX]LX DV UHGX¦´HV GH  QRV
custos com o pessoal, de 4,0% nos outros gastos administrativos e
de 7,9% em amortizações do exercício, contribuindo positivamente
SDUDDHYROX¦¢RGRU FLRGHHƮFL©QFLD
1D DWLYLGDGH HP 3RUWXJDO H[FOXLQGR LWHQV HVSHF¬ƮFRV RV
custos operacionais cifraram-se em 624 milhões de euros em
2016, uma diminuição de 2,2% face ao montante contabilizado
em 2015, consubstanciada nas poupanças alcançadas nos custos
FRPRSHVVRDO  LQGX]LGDVSHODGLPLQXL¦¢RGRQ¹PHURGH
Colaboradores, e nos outros gastos administrativos (-1,7%).
Os custos operacionais na atividade internacional registaram
uma redução de 8,5% (+5,9% excluindo os efeitos cambiais),
totalizando 342 milhões de euros em 2016, face ao valor de 373
PLOK´HVGHHXURVDSXUDGRHPHVVHQFLDOPHQWHLQưXHQFLDGRV
pelas evoluções observadas nas operações em Moçambique e
na Polónia.
2 U FLR GH HƮFL©QFLD core (corresponde ao rácio entre os
FXVWRVRSHUDFLRQDLVHRDJUHJDGRGDPDUJHPƮQDQFHLUDHGDV
FRPLVV´HV O¬TXLGDV  FRQVROLGDGR H[FOXLQGR LWHQV HVSHF¬ƮFRV
DFLPDUHIHULGRVHP L H LL HYROXLXIDYRUDYHOPHQWHDRƮ[DUVH
HPQRƮQDOGRDQRGHTXHFRPSDUDFRPH
YHULƮFDGRVHPHUHVSHWLYDPHQWHEHQHƮFLDQGR
do contributo favorável da redução de custos operacionais
  H GR DXPHQWR GD PDUJHP ƮQDQFHLUD H GDV FRPLVV´HV
  1D DWLYLGDGH HP 3RUWXJDO R U FLR GH HƮFL©QFLD core,
H[FOXLQGRLWHQVHVSHF¬ƮFRVVLWXRXVHHPHPTXH
FRPSDUDFRPHPLQưXHQFLDGRWDPE¨PSHORHIHLWR
de maiores proveitos core contabilizados e pelo desempenho
favorável da componente dos custos operacionais. Na atividade
LQWHUQDFLRQDO D UHGX¦¢R GRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV MXVWLƮFRX D
PHOKRULD QR U FLR GH HƮFL©QFLD core Ʈ[DQGRVH HP  HP
2016 (54,0% em 2015).

CUSTOS OPERACIONAIS
0LOK´HVGHHXURV

64,0%
54,6%

51,5%

1.076
1.011

2014

2015

966

2016

5 FLRGHHƮFL©QFLDcore H[FOXLQGRLWHQVHVSHF¬ƮFRV

CUSTOS OPERACIONAIS
Atividade em Portugal
0LOK´HVGHHXURV

71,9%
55,0%

52,3%

638

624

2015

2016

692

2014

5 FLRGHHƮFL©QFLDcore H[FOXLQGRLWHQVHVSHF¬ƮFRV

CUSTOS OPERACIONAIS
Atividade internacional
Milhões de euros

53,6%

384

54,0%

50,2%

373
342

2014

2015

5 FLRGHHƮFL©QFLDcore H[FOXLQGRLWHQVHVSHF¬ƮFRV
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(Milhões de euros)

CUSTOS OPERACIONAIS
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

Custos com o pessoal

362

371

411

-2,5%

Outros gastos administrativos

233

237

249

-1,7%

29

30

32

-2,9%

624

638

692

-2,2%

Custos com o pessoal

181

197

193

-8,4%

Outros gastos administrativos

141

153

167

-7,7%

20

24

24

-14,2%

342

373

384

-8,5%

Custos com o pessoal

542

568

603

-4,5%

Outros gastos administrativos

374

389

416

-4,0%

50

54

57

-7,9%

966

1.011

1.076

-4,5%

-

6

-

-100,0%

(186)

-

-

780

1.017

1.076

ATIVIDADE EM PORTUGAL(2)

Amortizações do exercício

ATIVIDADE INTERNACIONAL

Amortizações do exercício

(2)

CONSOLIDADO

Amortizações do exercício

ITENS ESPECÍFICOS
Programa de reestruturação e reformas antecipadas
Custos de reestruturação e revisão do ACT
TOTAL

-23,3%

(1)

Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.
(2)
([FOXLRLPSDFWRGRVLWHQVHVSHF¬ƮFRVDSUHVHQWDGRVQDWDEHOD

CUSTOS COM O PESSOAL
Os custos com o pessoal situaram-se em 357 milhões de euros
em 2016, comparando com 574 milhões de euros no período
homólogo de 2015, incorporando os já mencionados impactos
HVSHF¬ƮFRV QR YDORU GH  PLOK´HV GH HXURV HP  H GH
encargos de reestruturação no montante de 6 milhões de euros
HP  ([FOXLQGR HVWHV LPSDFWRV GRV LWHQV HVSHF¬ƮFRV RV
custos com o pessoal reduziram 4,5%, cifrando-se em 542
milhões de euros em 2016 (568 milhões de euros em 2015).
1DDWLYLGDGHHP3RUWXJDOH[FOXLQGRRVLPSDFWRVHVSHF¬ƮFRV
anteriormente mencionados, os custos com o pessoal registaram
uma diminuição de 2,5% para 362 milhões de euros em 2016
 PLOK´HV GH HXURV HP   UHưHWLQGR RV HIHLWRV GR
programa de reestruturação, consubstanciado na redução
HP  YHULƮFDGD QR Q¹PHUR GH &RODERUDGRUHV SDUD XP
WRWDO GH  &RODERUDGRUHV QR ƮQDO GH  IDFH D 
&RODERUDGRUHVQRƮQDOGH

COLABORADORES
17.640
9.845

17.183
9.724

15.807
8.474

7.7
795
7.795

dez. 14
Portugal
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Na atividade internacional, os custos com o pessoal totalizaram 181 milhões de euros em 2016, traduzindo uma redução de 8,4%
(+4,4% excluindo os efeitos cambiais) relativamente aos 197 milhões de euros registados em 2015. Este decréscimo foi induzido pelas
UHGX¦´HVREVHUYDGDVQDVVXEVLGL ULDVQD3RO²QLDHHP0R¦DPELTXH1RƮQDOGHRQ¹PHURGH&RODERUDGRUHVDIHWRVDWLYLGDGH
LQWHUQDFLRQDOGLPLQXLX HPEDVHFRPSDU YHO IDFHDRQ¹PHURUHJLVWDGRQRDQRDQWHULRUƮ[DQGRVHHP&RODERUDGRUHV
&RODERUDGRUHVQRƮQDOGHGRVTXDLVSHUWHQFLDPDR%DQFR0LOOHQQLXP$QJROD 2Q¹PHURGH&RODERUDGRUHVQD
DWLYLGDGHLQWHUQDFLRQDOUHJLVWRXHPEDVHFRPSDU YHOXPDGLPLQXL¦¢RHQWUHRƮQDOGHHGHLQGX]LGDHVVHQFLDOPHQWH
SHODHYROX¦¢RYHULƮFDGDQDVXEVLGL ULDGD3RO²QLD &RODERUDGRUHV TXHIRLSDUFLDOPHQWHFRQWUDULDGDSHODGH0R¦DPELTXH 
Colaboradores).
(Milhões de euros)

CUSTOS COM O PESSOAL
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

416

435

461

-4,3%

126

133

142

-5,2%

542

568

603

-4,5%

-

6

-

-100,0%

(186)

-

-

357

574

603

Remunerações
(2)

Encargos sociais e outros custos

,WHQVHVSHF¬ƮFRV
Programa de reestruturação e reformas antecipadas
Custos de reestruturação e revisão do ACT
TOTAL

-37,9%

(1)
Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.
(2)
([FOXLRLPSDFWRGRVLWHQVHVSHF¬ƮFRVDSUHVHQWDGRVQDWDEHOD

OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Os outros gastos administrativos diminuíram 4,0%, totalizando
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGHIDFHDRVPLOK´HV
de euros de gastos administrativos registados no período
KRP²ORJRGHIDYRUDYHOPHQWHLQưXHQFLDGDSHODVSRXSDQ¦DV
obtidas nas rubricas de conservação e reparação, rendas e
publicidade.
(VWD HYROX¦¢R EHQHƮFLRX GD LPSOHPHQWD¦¢R GH GLYHUVDV
LQLFLDWLYDVGHPHOKRULDGDHƮFL©QFLDRSHUDFLRQDOGHVLJQDGDPHQWH
por via da otimização da rede de sucursais na Polónia, que
WRWDOL]DUDPVXFXUVDLVQRƮQDOGRDQRGHUHSUHVHQWDQGR
uma diminuição de 43 sucursais face ao total de 411 sucursais no
ƮQDOGHSRUXPODGRWHQGRVLGRSHQDOL]DGDSHODHYROX¦¢R
registada na operação em Moçambique, em particular dos
gastos relacionados com serviços especializados, conservação e
reparação, rendas e alugueres, e publicidade, por outro.
Na atividade em Portugal, a diminuição de 1,7% (4 milhões
de euros) nos outros gastos administrativos materializou-se
em menores custos relacionados com rendas, suportados na
UHGX¦¢RGHVXFXUVDLVSDUDXPWRWDOGHQRƮQDOGH
e encargos com publicidade, permitindo compensar o aumento
relacionado com os custos de serviços especializados.

SUCURSAIS
1.373
678

1.342
671
1.163
545

695
695
5

dez. 14
Portugal
Internacional
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6
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Os outros gastos administrativos na atividade internacional, com um total de 141 milhões em 2016, diminuíram 7,7% (+7,8%
excluindo os efeitos cambiais), face aos 153 milhões de euros em 2015. O total de sucursais afetas à atividade internacional reduziu de
VXFXUVDLVQRƮQDOGH GDVTXDLVDIHWDVDR%DQFR0LOOHQQLXP$QJROD SDUDVXFXUVDLVQRƮQDOGHUHSUHVHQWDQGRXPD
redução de 36 sucursais em base comparável.
(Milhões de euros)

OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

Água, energia e combustíveis

16

17

18

-10,3%

Material de consumo corrente

4

5

5

-12,7%

100

103

108

-3,3%

23

23

25

-3,5%

8

8

8

-9,2%

Publicidade

24

27

29

-11,6%

Conservação e reparação

19

23

26

-16,1%

5

5

5

-8,3%

Estudos e consultas

13

12

12

16,2%

Informática

19

17

18

6,7%

Outsourcing e trabalho independente

76

76

75

0,3%

Outros serviços especializados

22

24

23

-7,9%

Formação do pessoal

1

2

1

-29,6%

Seguros

4

5

5

-6,4%

Contencioso

6

7

7

-4,5%

Transportes

8

8

9

-4,6%

26

27

40

-3,8%

374

389

416

-4,0%

Rendas e alugueres
Comunicações
Deslocações, estadas e representações

Cartões e crédito imobiliário

Outros fornecimentos e serviços
TOTAL

(1)
Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
As amortizações do exercício totalizaram 50 milhões de euros em 2016, evidenciando uma diminuição de 7,9%, face aos 54 milhões de euros
contabilizados no período homólogo de 2015, suportada, fundamentalmente, na evolução relevada na atividade internacional (-14,2%).
A redução de 2,9% (-1 milhões de euros) nas amortizações do exercício observada na atividade em Portugal, quando comparado
FRPRSHU¬RGRKRP²ORJRGHUHưHWHRJUDGXDOWHUPRGRSHU¬RGRGHDPRUWL]D¦¢RGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVHPDQRVDQWHULRUHV
sendo de realçar o menor nível de amortizações relevado nas rubricas de imóveis e software.
A diminuição de 14,2% (+7,4% excluindo os efeitos cambiais) nas amortizações do exercício registado pela atividade internacional
HPIDFHDIRLLQưXHQFLDGDSHODHYROX¦¢RGDVUXEULFDVGHLP²YHLVHTXLSDPHQWRHsoftware, com maior relevo na operação
desenvolvida em Moçambique.
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IMPARIDADE DO CRÉDITO
A imparidade do crédito (líquida de recuperações) cifrouse em 1.117 milhões de euros em 2016, registando um
aumento de 36,6% face aos 818 milhões de euros registados
no período homólogo de 2015, induzido pela relevação
de dotações adicionais destinadas a reforçar os níveis de
cobertura, contribuindo, nomeadamente, para a melhoria do
rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias por
imparidades, ajustado do efeito das operações descontinuadas
ou em descontinuação, que evoluiu de 86,2% em 2015 para
107,0% no mesmo período de 2016.
Na atividade internacional, com um total de 72 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2016, registou-se uma
redução de 18,6% nas dotações para imparidade do crédito
(líquida de recuperações), face ao valor de 88 milhões de euros
contabilizado no período homólogo de 2015 (-5,8% excluindo
efeitos cambiais), induzido principalmente pelo menor nível de
dotações observado na subsidiária da Polónia.
Em consequência do esforço de provisionamento efetuado
em 2016, o custo do risco situou-se em 216 pontos base, que
compara com 150 pontos base apurados em 2015, tendo o rácio
de crédito em risco no crédito total evidenciado uma evolução
favorável, ao reduzir de 11,3% em 31 de dezembro de 2015 para
QRƮQDOGH

IMPARIDADE DO CRÉDITO (LÍQUIDA)
Milhões de euros

216 p.b.
195 p.b.
150 p.b.
1.117

1.097

818

2014

2015

2016

Em % crédito total

IMPARIDADE DO CRÉDITO (LÍQUIDA)
Atividade em Portugal
Milhões de euros

266 p.b.

233 p.b.
1.021

175 p.b.

1.045

730

OUTRAS IMPARIDADES E PROVISÕES
As outras imparidades e provisões agregam as rubricas de
GRWD¦´HV SDUD LPSDULGDGH GH RXWURV DWLYRV ƮQDQFHLURV SDUD
imparidade de outros ativos, nomeadamente os ativos recebidos
em dação decorrentes da resolução de contratos de crédito com
clientes, para imparidade do goodwill, bem como as dotações
para outras provisões.
As dotações para outras imparidades e provisões ascenderam
a 481 milhões de euros em 2016, relevando um aumento
de 321 milhões de euros face aos 160 milhões de euros
UHFRQKHFLGRVHPLJXDOSHU¬RGRGH(VWDHYROX¦¢RUHưHWH
o maior nível de dotações relacionadas com imparidade de
RXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV PLOK´HVGHHXURV UHODFLRQDGD
com os investimentos detidos nos fundos de reestruturação
empresarial, com outras imparidades e provisões (+52 milhões
de euros), relacionadas com outros riscos e encargos e com
ativos recebidos em dação, e com a imparidade do goodwill
da atividade do crédito imobiliário registada em 2016 (+51
milhões de euros).
1D DWLYLGDGH LQWHUQDFLRQDO YHULƮFRXVH XP PDLRU Q¬YHO
de dotações para outras imparidades e provisões em 2016,
totalizando o valor de 10 milhões de euros, face a 7 milhões de
euros registados em 2015, repercutindo o reforço registado pela
subsidiária na Polónia.

2014

2015

2016

Em % crédito total

IMPARIDADE DO CRÉDITO (LÍQUIDA)
Atividade internacional
Milhões de euros

62 p.b.

69 p.b.

58 p.b.

88
76

2014

72

2015

2016

Em % crédito total

(Milhões de euros)

IMPARIDADE DO CRÉDITO (LÍQUIDA DE RECUPERAÇÕES)

Dotações para imparidade do crédito
Recuperações de crédito

2016

2015
(reapresentado)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

1.151

847

1.112

35,8%

34

29

15

15,3%

1.117

818

1.097

36,6%

Dotações em % do crédito (bruto)

222 p.b.

156 p.b.

198 p.b.

66 p.b.

Dotações líquidas de recuperações em % do crédito (bruto)

216 p.b.

150 p.b.

195 p.b.

66 p.b.

TOTAL
Custo do risco:

Nota: custo do risco ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação.
(1)
Com o objetivo de facilitar a comparabilidade da informação, a demonstração dos resultados de 2014 foi ajustada, simulando o registo da atividade do BMA como
operação descontinuada ou em descontinuação.
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IMPOSTOS SOBRE LUCROS
Os impostos (correntes e diferidos) sobre lucros ascenderam a
382 milhões de euros em 2016, montante que compara com
-38 milhões de euros apurados no período homólogo de 2015.
Os referidos impostos incluem o rédito por impostos diferidos
de 495 milhões de euros (rédito de 54 milhões de euros em
2015), líquido do gasto por impostos correntes de 113 milhões
de euros (gasto de 91 milhões de euros em 2015).
O rédito por impostos diferidos em 2016 respeita, essencialmente,
a impostos diferidos associados a perdas por imparidade (425
milhões de euros; 2015: 162 milhões de euros), a dividendos (-93
PLOK´HVGHHXURVVHPUHJLVWRGHYDORU HDSUHMX¬]RVƮVFDLV
(153 milhões de euros; 2015: -137 milhões de euros).
INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Os interesses que não controlam incorporam a parte atribuível
a terceiros dos resultados de empresas subsidiárias consolidadas
pelo método integral, nas quais o Grupo Banco Comercial
Português não detém, direta ou indiretamente, a totalidade do
capital social.
Os interesses que não controlam totalizaram 122 milhões
de euros em 2016, que compara com 126 milhões de euros em
UHưHWLQGRQRHVVHQFLDORVUHVXOWDGRVGRSHU¬RGRDWULEX¬YHLV
a terceiros relacionados com as participações detidas no capital
social do Bank Millennium na Polónia (49,9%), do ex-Banco
Millennium Angola (49,9%) até à conclusão da fusão com o Banco
Privado Atlântico e do Millennium bim em Moçambique (33,3%).
A evolução dos interesses que não controlam incorpora o
efeito resultante do aumento do resultado líquido apurado pelo
Bank Millennium da Polónia (+21 milhões de euros), por um lado,
e a redução dos resultados líquidos apurados pelo Millennium
bim em Moçambique (-4 milhões de euros) e pelo ex-Banco
Millennium Angola (-19 milhões de euros), que, em 2016, apenas
foi consolidado integralmente nos quatro primeiros meses do ano.

ANÁLISE DO BALANÇO
A recuperação da economia portuguesa, com início em 2013,
apresenta ainda um ritmo moderado e as suas perspetivas de
FUHVFLPHQWR IRUDP UHYLVWDV HP EDL[D QRV GRLV ¹OWLPRV DQRV
O esperado enquadramento de anos anteriores, caracterizado
por um dinamismo robusto da procura externa propiciador do
crescimento das exportações em volume e quota de mercado,
Q¢RVHFRQƮUPRXUHưHWLQGRDLQưX©QFLDTXHUGDEDL[DLQưD¦¢R
na área do euro, quer da continuação do comportamento
desfavorável de algumas economias emergentes.
Os recentes desenvolvimentos políticos relacionados com os
resultados do referendo sobre a saída do Reino Unido da União
Europeia (Brexit) e da eleição presidencial norte-americana
são geradores de níveis adicionais de incerteza, com potenciais
LPSOLFD¦´HVQDDWLYLGDGHHFRQ²PLFDHQRVPHUFDGRVƮQDQFHLURV
a nível global.
2ULWPRGHUHFXSHUD¦¢RGDHFRQRPLDSRUWXJXHVDLQưXHQFLDGR
pelos factos políticos anteriores, é ainda condicionado
desfavoravelmente por outros fatores, salientando-se: (i) a evolução
GHPRJU ƮFDFDUDFWHUL]DGDSHODHPLJUD¦¢RGHP¢RGHREUDMRYHP
HTXDOLƮFDGDSHORHQYHOKHFLPHQWRGDSRSXOD¦¢RSHODUHGX]LGD
natalidade e pelo aumento da esperança média de vida; (ii) a
queda acentuada e prolongada do investimento das empresas,
sem apresentar sinais ou indícios de reversão; e (iii) a manutenção
do elevado nível de desemprego de longa duração.
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Para além do fraco crescimento potencial da economia
SRUWXJXHVDRQ¬YHOGHHQGLYLGDPHQWRGRVVHWRUHVS¹EOLFRHSULYDGR
ainda elevado em comparação com outros países da União Europeia,
tem constituído outra importante vulnerabilidade económica, não
obstante o processo de contínua desalavancagem da situação
ƮQDQFHLUD GRV SDUWLFXODUHV H GDV VRFLHGDGHV Q¢R ƮQDQFHLUDV DR
ORQJR GRV ¹OWLPRV DQRV 2 HVIRU¦R GH UHGX¦¢R GR Q¬YHO GH G¬YLGD
terá de prosseguir nos próximos anos, designadamente pelos
agentes económicos com níveis mais elevados de endividamento.
1R 0LOOHQQLXP EFS HP YHULƮFRXVHXPDXPHQWRGH
 PLO PLOK´HV GH HXURV QDV QHFHVVLGDGHV GH ƮQDQFLDPHQWR
wholesale do Banco, decorrente do crescimento das carteiras de
W¬WXORVGHG¬YLGDSULYDGDHS¹EOLFDHP3RUWXJDOSUHYLVWRQR3ODQR
de Liquidez para 2016, cujo efeito foi mitigado pelo decréscimo
do gap comercial e pelo encaixe associado à operação de
aumento de capital concretizado em novembro.
(PSDUDOHORFRPRUHƮQDQFLDPHQWRGHG¬YLGDGHP¨GLRORQJR
prazo, no total de 1,0 mil milhões de euros (dos quais 0,8 mil
milhões de dívida sénior e 121 milhões de dívida subordinada,
incluindo 50 milhões de CoCos), o aumento das necessidades
GHƮQDQFLDPHQWRHQYROYHXIDFHDGHGH]HPEURGHR
crescimento de 1,3 mil milhões de euros do saldo de operações
GH FXUWR SUD]R FRQWUDWDGDV FRP LQVWLWXL¦´HV ƮQDQFHLUDV H
colateralizadas por títulos em Portugal (para 2,3 mil milhões
de euros) e a redução de 0,6 mil milhões de euros nas tomadas
no BCE (para 4,9 mil milhões de euros). Em termos líquidos, o
endividamento junto do BCE evoluiu no mesmo sentido, mas
de modo mais acentuado, com uma redução de 0,9 mil milhões
GHHXURVIDFHDRƮQDOGRDQRDQWHULRU SDUDPLOPLOK´HVGH
euros), prosseguindo uma trajetória de redução progressiva
observável desde 2011.
$ GLYHUVLƮFD¦¢R GDV IRQWHV GH ƮQDQFLDPHQWR REMHWLYR
previsto no Plano de Liquidez para 2016, foi prosseguida com a
UHDOL]D¦¢R HP Q¹PHUR H PRQWDQWH VLJQLƮFDWLYRV GDV SULPHLUDV
RSHUD¦´HVGHFXUWRSUD]RFRQWUDWDGDVFRPLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDV
colateralizadas com obrigações hipotecárias retidas e ativos
securitizados, em complemento à utilização, até então exclusiva,
GHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD
O ativo total totalizou 71.265 milhões de euros em 31
de dezembro de 2016 e 74.885 milhões de euros em 31 de
GH]HPEURGH(VWDHYROX¦¢RUHưHWHQRHVVHQFLDORHIHLWR
da diminuição da carteira de crédito a clientes.
ATIVO TOTAL
Milhões de euros

76.361
19.853

74.885
21.238

71.265
18.839

56.508
56..508

dez. 14
Portugal

RELATÓRIO E CONTAS 2016

53.647
5
3.647

dez. 15
Internacional

52.426
52.426

dez. 16

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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A carteira de crédito a clientes (bruto) consolidada
situou-se em 51.758 milhões de euros em 31 de dezembro
de 2016, uma diminuição de 4,9% face a 54.443 milhões de
euros relevados em 31 de dezembro de 2015 (55.438 milhões
de euros incluindo o montante de 996 milhões de euros
relacionado com a atividade do Banco Millennium Angola,

classificado como operação em descontinuação no primeiro
trimestre de 2016). Esta evolução foi influenciada pela
redução da atividade em Portugal (-5,4%) e pelo decréscimo
da atividade internacional (-3,5%) face ao final do exercício
de 2015, afetada pela desvalorização cambial do zlóti e do
metical face ao euro.
(Milhões de euros)

BALANÇO AGREGADO EM 31 DE DEZEMBRO
2016

2015

2014

Var. % 16/15

3.079

3.538

3.959

-13,0%

48.018

51.970

53.686

-7,6%

1.049

1.189

1.674

-11,8%

147

152

-

-3,5%

10.596

10.779

8.263

-1,7%

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

511

495

2.311

3,3%

Investimentos em associadas

599

316

323

89,7%

2.250

1.765

1.622

27,5%

636

882

1.008

-27,9%

3.202

2.605

2.440

22,9%

1.178

1.194

1.073

-1,3%

71.265

74.885

76.361

-4,8%

9.938

8.591

10.966

15,7%

48.798

51.539

49.817

-5,3%

3.513

4.768

5.710

-26,3%

548

723

953

-24,3%

Passivos subordinados

1.545

1.645

2.026

-6,1%

Outros(3)

1.659

1.938

1.903

-14,4%

66.000

69.204

71.374

-4,6%

4.269

4.094

3.707

4,3%

Títulos próprios

-3

-1

-14

-142,6%

Prémio de emissão

16

16

-

Ações preferenciais

60

60

171

3

3

10

-131

23

107

-661,9%

144

192

458

-25,3%

24

235

-227

-89,8%

4.382

4.623

4.213

-5,2%

883

1.057

774

-16,5%

5.265

5.681

4.987

-7,3%

71.265

74.885

76.361

-4,8%

ATIVO
Disponibilidades e aplicações em Bancos Centrais e instituições de crédito(1)
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

Ativos não correntes detidos para venda
Outros ativos tangíveis, goodwill e ativos intangíveis
Ativos por impostos correntes e diferidos
(2)

Outros

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Depósitos de Bancos Centrais e outras instituições de crédito
Depósitos e acordos de recompra com clientes
Títulos de dívida emitidos
3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

TOTAL DO PASSIVO
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital

Outros instrumentos de capital
Reservas de justo valor
(4)

Reservas e resultados acumulados

Resultado líquido do período atribuível aos Acionistas do Banco
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS DO BANCO
Interesses que não controlam
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS
TOTAL DO PASSIVO E CAPITAIS PRÓPRIOS
(1)

Inclui Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais, Disponibilidades em outras instituições de crédito e Aplicações em instituições de crédito.
Inclui Ativos com acordo de recompra, Derivados de cobertura, Propriedades de investimento e Outros ativos.
Inclui Derivados de cobertura, Provisões, Passivos por impostos correntes e diferidos e Outros passivos.
(4)
Inclui Reservas legais e estatutárias e Reservas e resultados acumulados.
(2)
(3)

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

O passivo total situou-se em 66.000 milhões de euros no
ƮQDO GH  UHJLVWDQGR XPD GLPLQXL¦¢R GH  IDFH DRV
PLOK´HVGHHXURVHPGHGH]HPEURGHUHưHWLQGR
fundamentalmente: (i) a redução dos depósitos e acordos de
recompra com clientes (-5,3%) para um total de 48.798 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2016, face aos 51.539 milhões de
euros registados em 31 de dezembro de 2015 (inclui o montante
de 1.692 milhões de euros relacionados com a atividade do
%DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD FODVVLƮFDGR FRPR RSHUD¦¢R HP
descontinuação no primeiro trimestre de 2016); (ii) o decréscimo
dos títulos de dívida emitidos em 26,3%, totalizando 3.513
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGH PLOK´HVGHHXURVQRƮQDO
GH UHưHWLQGRDUHGX¦¢RGRgapFRPHUFLDOHDGLYHUVLƮFD¦¢R
GDV IRQWHV GH ƮQDQFLDPHQWR wholesale; e (iii) o acréscimo dos
depósitos de Bancos Centrais e de outras instituições de crédito
em 15,7%, para um total de 9.938 milhões de euros em 31 de
GH]HPEUR GH   PLOK´HV GH HXURV QR ƮQDO GH  
DSHVDUGDPHQRUH[SRVL¦¢RDRƮQDQFLDPHQWRGR%&(
$ HYROX¦¢R YHULƮFDGD QRV UHFXUVRV GH EDODQ¦R H[FOXLQGR
R LPSDFWR GR %DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD FODVVLƮFDGR FRPR
operação em descontinuação no primeiro trimestre de 2016,
em que os depósitos e acordos de recompra de clientes
UHSUHVHQWDYDP  GD HVWUXWXUD GH ƮQDQFLDPHQWR GRV
recursos totais de balanço em 31 de dezembro de 2016 (2015:
77,3%), conjugada com a diminuição do crédito a clientes,
determinou a redução do gap comercial (medido pela diferença
entre o crédito bruto e os recursos de clientes) e uma evolução
favorável do rácio de transformação (medido pelo quociente
entre o crédito líquido e os depósitos e acordos de recompra com
clientes), que se situou em 99,2% em 31 de dezembro de 2016,
face a 101,6% registado no período homólogo de 2015.
Os capitais próprios, incluindo interesses que não controlam,
totalizaram 5.265 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016,
TXHFRPSDUDFRPPLOK´HVGHHXURVUHOHYDGRVQRƮQDOGR
exercício de 2015 (redução de 415 milhões de euros).
CRÉDITO A CLIENTES
No ano de 2016 e no segmento dos Particulares, apesar da redução
da alavancagem das famílias ter prosseguido com acentuada
amortização líquida da dívida, ainda que menos intensamente do
TXHRYHULƮFDGRHPDQRVDQWHULRUHVREVHUYRXVHXPDDFHOHUD¦¢R
dos empréstimos concedidos, quer ao consumo, sobretudo da
componente de bens duradouros, quer para habitação, induzida
pela estabilidade nos critérios de concessão de crédito e maior
dinamismo destes segmentos de mercado.
O processo de redução da dívida das empresas portuguesas
manteve-se durante o ano de 2016, tendo prosseguido o
UHHPEROVRO¬TXLGRGDG¬YLGDDRVHWRUƮQDQFHLURUHVLGHQWHHQ¢R
obstante um maior recurso a empréstimos do exterior. No que
VH UHIHUH DR VHWRU ƮQDQFHLUR SRUWXJX©V D HYROX¦¢R GR FU¨GLWR
concedido às empresas foi marcada pelo reforço da adequação
dos preços ao risco, com aumento da concentração do crédito
HP HPSUHVDV FRP PHOKRU SHUƮO GH ULVFR H SHOD HYROX¦¢R GD
estrutura do crédito concedido, que se traduziu na redução do
seu peso a setores como o da construção e atividades imobiliárias
VHUYL¦RV  H QR VHX DXPHQWR D VHWRUHV FRPR R GDV LQG¹VWULDV
transformadoras e comércio.
No Millennium bcp, a carteira de crédito (bruto) consolidada
situou-se em 51.758 milhões de euros em 31 de dezembro
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CRÉDITO A CLIENTES(*)
Milhões de euros

56.163
12.380

54.443
12.848

51.758
12.398

43.784
43..784

dez. 14

4
1.595
41.595

dez. 15

39.361
39.361

dez. 16

Portugal
Internacional
(*)

Antes da imparidade do crédito e em base comparável: exclui impactos das operações
descontinuadas ou em descontinuação.

de 2016, uma diminuição de 6,6% face aos 55.438 milhões
de euros apurados em 31 de dezembro de 2015. No entanto,
excluindo, em 31 de dezembro de 2015, o montante de 996
milhões de euros, relacionados com a atividade em Angola
%DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD FODVVLƮFDGR FRPR RSHUD¦¢R HP
descontinuação no primeiro trimestre de 2016), a carteira de
crédito a clientes situar-se-ia em 54.443 milhões de euros,
registando um decréscimo de 4,9% entre 31 de dezembro de
HLJXDOSHU¬RGRGH(VWDHYROX¦¢RIRLLQưXHQFLDGDSHOD
redução da atividade em Portugal (-5,4%) e pelo decréscimo
GDDWLYLGDGHLQWHUQDFLRQDO  IDFHDRƮQDOGRH[HUF¬FLRGH
2015, sendo esta afetada pela desvalorização cambial do zlóti e
do metical face ao euro.
O desempenho do crédito a clientes, em base comparável,
GXUDQWH R DQR GH  UHưHWLXVH QD UHGX¦¢R GR FU¨GLWR D
empresas (-6,6% face a 31 de dezembro de 2015) e do crédito a
SDUWLFXODUHV IDFHGHGH]HPEURGH LQưXHQFLDGD
pela atividade em Portugal e pela atividade internacional.
Na atividade em Portugal, o crédito a clientes reduziu 5,4%
face a 31 de dezembro de 2015, como resultado das evoluções
observadas no crédito a particulares e no crédito a empresas,
TXHGLPLQX¬UDPUHVSHWLYDPHQWHHLQưXHQFLDGRSHOD
redução do portfolio de negócios não core e pela ainda moderada
recuperação da economia portuguesa, apesar da continuada
aposta na oferta de soluções de apoio ao tecido empresarial e ao
consumo das famílias.
O crédito a clientes da atividade internacional, excluindo o
efeito da carteira de crédito associado à operação desenvolvida
HP $QJROD FODVVLƮFDGD FRPR RSHUD¦¢R HP GHVFRQWLQXD¦¢R
diminuiu 3,5% face a 31 de dezembro de 2015, penalizado pela
desvalorização do zlóti e do metical face ao euro; excluindo
os efeitos cambiais, o crédito a clientes teria crescido 3,0%,
impulsionado pelos desempenhos na Polónia (+1,2%) e em
0R¦DPELTXH   HVWH ¹OWLPR VXSRUWDGR QR FUHVFLPHQWR
do crédito a empresas.
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(Milhões de euros)

CRÉDITO A CLIENTES(*)
2016

2015
(comparável)(1)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

24.018

25.040

25.537

-4,1%

4.058

4.045

3.933

0,3%

28.076

29.085

29.470

-3,5%

Serviços

9.104

10.023

10.639

-9,2%

Comércio

3.190

3.188

3.133

0,0%

Construção

2.859

3.353

3.911

-14,7%

PARTICULARES
Hipotecário
Consumo

EMPRESAS

Outros

8.529

8.794

9.010

-3,0%

23.682

25.358

26.693

-6,6%

Particulares

28.076

29.085

29.470

-3,5%

Empresas

23.682

25.358

26.693

-6,6%

51.758

54.443

56.163

-4,9%

CRÉDITO A CLIENTES

(1)

–

996

1.005

-100,0%

51.758

55.438

57.168

-6,6%

Operações descontinuadas ou em descontinuação
TOTAL
(*)

Antes da imparidade do crédito.
No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium Angola (BMA) com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como operação em
descontinuação no primeiro trimestre de 2016, pelo que, para efeitos comparativos, foi reapresentada a informação com referência a 2014 e 2015, através da inclusão do
FU¨GLWRGR%0$QXPD¹QLFDOLQKDRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢R

(1)

Entre 31 de dezembro de 2015 e de 2016, a estrutura da
carteira de crédito (bruto) consolidada, antes da imparidade
GR FU¨GLWR H HP EDVH FRPSDU YHO UHưHWLX Q¬YHLV LG©QWLFRV GH
GLYHUVLƮFD¦¢RFRPRFU¨GLWRDSDUWLFXODUHVDUHSUHVHQWDU
(2015: 53,4%) e o crédito a empresas 45,8% (2015: 46,6%) da
carteira de crédito a clientes.
O crédito a particulares cifrou-se em 28.076 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2016, registando um decréscimo
GHIDFHDRVPLOK´HVGHHXURVUHOHYDGRVQRƮQDOGH
2015, excluindo o impacto de 102 milhões de euros do crédito
concedido pelo Banco Millennium em Angola a este segmento
GH&OLHQWHV(VWDHYROX¦¢RIRLHPJUDQGHPHGLGDMXVWLƮFDGDSHOD
redução do crédito hipotecário em 4,1%, o qual representava
85,5% do crédito a particulares, com um total de 24.018 milhões
de euros em 31 de dezembro de 2016 (25.040 milhões de euros
QRƮQDOGH 
Em 2016, o desempenho do crédito à habitação, em base
FRPSDU YHO UHưHWLX RV GHFU¨VFLPRV GD DWLYLGDGH HP 3RUWXJDO
em 4,2% (-766 milhões de euros), não obstante os níveis
historicamente baixos das taxas de juro de mercado, e da
atividade internacional em 3,9% (-256 milhões de euros), face a
31 de dezembro de 2015, determinada sobretudo pela subsidiária
na Polónia (-249 milhões de euros). A atividade internacional foi
LQưXHQFLDGD SHOD GHVYDORUL]D¦¢R GR ]O²WL H GR PHWLFDO IDFH DR
euro, pelo que, não considerando este efeito, teria decrescido
0,5% (-32 milhões de euros).
O crédito ao consumo, em base comparável, cresceu 0,3%
(+13 milhões de euros), situando-se em 4.058 milhões de euros
HP  GH GH]HPEUR GH   PLOK´HV GH HXURV QR ƮQDO
de 2015), mantendo o seu peso de 14,5% no total da carteira
de crédito a clientes particulares (2015: 13,9%). Esta evolução
foi suportada, sobretudo, pela atividade em Portugal, a qual
registou um aumento de 0,5% (+13 milhões de euros) face ao

CRÉDITO A CLIENTES(*)
Milhões de euros

56.163
25.537

54.443
25.040

51.758
24.018

3.9
933
3.933
26.693
26.693

dez. 14

4.045
25.358
25.358

dez. 15

4.058
2
3.682
23.682

dez. 16

Empresas
Consumo
Hipotecário
(*)

Antes da imparidade do crédito e em base comparável: exclui impactos das operações
descontinuadas ou em descontinuação.

ƮQDO GH  1¢R FRQVLGHUDQGR R HIHLWR FDPELDOYHULƮFRXVH
um aumento do crédito ao consumo da atividade internacional
HP PLOK´HVGHHXURV EHQHƮFLDQGRVREUHWXGRFRP
o desempenho da operação desenvolvida na Polónia.
O crédito a empresas cifrou-se em 23.682 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2016, que compara com 25.358
milhões de euros relevados em 31 de dezembro de 2015 (-6,6%),
excluindo o impacto da carteira de crédito a empresas concedido
pelo Banco Millennium em Angola (894 milhões de euros).
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(Milhões de euros)

CRÉDITO A CLIENTES(*)
2016

2015
(comparável)(1)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

17.698

18.465

19.142

-4,2%

HIPOTECÁRIO
Atividade em Portugal
Atividade internacional

6.320

6.575

6.395

-3,9%

24.018

25.040

25.537

-4,1%

Atividade em Portugal

2.435

2.423

2.502

0,5%

Atividade internacional

1.623

1.622

1.431

0,0%

4.058

4.045

3.933

0,3%

Atividade em Portugal

19.227

20.708

22.139

-7,1%

Atividade internacional

4.455

4.650

4.554

-4,2%

23.682

25.358

26.693

-6,6%

Atividade em Portugal

39.361

41.595

43.784

-5,4%

Atividade internacional

12.398

12.848

12.380

-3,5%

51.758

54.443

56.163

-4,9%

-

996

1.005

-100,0%

51.758

55.438

57.168

-6,6%

CONSUMO

EMPRESAS

CRÉDITO A CLIENTES

Operações descontinuadas ou em descontinuação (1)
TOTAL
(*)

Antes da imparidade do crédito.
No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium Angola (BMA) com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como operação em
descontinuação no primeiro trimestre de 2016, pelo que, para efeitos comparativos foi reapresentada a informação com referência a 2014 e 2015, através da inclusão do
FU¨GLWRGR%0$QXPD¹QLFDOLQKDRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢R

(1)

Neste período e em base comparável, esta carteira de crédito
manteve-se como a principal componente da carteira de crédito
consolidada ao atingir 45,8% do seu total, com um peso dos setores
GDFRQVWUX¦¢RHLPRELOL ULRGHQRƮQDOGH  
A evolução do crédito a empresas na atividade em Portugal,
face ao período homólogo de 2015, evidenciou uma redução
de 7,1% (-1.481 milhões de euros), salientando-se a diminuição
de 15,0% (-451 milhões de euros) e 9,6% (-866 milhões de
HXURV  YHULƮFDGD QR FU¨GLWR FRQFHGLGR D HPSUHVDV GRV VHWRUHV
da construção e dos serviços, respetivamente. A atividade
internacional registou um decréscimo de 4,2% (-195 milhões
de euros), em grande medida suportado na diminuição de 91
milhões de euros registada no Bank Millennium na Polónia e na
UHGX¦¢R GH  PLOK´HV GH HXURV YHULƮFDGD QD RSHUD¦¢R HP
Moçambique. Excluindo o efeito cambial, o crédito concedido a
empresas na atividade internacional evidencia um crescimento
de 6,1% (+255 milhões de euros) materializado nos registos
positivos de desempenho na Polónia, Moçambique e Suíça, entre
31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, de 0,6% (+19
milhões de euros), 25,5% (+184 milhões de euros) e 26,9% (+56
milhões de euros), respetivamente.
A qualidade da carteira de crédito, avaliada pelos níveis dos
indicadores de incumprimento, nomeadamente pela proporção
de crédito vencido há mais de 90 dias em função do crédito total,
ajustado do efeito das operações em descontinuação, evoluiu
favoravelmente, situando-se em 6,8% em 31 de dezembro de
    EHQHƮFLDQGR GR FRQWLQXDGR HQIRTXH QD
seletividade e monitorização dos processos de controlo do risco
de crédito, bem como das iniciativas encetadas pelas áreas
comerciais e pelas áreas de recuperação de crédito no sentido de
reduzir o valor do crédito em incumprimento.

QUALIDADE DO CRÉDITO(*)
Milhões de euros

82,6%

86,2%

7,4%

7
7,3%
3%

4.157

107,0%

6,8%

3.967
3.496

dez. 14

dez. 15

dez. 16

Crédito vencido há mais de 90 dias
Crédito vencido há mais de 90 dias/Crédito total
Rácio de cobertura do crédito vencido há mais 90 dias por imparidades
(*)

Em base comparável: exclui impactos das operações descontinuadas ou em descontinuação.

O rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias
por imparidades melhorou para 107,0%, em 31 de dezembro de
2016, comparando com 86,2% em igual data de 2015, e o rácio de
cobertura do total da carteira de crédito vencido por imparidades
registou também uma evolução favorável, ao situar-se em 103,0%
em 31 de dezembro de 2016, face aos 83,7% em 31 de dezembro
de 2015.
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Considerando o impacto do Banco Millennium Angola, o crédito com incumprimento que, de acordo com a Instrução do Banco
GH3RUWXJDOQ|QDYHUV¢RYLJHQWHLQFOXLRFU¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDVHRFU¨GLWRGHFREUDQ¦DGXYLGRVDUHFODVVLƮFDGR
FRPRYHQFLGRSDUDHIHLWRVGHSURYLVLRQDPHQWRƮ[RXVHHPGRFU¨GLWRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRPSDUDFRP
HPGHGH]HPEURGHHRFU¨GLWRHPULVFR FRQFHLWRQDFLRQDOGHƮQLGRSHOD,QVWUX¦¢RQ|GR%DQFRGH3RUWXJDO 
DWLQJLXGRFU¨GLWRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRPSDUDFRPQRƮQDOGH(PGHGH]HPEURGHH
de acordo com a Instrução do Banco de Portugal n.º 32/2013, na versão vigente, o crédito reestruturado situou-se em 9,7% do crédito
total (9,8% em 31 de dezembro de 2015) e o crédito reestruturado não incluído no crédito em risco ascendeu a 5,7% do crédito total
em 31 de dezembro de 2016 (5,8% em 31 de dezembro de 2015).
(Milhões de euros)

QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRÉDITO
2016

2015
2014
(reapresentado) (reapresentado)

Var. % 16/15

EM BASE COMPARÁVEL: EXCLUI IMPACTO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS OU EM DESCONTINUAÇÃO
Crédito a clientes(*)

51.758

54.443

56.163

-4,9%

Crédito vencido (>90 dias)

3.496

3.967

4.157

-11,9%

Crédito vencido

3.631

4.088

4.246

-11,2%

3.741

3.420

3.434

9,4%

Crédito vencido (>90 dias)/Crédito a clientes

6,8%

7,3%

7,4%

Crédito vencido/Crédito a clientes(*)

7,0%

7,5%

7,6%

Cobertura do crédito vencido (>90 dias)

107,0%

86,2%

82,6%

Cobertura do crédito vencido

103,0%

83,7%

80,9%

51.845

55.512

57.246

-6,6%

Crédito com incumprimento

4.655

5.239

5.520

-11,1%

Crédito em risco

5.628

6.289

6.854

-10,5%

Imparidade do crédito

3.741

3.468

3.483

7,9%

Crédito com incumprimento/Crédito total

9,0%

9,4%

9,6%

Crédito com incumprimento, líq./Crédito total, líq.

1,9%

3,4%

3,8%

10,9%

11,3%

12,0%

3,9%

5,4%

6,3%

Crédito reestruturado/Crédito total

9,7%

9,8%

11,0%

Crédito reestruturado não incluído no crédito em risco/Crédito total

5,7%

5,8%

7,2%

Imparidade do crédito (balanço)
(*)

INSTRUÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 16/2004, NA VERSÃO VIGENTE
Crédito total

Crédito em risco/Crédito total
Crédito em risco, líq./Crédito total, líq.
INSTRUÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 32/2013, NA VERSÃO VIGENTE

(*)

Antes de imparidades do crédito.

O crédito vencido há mais de 90 dias, ajustado em 2015 do efeito das operações em descontinuação, ascendeu a 3.496 milhões de
HXURVHPGHGH]HPEURGHXPGHFU¨VFLPRGHIDFHDRVPLOK´HVGHHXURVUHOHYDGRVQRƮQDOGHHYLGHQFLDQGR
menores níveis de incumprimento/sinistralidade, sobretudo nos setores da construção e dos serviços (atividades imobiliárias). O
volume de crédito vencido total em 2016 registou, igualmente, um decréscimo de 11,2%, totalizando 3.631 milhões de euros em
 PLOK´HVGHHXURVHP EHQHƮFLDQGRGDHYROX¦¢RGRFU¨GLWRYHQFLGRQDDWLYLGDGHHP3RUWXJDOTXHDSUHVHQWRXXPD
redução de 11,8% (-444 milhões de euros), face ao saldo de 3.772 milhões de euros registado no ano anterior.
O crédito vencido a empresas mantém-se como a maior componente do total do crédito vencido em carteira, com um peso
de 76,7% em 31 de dezembro de 2016, concentrando-se com maior incidência no setor dos serviços. O rácio de crédito vencido a
empresas, medido pela relação entre o crédito vencido e o crédito concedido a empresas, evoluiu favoravelmente para 11,8%, face
DRVDSXUDGRVQRƮQDOGHUHưHWLQGRSRUXPODGRDUHWUD¦¢RGRFU¨GLWRDHPSUHVDVHPFDUWHLUDHSRURXWURDGLPLQXL¦¢R
dos montantes considerados vencidos. Em 31 de dezembro de 2016, o crédito vencido a empresas evidenciava um grau de cobertura
de 106,0% (2015: 84,7%) pelo saldo de imparidades em balanço.
No crédito concedido a particulares, o crédito vencido ao consumo e à habitação representavam 14,8% e 8,5%, do total do crédito
vencido em carteira, respetivamente, com o rácio de crédito vencido ao consumo em função do crédito concedido a evidenciar uma
PHOKRULDDRHYROXLUSDUD QRƮQDOGH HQTXDQWRRU FLRGRFU¨GLWRYHQFLGRKDELWD¦¢RVHPDQWHYHHVW YHOIDFHDR
DQRDQWHULRUƮ[DQGRVHHPHPGHGH]HPEURGH

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

79

(Milhões de euros)

CRÉDITO VENCIDO E IMPARIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Crédito vencido

Imparidade para
riscos de crédito

Crédito vencido/
Grau de cobertura
Crédito total(*)

Hipotecário

308

316

1,3%

Consumo

539

474

13,3%

87,9%

847

790

3,0%

93,2%

PARTICULARES
102,5%

EMPRESAS
Serviços

1.032

1.512

11,3%

146,5%

Comércio

274

220

8,6%

80,3%

Construção

826

614

28,9%

74,4%

Outros

652

605

7,6%

92,8%

2.784

2.951

11,8%

106,0%

CONSOLIDADO
Particulares

847

790

3,0%

93,2%

Empresas

2.784

2.951

11,8%

106,0%

TOTAL

3.631

3.741

7,0%

103,0%

(*)

Antes da imparidade do crédito.

RECURSOS DE CLIENTES
(P  HP WHUPRV GR VLVWHPD ƮQDQFHLUR HP JHUDO H GR
EDQF ULR HP SDUWLFXODU YHULƮFDUDPVH SURJUHVVRV DVVLQDO YHLV
no ajustamento estrutural da posição de liquidez dos bancos
portugueses, ilustrada pela evolução do gap comercial, traduzindo-se
num comportamento resiliente dos depósitos acompanhado de
uma contração do crédito em todos os segmentos do setor privado
residente, com exceção do crédito a particulares para consumo
H RXWURV ƮQV FRQWULEXLQGR WDPE¨P DV YDULD¦´HV FDPELDLV
desfavoráveis na atividade internacional.
1R TXH VH UHIHUH  FDUWHLUD GH DWLYRV ƮQDQFHLURV GRV
SDUWLFXODUHV FRQWLQXRX DYHULƮFDUVH HP  D H[HFX¦¢R GH
transações que apontam no sentido do aumento do peso dos
recursos fora do balanço com maior retorno potencial, face ao
ambiente de baixas taxas de juro de mercado e à otimização
da estrutura de proveitos do Banco, salientando-se também os
HIHLWRV GD FRQFRUU©QFLD GH DSOLFD¦´HV HP G¬YLGD S¹EOLFD FRPR
sejam as obrigações do Tesouro de rendimento variável (OTRV).

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES(*)
Milhões de euros

64.485

63.287

16.519

16.209

47..881
47.881

47.965
4
7.965

47.168
47.168

dez. 14
Portugal
(*)

63.377

15.406

dez. 15

dez. 16

Internacional

Em base comparável: exclui impactos das operações descontinuadas ou em descontinuação.

(Milhões de euros)

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
2016 2015 comparável(3)

2014 comparável(3)

Var. % 16/15

48.365

-2,1%

RECURSOS DE BALANÇO DE CLIENTES
Depósitos e acordos de recompra com clientes
(1)

48.798

49.847

1.636

2.311

2.776

-29,2%

50.434

52.158

51.141

-3,3%

Ativos sob gestão

4.092

3.812

3.583

7,3%

Produtos de capitalização(2)

8.851

8.514

8.563

4,0%

12.943

12.327

12.146

5,0%

63.377

64.485

63.287

-1,7%

-

1.692

2.920

-100,0%

63.377

66.176

66.207

-4,2%

Débitos para com clientes titulados

RECURSOS FORA DE BALANÇO DE CLIENTES

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Operações descontinuadas ou em descontinuação(3)
TOTAL
(1)

Registado na rubrica de títulos de dívida emitidos.
Inclui produtos Unit-linked e Planos poupança reforma.
Ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação, nomeadamente da atividade da subsidiária da Millennium bcp Gestão de Activos (alienada em maio de
2015). No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como operação em
descontinuação no primeiro trimestre de 2016, pelo que, para efeitos comparativos, foi reapresentada a informação com referência a 2014 e 2015, através da inclusão dos
UHFXUVRVGHFOLHQWHVGR%0$QXPD¹QLFDOLQKDRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢R

(2)
(3)
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O Millennium bcp desenvolveu uma atuação comercial
enfocada nos recursos de clientes, com o objetivo de promover
uma gestão equilibrada do gap comercial e a satisfação das
expetativas e necessidades de poupança e investimento dos
distintos segmentos de Clientes.
Os recursos totais de clientes, excluindo o impacto relacionado
com as operações descontinuadas ou em descontinuação,
registaram uma diminuição de 1,7%, ascendendo a 63.377
milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, que compara
com 64.485 milhões de euros em igual data de 2015.
Em 31 de dezembro de 2015, os recursos totais de clientes
totalizaram 66.176 milhões de euros, decrescendo para 63.377
milhões de euros (-4,2%) em 31 de dezembro de 2016. Esta
evolução traduziu a alteração no método de consolidação da
atividade em Angola (cujos recursos totais de clientes se situaram
em 1.692 milhões de euros em 31 de dezembro de 2015), assim
como os decréscimos de 798 milhões de euros na atividade
em Portugal, nomeadamente pela diminuição dos recursos de
balanço de clientes, e da atividade internacional (-256 milhões
de euros), penalizada pela desvalorização do zlóti e do metical
face ao euro. Excluindo efeitos cambiais, os recursos totais de
clientes na Polónia e em Moçambique registaram desempenhos
positivos entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de
2016 (+5,3% e +9,7% respetivamente).
Na atividade em Portugal, os recursos totais de clientes
totalizaram 47.168 milhões de euros em 31 de dezembro de
2016, face aos 47.965 milhões de euros contabilizados na mesma
GDWD GH    (VWD HYROX¦¢R UHưHWH SRU XP ODGR RV
acréscimos de 384 milhões de euros (+4,8%) e de 308 milhões
GHHXURV  YHULƮFDGRVUHVSHWLYDPHQWHQRVSURGXWRVGH
capitalização e nos ativos sob gestão, quando comparado com 31
de dezembro de 2015, favorecidos pela opção por alternativas às
baixas taxas de juro dos depósitos e, por outro, pelos decréscimos
de 793 milhões de euros (-2,3%) e de 696 milhões de euros
(-31,1%) relevados nos depósitos e acordos de recompra com
clientes e nos débitos para com clientes titulados, afetados
adicionalmente pelos elevados montantes aplicados em produtos
GHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDQRPHDGDPHQWHHP2759
Os recursos totais de clientes na atividade internacional,
excluindo o montante de 1.692 milhões de euros relacionados
com os recursos de balanço de clientes do Banco Millennium
$QJROD QR ƮQDO GH  HQFRQWUDPVH FRQGLFLRQDGRV SHOD
GHVYDORUL]D¦¢R GR ]O²WL H GR PHWLFDO IDFH DR HXUR Ʈ[DQGRVH
em 16.209 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016,
um decréscimo de 1,9% quando comparados com os 16.519
milhões de euros registados no período homólogo de 2015.
Em moeda local, os recursos totais de clientes na Polónia e
Moçambique, registaram uma evolução favorável, entre 31 de
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, de 5,3% (+725
PLOK´HV GH HXURV  WD[D GH F¡PELR GR ƮQDO GH   H 
 PLOK´HV GH HXURV  WD[D GH F¡PELR GR ƮQDO GH  
respetivamente, e, em ambas, suportada pelo crescimento dos
depósitos de clientes.

RECURSOS DE BALANÇO DE CLIENTES(*)
Milhões de euros

52.158

51.141

2.311
2.3
2
311
49.847
4
9.847

2.776
2.7
776
48.365
48..365

dez. 14

dez. 15

50.434
1.636
1 636
1.6
48.798
48.798

dez. 16

Depósitos e acordos de recompra com clientes
Débitos para com clientes titulados
(*)

Em base comparável: exclui impactos das operações descontinuadas ou em descontinuação.

RECURSOS FORA DE BALANÇO DE CLIENTES(*)
Milhões de euros

12.943
12.327

12.146

8.851

8.563

8.514

3.5
583
3.583

3
.8
812
3.812

dez. 14

dez. 15

4.092
4.0
092

dez. 16

Ativos sob gestão
Produtos de capitalização
(*)

Em base comparável: exclui impactos das operações descontinuadas ou em descontinuação.

Os recursos de balanço de clientes, que compreendem os
débitos para com clientes titulados e não titulados (depósitos e
acordos de recompra com clientes), apresentaram um decréscimo
de 3,3%, ascendendo a 50.434 milhões de euros em 31 de
GH]HPEURGH PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGH 
traduzindo as diminuições dos depósitos e acordos de recompra
com clientes em 2,1% e dos débitos para com clientes titulados
em 29,2%.
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Em 31 de dezembro de 2016, os recursos de balanço de
clientes, em base comparável, representavam 79,6% dos recursos
totais de clientes (2015: 80,9%), com os depósitos e acordos
de recompra com clientes a representarem 77,0% dos recursos
totais de clientes (2015: 77,3%).
Os depósitos e acordos de recompra com clientes totalizaram
48.798 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, que
FRPSDUDP FRP RV  PLOK´HV GH HXURV QR ƮQDO GH 
LQưXHQFLDGRV WDQWR SHOD DWLYLGDGH HP 3RUWXJDO   FRPR SHOD
atividade internacional (-1,7%), excluindo o efeito das operações
em descontinuação. Na atividade internacional, excluindo os
efeitos cambiais, os depósitos de clientes aumentaram 5,1%
PLOK´HVGHHXURVWD[DGHF¡PELRGRƮQDOGH IDFH
a 31 de dezembro de 2015, suportado fundamentalmente no
desempenho das subsidiárias na Polónia e em Moçambique.
Os débitos para com clientes titulados, compreendendo as
emissões de títulos de dívida do Grupo subscritas pelos Clientes,
cifraram-se em 1.636 milhões de euros em 31 de dezembro
GHFRPSDUDQGRFRPPLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGR
exercício anterior.
Os recursos fora de balanço de clientes, que incorporam
os ativos sob gestão e produtos de capitalização, registaram
um aumento de 5,0%, entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2016, totalizando 12.943 milhões de euros em 31
de dezembro de 2016, que compara com 12.327 milhões de
HXURVUHOHYDGRVHPLJXDOGDWDGH(VWDHYROX¦¢REHQHƮFLRX
GR GHVHPSHQKR SRVLWLYR YHULƮFDGR QDV UXEULFDV GH DWLYRV VRE
gestão (+7,3%) e de produtos de capitalização (+4,0%).
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Os ativos sob gestão, que resultam da prestação do serviço
de gestão individual e coletiva de carteiras de ativos de clientes,
DXPHQWDUDPSDUDPLOK´HVQRƮQDOGHTXHFRPSDUD
com 3.812 milhões de euros em 31 de dezembro de 2015, tendo
EHQHƮFLDGRGRGHVHPSHQKRIDYRU YHOUHJLVWDGRQDDWLYLGDGHHP
Portugal de 10,7% (+308 milhões de euros), através do aumento
do volume das carteiras de gestão de patrimónios captadas
fundamentalmente na rede de Private Banking, não obstante a
atividade internacional, sobretudo através do Bank Millennnium
na Polónia, apresentar uma evolução desfavorável de 3,0% (-28
milhões de euros).
Os recursos afetos a produtos de capitalização, que incluem
contratos de operações de capitalização, seguros ligados a fundos
de investimento (unit-linked) e planos de poupança (PPR, PPE e
PPR/E), situaram-se em 8.851 milhões de euros em 31 de dezembro
GH PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGH LQưXHQFLDGRV
SHOR DXPHQWR GH   PLOK´HV GH HXURV  YHULƮFDGR QD
atividade em Portugal, com especial relevância nos contratos de
seguro ligados a fundos de investimento (unit-linked) e a planos
poupança reforma (PPR), contrastando desta forma com a quebra de
YHULƮFDGDQDSURGX¦¢RGHVHJXURVQRUDPR9LGDQDDWLYLGDGH
seguradora em Portugal, no ano de 2016 (Fonte: APS Segurdata).
A evolução dos produtos de capitalização na atividade
internacional traduziu-se numa redução de 9,6% (-47 milhões
de euros) do Bank Millennnium na Polónia em 31 de dezembro
de 2016, quando comparado com 31 de dezembro de 2015.
Excluindo os efeitos cambiais, os produtos de capitalização
reduziram 6,5% (-31 milhões de euros).
(Milhões de euros)

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
2016

2015
(comparável)(1)

2014
(comparável)(1)

Var. % 16/15

Atividade em Portugal

35.567

37.056

37.081

-4,0%

Atividade internacional

14.867

15.102

14.060

-1,6%

50.434

52.158

51.141

-3,3%

11.601

10.909

10.800

6,3%

RECURSOS DE BALANÇO DE CLIENTES

RECURSOS FORA DE BALANÇO DE CLIENTES
Atividade em Portugal

1.343

1.417

1.346

-5,3%

12.943

12.327

12.146

5,0%

Atividade em Portugal

47.168

47.965

47.881

-1,7%

Atividade internacional

16.209

16.519

15.406

-1,9%

63.377

64.485

63.287

-1,7%

-

1.692

2.920

-100,0%

63.377

66.176

66.207

-4,2%

Atividade internacional

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES

Operações descontinuadas ou em descontinuação(1)
TOTAL
(1)

Ajustado de operações descontinuadas ou em descontinuação, nomeadamente da atividade da subsidiária da Millennium bcp Gestão de Activos (alienada em maio de
2015). No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium em Angola foi considerado como operação em
descontinuação no primeiro trimestre de 2016, pelo que, para efeitos comparativos, foi reapresentada a informação com referência a 2014 e 2015, através da inclusão dos
UHFXUVRVGHFOLHQWHVGR%0$QXPD¹QLFDOLQKDRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢R
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APLICAÇÕES E RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Os depósitos de Bancos Centrais e outras instituições de
crédito, deduzidos das disponibilidades e aplicações em outras
instituições de crédito, ascenderam a 8.433 milhões de euros
em 31 de dezembro de 2016 (6.893 milhões de euros em 31 de
dezembro de 2015). Esta evolução traduz um aumento de 1.540
PLOK´HV GH HXURV QDV QHFHVVLGDGHV GH ƮQDQFLDPHQWR wholesale,
suportada sobretudo no crescimento das carteiras de títulos
GH G¬YLGD SULYDGD H S¹EOLFD HP 3RUWXJDO SUHYLVWR QR 3ODQR GH
Liquidez para 2016, cujo efeito foi mitigado pelo decréscimo do
gap comercial e pelo encaixe associado à operação de aumento de
capital reservado do BCP, por colocação privada e com subscrição
pela Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., entidade do Grupo Fosun.
(PHPWHUPRVO¬TXLGRVDVQHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWR
junto do BCE traduziram-se numa redução de 0,9 mil milhões de
HXURVIDFHDRƮQDOGRDQRDQWHULRU SDUDPLOPLOK´HVGHHXURV 
prosseguindo uma trajetória de redução progressiva observável
desde 2011.
1D VHF¦¢R VREUH ŠFunding H /LTXLGH]š V¢R DQDOLVDGDV DV
principais linhas de atuação e os objetivos do Millennium bcp no
TXDGURGDVSULRULGDGHVGHJHVW¢RGHOLTXLGH]GHƮQLGDVQR3ODQR
de Liquidez para o exercício em análise, nomeadamente a gestão
da carteira de ativos elegíveis para eventuais operações de
UHƮQDQFLDPHQWRGHPRGRDJDUDQWLURFRQYHQLHQWHƮQDQFLDPHQWR
da atividade a médio e longo prazo.
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO AO JUSTO
VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS E ATIVOS FINANCEIROS
DISPONÍVEIS PARA VENDA
$ FDUWHLUD GH W¬WXORV GH DWLYRV ƮQDQFHLURV H[FOXLQGR RV DWLYRV
ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH TXH LQFOXL L  RV DWLYRV
ƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R LL RVRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV
detidos para negociação ao justo valor através de resultados e (iii)
RV DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD DVFHQGHX D 
milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, que compara com
os 12.120 milhões de euros registados no período homólogo de
2015, representando 16,5% do ativo total em 31 de dezembro de
HHPGHGH]HPEURGH(VWDHYROX¦¢RUHưHWH
sobretudo, a diminuição dos títulos de rendimento variável em

391 milhões de euros, face a 31 de dezembro de 2015, por via
das unidades de participação, não obstante o aumento de títulos
GH UHQGLPHQWR Ʈ[R HP  PLOK´HV GH HXURV HP LJXDO SHU¬RGR
No entanto, não considerando, em 31 de dezembro de 2015, o
montante de 532 milhões de euros relacionados com a carteira
GH DWLYRV ƮQDQFHLURV GR %DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD FODVVLƮFDGR
como operação em descontinuação em 2016, a carteira de títulos
GH DWLYRV ƮQDQFHLURV VLWXDUVHLD HP  PLOK´HV GH HXURV
registando um acréscimo de 1,8% entre 31 de dezembro de 2015
e 31 de dezembro de 2016.
$FDUWHLUDGHW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[RDXPHQWRXSDUD
milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, face aos 9.582
PLOK´HV GH HXURV UHJLVWDGRV QR ƮQDO GH  UHSUHVHQWDQGR
82,5% do total da carteira de títulos (79,1% em 2015). Esta
carteira é composta, maioritariamente, por obrigações de emissores
S¹EOLFRV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV TXH QR FRQMXQWR WRWDOL]DP
PLOK´HVGHHXURV PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGH 
os quais representam 70,6% (2015: 62,5%) da carteira de títulos
GHUHQGLPHQWRƮ[RH  GRWRWDOGDVFDUWHLUDV
GH DWLYRV ƮQDQFHLURV 1D HVWUXWXUD GHVWD FDUWHLUD VDOLHQWDVH
ainda a evolução dos Bilhetes de Tesouro e outros títulos de
G¬YLGDS¹EOLFDTXHDVFHQGHUDPDPLOK´HVGHHXURVHPGH
dezembro de 2016 (1.215 milhões de euros em 31 de dezembro
GH   HYLGHQFLDQGR XPD UHGX¦¢R TXH QR HVVHQFLDO ƮFRX
VXSRUWDGDQRLPSDFWRGDFDUWHLUDGHW¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFDGR
Banco Millennium Angola em 31 de dezembro de 2015 (-512
milhões de euros).
A carteira de títulos de rendimento variável registou uma
redução de 24,2%, ao evoluir de 1.617 milhões de euros relevados
QRƮQDOGHSDUDPLOK´HVGHHXURVHPGHGH]HPEUR
de 2016, evidenciando o decréscimo da carteira de unidades de
participação, que reduziu 18,7%, evoluindo de 1.440 milhões de
euros para 1.170 milhões de euros em igual período.
A carteira de derivados de negociação, que inclui a valorização
GRVGHULYDGRVHPEXWLGRVHPLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHVWDFDGRV
associados às carteiras (i), (ii) e (iii) acima referidas, totalizou 849
milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, diminuindo 8,2%
face ao montante de 925 milhões de euros registado em 31 de
dezembro de 2015, com destaque para a redução observada na
carteira de contratos de opções.

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

83

(Milhões de euros)

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA
NEGOCIAÇÃO AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS E ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA EM 31 DE DEZEMBRO
2016

2015

2014

Var. %
16/15

Montante

% no total

Montante

% no total

Montante

% no total

745

6,3%

1.215

10,0%

1.427

14,4%

-38,6%

2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRVQDFLRQDLV

3.469

29,4%

2.984

24,6%

2.006

20,2%

16,3%

2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRVHVWUDQJHLURV

3.398

28,8%

3.003

24,8%

2.241

22,5%

13,2%

Obrigações de outros emissores nacionais

1.306

11,1%

1.160

9,6%

886

8,9%

12,6%

811

6,9%

1.220

10,1%

835

8,4%

-33,5%

9.730

82,5%

9.582

79,1%

7.395

74,4%

1,5%

56

0,5%

177

1,5%

125

1,3%

-68,3%

1.170

9,9%

1.440

11,9%

1.340

13,5%

-18,7%

1.226

10,4%

1.617

13,3%

1.465

14,7%

-24,2%

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFD

Obrigações de outros emissores estrangeiros

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações e outros títulos de rendimento variável
Unidades de participação

IMPARIDADES PARA TÍTULOS VENCIDOS

(13)

DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

849

7,2%

925

7,6%

1.081

10,9%

-8,2%

11.792

100,0%

12.120

100,0%

9.937

100,0%

-2,7%

TOTAL

OUTROS ELEMENTOS PATRIMONIAIS
Os outros elementos patrimoniais, que integram os ativos com
acordo de recompra, os derivados de cobertura, os investimentos
em associadas, as propriedades de investimento, os ativos não
correntes detidos para venda, os outros ativos tangíveis, o
goodwill e ativos intangíveis, os ativos por impostos correntes e
diferidos e os outros ativos, representavam 11,0% do total do
DWLYRFRQVROLGDGR QRƮQDOGH VLWXDQGRVHHP
milhões de euros em 31 de dezembro de 2016, que comparam
com os 6.762 milhões de euros registados em 31 de dezembro
de 2015. O total destes elementos, em 31 de dezembro de
2016, registou um aumento de 16,3% (+1.104 milhões de
euros) quando comparado com o período homólogo de 2015,
explicado fundamentalmente pelo acréscimo dos ativos por
impostos correntes e diferidos (+597 milhões de euros), pela
subida dos saldos de ativos não correntes detidos para venda
(+485 milhões de euros) e pelo aumento dos investimentos em
associadas (+283 milhões de euros), em grande parte suportado
pelo aumento decorrente da fusão por incorporação do Banco
Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, os quais mais
do que compensaram o decréscimo de 27,9% no conjunto do
saldo das rubricas de outros ativos tangíveis (-197 milhões de
euros), essencialmente relativos a transferências e alteração de
SHU¬PHWUR YHULƮFDGDV QD VXEUXEULFD GH LP²YHLV SRU IRU¦D GD
supra referida operação de fusão, e goodwill e ativos intangíveis
(-49 milhões de euros), com destaque para o registo, em 2016,
de imparidade para o negócio de promoção imobiliária e crédito
hipotecário de 41 milhões de euros.

(4)

(4)

-221,0%

CAPITAIS PRÓPRIOS
Os capitais próprios, incluindo interesses que não controlam,
totalizaram 5.265 milhões de euros em 31 de dezembro de 2016,
TXH FRPSDUD FRP  PLOK´HV GH HXURV UHOHYDGRV QR ƮQDO
do exercício de 2015 (redução de 415 milhões de euros). Esta
evolução foi induzida, essencialmente, pelas perdas atuariais
líquidas de imposto registadas no período (-234 milhões de
HXURV  LQưXHQFLDGDV SHOD DOWHUD¦¢R GH SUHVVXSRVWRV DWXDULDLV
com destaque para a redução da taxa de desconto, pela variação
das reservas e resultados acumulados associados a interesses
TXH Q¢R FRQWURODP  PLOK´HV GH HXURV  UHưHWLQGR D
desconsolidação do Banco Millennium em Angola na sequência
da operação de fusão, pela variação das reservas de justo valor,
sobretudo pelo reconhecimento de perdas potenciais associadas
D DWLYRV ƮQDQFHLURV  PLOK´HV GH HXURV  EHP FRPR SHODV
diferenças cambiais resultantes da consolidação das empresas
do Grupo (-42 milhões de euros), maioritariamente relacionadas
FRP D DWLYLGDGH HP 0R¦DPELTXH H EHQHƮFLRX GR UHVXOWDGR
líquido registado no período atribuível aos Acionistas do Banco
(+24 milhões de euros) e do aumento de capital por colocação
privada de ações, líquido de despesas e impostos (+169 milhões
de euros).
Informação complementar e detalhe sobre a evolução
dos capitais próprios encontra-se descrita na Demonstração
Consolidada Condensada das Alterações dos Capitais Próprios
SDUD R SHU¬RGR ƮQGR HP  GH GH]HPEUR GH  H  GDV
Contas e Notas às Contas Consolidadas Condensadas para o
SHU¬RGRƮQGRHPGHGH]HPEURGH
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ÁREAS DE NEGÓCIO
ATIVIDADE POR SEGMENTOS
20LOOHQQLXPEFSGHVHQYROYHXPFRQMXQWRGHDWLYLGDGHVEDQF ULDVHGHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVHP3RUWXJDOHQRHVWUDQJHLURFRPHVSHFLDO
ênfase nos negócios de Banca de Retalho, de Banca de Empresas e de Private Banking.
1DVHTX©QFLDGRFRPSURPLVVRƮUPDGRFRPD'LUH¦¢R*HUDOGD&RQFRUU©QFLDGD&RPLVV¢R(XURSHLD '*&RPS IRLFRQVLGHUDGRXP
segmento adicional denominado Portfolio de Negócios Não Core, observando os critérios então acordados.
Segmentos de Negócios

Perímetro

RETALHO

Rede de Retalho do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Recuperação de Retalho
ActivoBank

EMPRESAS, CORPORATE & BANCA DE INVESTIMENTO

Rede de Empresas do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Recuperação Especializada
Direção de Negócio Imobiliário
Interfundos
Rede de Corporate e Large Corporates do Millennium bcp (Portugal)
Direção de Acompanhamento Especializado
Banca de Investimento
Direção de Tesouraria Mercados e Internacional

PRIVATE BANKING

Rede de Private Banking do Millennium bcp (Portugal)
Millennium Banque Privée (Suíça)(*)
Millennium bcp Bank & Trust (Ilhas Caimão)(*)

PNNC (PORTFOLIO DE NEGÓCIOS NÃO CORE)

Em conformidade com o acordado com a DG Comp(**)

NEGÓCIOS NO EXTERIOR

Bank Millennium (Polónia)
BIM – Banco Internacional de Moçambique
Banco Millennium Atlântico(***)
Millennium Banque Privée (Suíça)(*)
Millennium bcp Bank & Trust (Ilhas Caimão)(*)

OUTROS

Inclui todos os outros negócios e valores não alocados, nomeadamente
DJHVW¢RFHQWUDOL]DGDGHSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVDVDWLYLGDGHVH
operações de caráter corporativo e a atividade seguradora.

Para efeitos de segmentos de negócios, o Millennium Banque Privée (Suíça) e o Millennium bcp Bank & Trust (Ilhas Caimão) estão incluídos no segmento Private Banking,
HQTXDQWRHPWHUPRVGHVHJPHQWRVJHRJU ƮFRVDPEDVDVRSHUD¦´HVV¢RFRQVLGHUDGDVHP1HJ²FLRVQR([WHULRU
(**)
Portfolios de crédito em Portugal a descontinuar de forma progressiva, no âmbito do acordo com a DG Comp.
(***)
No ambito do processo de fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, o Banco Millennium Angolafoi considerado como opreação em descontinuação
em março de 2016. Após a conclusão da fusão, em maio de 2016, o Banco Millennium Atlântico, a nova entidade resultante da fusão, passou a ser consolidado pelo método da
equivalência patrimonial.
Nota: Os valores referentes à Millennium bcp Gestão de Activos, no que respeita a dezembro de 2015, estão considerados em operações descontinuadas/em descontinuação.
(*)

2VYDORUHVUHSRUWDGRVSDUDFDGDVHJPHQWRUHVXOWDUDPGDDJUHJD¦¢RGDVVXEVLGL ULDVHGDVXQLGDGHVGHQHJ²FLRGHƮQLGDVQRSHU¬PHWUR
GHFDGDXPGHVVHVVHJPHQWRVUHưHWLQGRWDPE¨PRLPSDFWRTXHUDRQ¬YHOGREDODQ¦RTXHUGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGH
afetação de capital e de balanceamento de cada entidade com base em valores médios. As rubricas do balanço de cada subsidiária e de cada
unidade de negócio foram recalculadas tendo em conta a substituição dos capitais próprios contabilísticos pelos montantes afetos, através
do processo de alocação de capital, com base nos critérios regulamentares de solvabilidade.
Assim, tendo em consideração que o processo de alocação de capital obedece a critérios regulamentares de solvabilidade em vigor,
os riscos ponderados e, consequentemente, o capital afeto aos segmentos baseiam-se na metodologia de Basileia III, de acordo com
a CRD IV/CRR. A afetação de capital a cada segmento resultou da aplicação de 10% aos riscos geridos por cada um dos segmentos,
UHưHWLQGRDDSOLFD¦¢RGDVPHWRGRORJLDVGH%DVLOHLD,,,2EDODQFHDPHQWRGDVY ULDVRSHUD¦´HV¨DVVHJXUDGRSRUWUDQVIHU©QFLDVLQWHUQDV
GHIXQGRVFRPLPSDFWRDRQ¬YHOGDPDUJHPƮQDQFHLUDHGRYDORUGRVLPSRVWRVGHFDGDVHJPHQWRPDVQ¢RGHWHUPLQDQGRFRQWXGR
alterações ao nível consolidado.
O resultado líquido de cada segmento não está deduzido, quando aplicável, dos interesses que não controlam. Assim, os valores
dos resultados líquidos apresentados incorporam os resultados individuais das unidades de negócio, independentemente da
percentagem de participação detida pelo Grupo, e os impactos dos movimentos de fundos anteriormente descritos. A informação
VHJXLGDPHQWHDSUHVHQWDGDIRLSUHSDUDGDWHQGRSRUEDVHDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV,)56HFRPD
organização das áreas de negócio do Grupo em vigor em 31 de dezembro de 2016.
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RETALHO
Em 2016, o resultado líquido apurado pelo Retalho ascendeu a 100,4 milhões de euros, comparando favoravelmente com o valor de 14,4
PLOK´HVGHHXURVUHJLVWDGRHPHVVHQFLDOPHQWHGHYLGRDRDXPHQWRGDPDUJHPƮQDQFHLUDHWDPE¨PUHGX¦¢RGDLPSDULGDGH
$ PDUJHP ƮQDQFHLUD HYROXLX GH  PLOK´HV GH HXURV HP GH]HPEUR GH  SDUD  PLOK´HV GHHXURVQRƮQDOGH
registando um aumento de 29,6%, para o qual foi determinante a redução sustentada da taxa dos depósitos.
A evolução observada nos outros proveitos líquidos, que reduziram de 362,7 milhões de euros para 351,4 milhões de euros entre
31 de dezembro de 2015 e 2016, incorpora o efeito decorrente das mais-valias realizadas pelo ActivoBank na alienação de títulos de
G¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDQRSULPHLURVHPHVWUHGH PLOK´HVGHHXURV 
(PRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVUHGX]LUDPIDFHDRDQRDQWHULRUUHưHWLQGRDFRQWLQXD¦¢RGDLPSOHPHQWD¦¢RGDVLQLFLDWLYDV
de obtenção de poupanças preconizadas no Plano Estratégico.
A imparidade situou-se em 113,1 milhões de euros em 2016, comparando favoravelmente com 149,7 milhões de euros observados
no ano anterior.
Em 31 de dezembro de 2016, o crédito a clientes cifrou-se em 16.918 milhões de euros, diminuindo face ao valor de 17.276 milhões
de euros registado em 31 de dezembro de 2015, não obstante o desenvolvimento pelo Banco de um leque de produtos e serviços
GHVWLQDGRVDVDWLVID]HUDVQHFHVVLGDGHVƮQDQFHLUDVGDVIDP¬OLDVHSHTXHQRVQHJ²FLRVHQTXDQWRRVUHFXUVRVWRWDLVGHFOLHQWHVWRWDOL]DUDP
PLOK´HVGHHXURVQRƮQDOGHFRPSDUDQGRFRPPLOK´HVGHHXURVHPGHGH]HPEURGH
(Milhões de euros)

RETALHO
31 dez. 16

31 dez. 15

Var. % 16/15

0DUJHPƮQDQFHLUD

391,4

302,1

29,6%

Outros proveitos líquidos

351,4

362,7

-3,1%

742,8

664,8

11,7%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Custos operacionais

489,3

497,0

-1,5%

Imparidade

113,1

149,7

-24,5%

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

140,5

18,1

>200%

40,1

3,7

>200%

100,4

14,4

>200%

518

549

-5,7%

19,4%

2,6%

Impostos
RESULTADO LÍQUIDO
SÍNTESE DE INDICADORES
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto
Riscos ponderados

4.906

4.944

5 FLRGHHƮFL©QFLD

65,9%

74,8%

-0,8%

Crédito a clientes

16.918

17.276

-2,1%

Recursos totais de clientes

32.360

32.941

-1,8%

Notas: Recursos de clientes e Crédito a clientes (líquido de imparidades) em saldos médios mensais.

NÚMERO DE CLIENTES NO RETALHO

SEGMENTOS

Milhares

Mass-Market
No segmento Mass-Market, a atuação comercial fundamentou-se
em três vertentes estratégicas: captação de novos Clientes,
aumento da vinculação dos subsegmentos de maior valor e
reforço da experiência de atendimento dos Clientes.
No âmbito da captação de Clientes, destaca-se a campanha
"Tripla Vantagem Ordenado", vocacionada para a domiciliação
de ordenados e reformas, a campanha "Digital", com sorteio
de smartphone na abertura de conta, destinada ao segmento
jovem, e a campanha "Member Get Member" em vigor desde o 3.º
trimestre de 2016. Estas ações de captação foram integradas
com a reformulação das ações de on-boarding disponíveis.
Relativamente à rede de sucursais apostou-se na renovação
contínua dos espaços físicos com cerca de 35% das sucursais
Mass-Market renovadas e na implementação de ZLƬ para Clientes
disponível em 100% das sucursais. Foi ainda implementado
o paperless banking em toda a rede para 80% dos processos de

2.217
365

2.181

2.087

433

361
1.852
1.8
852

1.7
748
1.748

1
.7
726
1.726

2014
Mass-Market
Prestige e Negócios
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venda em vigor. De realçar o valor recorde de um milhão de
Clientes aderentes ao extrato digital, o que representa um passo
fundamental no processo de transformação digital.
Soluções Integradas
As Soluções Integradas continuaram, em 2016, a posicionar-se
FRPR SURGXWR HVWUDW¨JLFR QD FDSWD¦¢R ƮGHOL]D¦¢R H HOHYDGD
satisfação dos Clientes, tendo sido atingidos 1 milhão de Clientes
detentores de Soluções Integradas.
O ano de 2016 for marcado pela presença obrigatória das
Soluções Integradas em momentos comercialmente marcantes
(abertura de conta, domiciliação do ordenado, recomendação por
RXWURV &OLHQWHV H UHDEHUWXUD GH VXFXUVDLV UHPRGHODGDVŠ6XFXUVDLV
GRIXWXURš HPGLDVHVSHFLDLV 'LDGD0¢HHBlack Friday) e pelo forte
aumento da sua atratividade quando disponibilizadas por via digital.
Prestige e Residentes no Exterior
As principais prioridades no Segmento Prestige consistiram no
crescimento e rejuvenescimento da base de Clientes, procurando,
simultaneamente, exceder as expectativas na gestão do património
ƮQDQFHLURGRV&OLHQWHVHSURSRUFLRQDUXPDH[SHUL©QFLDGH&OLHQWH
cada vez mais digital e próxima do Banco em qualquer lugar.
Destacam-se os seguintes marcos e áreas de atuação:
• Aumento da base de Clientes em 32%, reforçando a posição
do Banco junto da classe média alta, sendo de destacar as
seguintes campanhas: "Tripla Vantagem Ordenado", para
captação de Clientes e ordenados, e "Member Get Member",
para a obtenção de referenciações de familiares e amigos
de Clientes;
• A aplicação de novos critérios de segmentação permitiu
assegurar o rejuvenescimento da base de Clientes Prestige
e servir melhor as necessidades dos Clientes, com oferta e
serviços dirigidos;
• Lançamento da plataforma de bolsa MTrader, que possui um
¹QLFRinterface para negociação e visualização das cotações
de bolsa e research em real time, tendo como objetivo
proporcionar aos Clientes o acesso, através do canal online,
a uma sala de mercados com diferentes valores mobiliários,
negociados nas principais bolsas mundiais;
•$XPHQWR GR Q¹PHUR GH XWLOL]DGRUHV GRV FDQDLV GLJLWDLV
revelador de uma alteração no comportamento dos Clientes
Prestige, sendo que 26% são puramente digitais e 31%
transacionam regularmente em canais digitais, com menor
suporte da sucursal;
• Desenvolvimento de ações de marketing relacional com os
Clientes Prestige, nomeadamente, o acesso ao torneio de
ténis Millennium Estoril Open e experiência de jogo com
o João Sousa, a experiência VIP Power Shopping no Freeport
Fashion Outlet, ou mesmo os convites VIP para o Algarve
Classic Festival.
2016 foi um ano de crescimento e de consolidação na
dinâmica de captação dos Clientes Residentes no Exterior. O plano
GH QHJ²FLR HVWUXWXUDYDVH HP WU©V JUDQGHV GHVDƮRV DXPHQWDU
a base de Clientes, aumentar as transferências e a retenção de
ưX[RVHUHIRU¦RGDYLQFXOD¦¢RHUHQGLELOLGDGH
Destacam-se as principais iniciativas levadas a cabo em 2016,
que permitiram reforçar a liderança como Banco de referência
em Portugal, neste segmento de Clientes:
• Crescimento de 40% da base de Clientes face ao ano
DQWHULRU VXSRUWDGR QDV FDPSDQKDV Š3RUWXJDO ¨ D 1RVVD
3UDLDš H ŠMember Get Memberš &RQWLQXRXVH D DSRVWDU
nos Arraiais Millennium, que, em 2016, contaram com a
presença de mais de 8 mil Clientes;

• Aumento das transferências Millennium bcp em 10,5%,
tendo-se o Banco enfocado em ações permanentes de
estímulo às transferências regulares aplicadas, com destaque
SDUD DV FDPSDQKDV Š1XP &OLTXH D 0LQKD 3RXSDQ¦D (VW 
HP3RUWXJDOšHŠ1DWDO7UDQVIHULU,QYHVWLUH9LVLWDU3RUWXJDOš
Crescimento das transferências provenientes de Angola,
Brasil e França com volumes superiores a 5% e aumento de
17% na base de Clientes Prestige transferidores;
• Reforço da vinculação e rendibilidade através da consistência
das propostas comerciais apresentadas ao mercado.
Negócios
O Banco continuou a apoiar as empresas portuguesas neste
VHJPHQWR FRP VROX¦´HV VLPSOHV SDUD R VHX ŠGLDDGLDš
DVVHJXUDQGRHPVLPXOW¡QHRRƮQDQFLDPHQWRQHFHVV ULRSDUDR
desenvolvimento dos seus projetos.
Destacam-se os seguintes marcos e áreas de atuação:
•1RƮQDQFLDPHQWRGHP¨GLRHORQJRSUD]RDSRLRVHPSUHVDV
no âmbito do Programa Portugal 2020, quer na fase de
candidatura, que na fase de execução do projeto, com
OLQKDV GH FU¨GLWR HVSHF¬ƮFDV SDUD DSRLRV LQWHUFDODU RX GH
suporte aos capitais alheios dos projetos de investimento e
disponibilizando a App M2020, para apoio aos empresários
na execução dos projetos e acompanhamento da receção
dos fundos comunitários;
• Dinamização das Linhas PME Crescimento 2015 e reforço da
LQWHUD¦¢RFRPDV6RFLHGDGHVGH*DUDQWLD0¹WXDWHQGRVLGR
celebrados novos protocolos, nomeadamente com o Fundo
Europeu de Investimento (FEI), através da Linha FEI Inovação,
para apoiar as empresas inovadoras na concretização de
novos investimentos, ou com o Turismo de Portugal, através
GDOLQKDGHDSRLRTXDOLƮFD¦¢RGDRIHUWD
•1R ƮQDQFLDPHQWR GH FXUWR SUD]R UHIRU¦R VLJQLƮFDWLYR GR
suporte à atividade comercial, através de linhas de Factoring
e &RQƬUPLQJ, que mais do que duplicaram em 2016, e para
as empresas com envolvimento com o exterior, crescimento
GHQRQ¹PHURGHHPSUHVDVTXHSDVVDUDPDXWLOL]DURV
nossos serviços de Trade Finance;
• O Programa Cliente Aplauso 2016 continuou a distinguir,
anualmente, as empresas de bom risco e maior envolvimento
com o Banco, mediante a atribuição de um conjunto de
EHQHI¬FLRVƮQDQFHLURVHQ¢RƮQDQFHLURV
• Foi atingido o marco de 60 mil soluções integradas Cliente
)UHTXHQWH1HJ²FLRVSHUPLWLQGRVHPSUHVDVEHQHƮFLDUHP
entre outras vantagens, de transferências SEPA emitidas e
recebidas através da internet sem custos adicionais.
Microcrédito
O Millennium bcp mantém, no mercado português, um forte
compromisso com a atividade de Microcrédito, cuja proposta
de valor continua a ser reconhecida como uma alternativa de
ƮQDQFLDPHQWRHGHLQFHQWLYRHYLDELOL]D¦¢RGRHPSUHHQGHGRULVPR
permitindo-lhe assim desempenhar um papel de relevo enquanto
LQVWUXPHQWR HƮFD] GH FRPEDWH DR GHVHPSUHJR  SREUH]D H 
exclusão social.
Em 2016, a divulgação institucional deste modelo de crédito,
que integra a Política de Responsabilidade Social Corporativa
do Millennium bcp, junto das entidades de atuação local mais
próximas das populações socialmente excluídas continuou a
constituir uma das prioridades estratégicas do Millennium bcp
Microcrédito. Aprofundando esta política de proximidade, foram
também celebrados 40 novos protocolos de cooperação pelo
empreendedorismo e de dinamização do acesso ao microcrédito,
dos quais 11 com câmaras municipais.
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O Millennium bcp e o Fundo Europeu de Investimento
assinaram um acordo de garantia, no valor de 18 milhões de euros,
com o objetivo de, em Portugal, apoiar microempresas ao abrigo
do Programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação
Social (EaSI). Ainda em 2016, e com o objetivo de continuar a
reconhecer e distinguir o espírito empreendedor, a criatividade, a
inovação e o dinamismo dos Microempreendedores Millennium
bcp, realizou-se a 5.ª edição do Realizar – Prémio de Microcrédito
e Empreendedorismo.
Como resultado do trabalho desenvolvido em 2016, o
0LFURFU¨GLWRGR0LOOHQQLXPEFSDSURYRXRƮQDQFLDPHQWRGH
novas operações, traduzindo-se num total de 3,3 milhões de euros
de crédito aprovado e 564 novos postos de trabalho criados. O
volume de crédito ativo concedido às 1.171 operações em carteira,
até 31 de dezembro de 2016, representou 7,8 milhões de euros.
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ATIVIDADE DO MICROCRÉDITO
Milhares de euros

589

593

349

341

3.464
3.260

2014

Crédito a particulares
• Crédito Pessoal – disponibilizou-se o Crédito Online, um produto de
venda exclusiva online, que assenta numa experiência totalmente
digital. Foram ainda desenvolvidas várias ações, compreendendo
condições especiais de preço e ações de venda dirigida, as quais
se traduziram no aumento da concessão de crédito pessoal.
• Crédito Habitação – face ao dinamismo do mercado, o
Banco continuou a apostar em campanhas com atributos
diferenciadores, de grande impacto e visibilidade. Efetuou
também diversos ajustamentos na oferta, com vista a disponibilizar,
permanentemente, soluções de crédito relevantes e valorizadas
por Clientes e potenciais Clientes. Manteve-se enfoque especial
QDVVROX¦´HVGHFU¨GLWRKDELWD¦¢RGHWD[DƮ[D
Cartões e meios de pagamento
A utilização dos cartões de débito e crédito registou um aumento
VLJQLƮFDWLYR FRP XP DXPHQWR GH  GD IDWXUD¦¢R WRWDO
HP WHUPRV KRP²ORJRV 2 Q¹PHUR GH FRPSUDV HIHWXDGDV FRP
cartão de crédito e débito registou um crescimento de 10,6%
e 10,5%, respetivamente. Contudo, em volume de faturação, o
crescimento foi inferior nos cartões de crédito, 4,4% comparado
com um aumento de 10,5% em cartões de débito.
(P  R 0LOOHQQLXP EFS IRL R SDWURFLQDGRU RƮFLDO GH
eventos gastronómicos com visibilidade nos media a nível nacional, o
Restaurant Week e o TheFork Fest. Ambos os eventos contribuíram
para acrescentar valor às vantagens associadas aos cartões do
Millennium bcp.

333

3.967

PRODUTOS
Recursos
2 DQR  ƮFRX PDUFDGR SHOD GHVFLGD GDV WD[DV GH MXUR QRV
produtos de recursos, tendo o Millennium bcp implementado
uma estratégia comercial enfocada na redução do custo dos
produtos de passivo, mantendo, simultaneamente, o enfoque na
retenção da carteira de recursos.
'DQGR FRQWLQXLGDGH DR SURFHVVR GH GLYHUVLƮFD¦¢R GR
SDWULP²QLRƮQDQFHLURGRV&OLHQWHVHWHQGRSUHVHQWHRFHQ ULRGH
taxas de juro historicamente baixas, a rede de Retalho manteve
a dinâmica na apresentação de soluções de investimento. O ano
2016 foi ainda assinalado pela consolidação da oferta de fundos
de investimento em arquitetura aberta nas sucursais da rede
de Retalho com fundos de investimento das mais prestigiadas
sociedades gestoras internacionais e ainda na conceção e
distribuição de soluções de reforma adequadas às necessidades
dos nossos Clientes.
O Banco participou ainda na organização, montagem e
distribuição da 2.ª e 3.ª séries de Obrigações do Tesouro de
Rendimento Variável (OTRV).

564

Crédito concedido

2015
Operações aprovadas

2016
Postos de trabalho criados

CARTEIRA DE CRÉDITO MICROCRÉDITO
Milhares de euros

1.120

1.171

1.017

7.928

2014
Capital em dívida

8.243
7.834

2015

2016

Número de operações

NOVA PRODUÇÃO DE CRÉDITO HABITAÇÃO
Milhões de euros

15,0%

17,2%

19,6%
769

573

358

2014
Quota de mercado
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Em abril de 2016, a American Express lançou o cashback de
 HP FRPSUDV DW¨  HXURV QR ¹OWLPR ƮP GH VHPDQD GH
cada mês, para todos cartões American Express de Particulares e
lançou, durante os meses de março e novembro, um cashback de
2% sem limite mensal nos cartões Business Gémeos vocacionado
para Empresas, contribuindo para o aumento da sua utilização.
O acquiring American Express voltou a aumentar, registando uma
rede de estabelecimentos superior a 63 mil e, em simultâneo, um
aumento da faturação.
Em 2016, registou-se uma melhoria nos níveis de
segurança nas compras online, com a implementação das
compras seguras através do sistema 3DSecure, que contempla
a utilização de password GLQ¡PLFD H ¹QLFD SRU WUDQVD¦¢R QRV
sites aderentes.
De salientar ainda a forte aposta na colocação de Terminais
de Pagamento Automático (TPA), que resultou num aumento de
16% do parque instalado em pequenos e médios comerciantes,
tendo sido ultrapassados os 34.500 terminais. Manteve-se a
prioridade na renovação do self-banking da rede de sucursais e na
modernização do parque de ATM.
Seguros
Os seguros de risco mantiveram um bom desempenho de
vendas, tendo sido decisivo o contributo que a Rede Comercial
deu às várias campanhas de seguros de risco, designadamente
 FDPSDQKD Š6HJXURV ¨ QR 0LOOHQQLXPš TXH GXUDQWH WRGR R
ano potenciou o cross-selling junto dos Clientes Particulares e
Empresas, concedendo maior desconto em novas apólices aos
Clientes com maior carteira de seguros no Banco.
(P FRODERUD¦¢R FRP D 6HJXUDGRUD 2FLGHQWDO  ƮFRX
igualmente marcado como o ano em que foi iniciada uma
forte aposta no digital, com o lançamento de processos de
simulação e subscrição online para os seguros automóvel
(Móbis), multirriscos habitação (Homin), animais domésticos
(Pétis) e viagem, com condições especiais para este canal de
distribuição.
ACTIVOBANK
Em 2016, o ActivoBank desenvolveu a sua atividade procurando,
simultaneamente, assegurar o crescimento da base de Clientes e
aumentar o seu envolvimento.
Tendo em vista a captação de Clientes, o ActivoBank
lançou campanhas de comunicação institucional e de reforço
da proposta de valor em conjunto com novos produtos e
serviços diferenciadores. Uma campanha de comunicação para
captação de Clientes consistiu num vídeo inovador interativo,
representando um Ponto Activo no YouTube, promovendo a
interação. Para além dos excelentes resultados obtidos, com
795 mil visualizações, este vídeo obteve vários prémios em
2016. A 2.ª campanha, iniciada em julho, foi feita em TV, num
formato inovador que promovia a interação dos espetadores
FRPRDQ¹QFLRHHPVLPXOW¡QHRSURPRYLDDVYDQWDJHQVGHVHU
Cliente do Banco.
O lançamento de novos produtos e serviços foi também
XPD GDV LQLFLDWLYDV DGRWDGDV SDUD ƮGHOL]DU &OLHQWHV D SDU GR
contínuo aperfeiçoamento do modelo de reforço de vinculação
H VHJPHQWD¦¢R GLUHFLRQDGR SDUD D LGHQWLƮFD¦¢R H VDWLVID¦¢R
GDV QHFHVVLGDGHV ƮQDQFHLUDV GRV &OLHQWHV H GD SURPR¦¢R GD
plataforma de negociação em Bolsa.
Em 2016, foram desenvolvidas uma série de iniciativas, com
destaque para:
• Melhoria do processo de pré-abertura de conta online;
• Desenvolvimento de novas peças de CRM;

NÚMERO TOTAL DE CARTÕES
Milhares

3.234

2014

3.372

2015

3.463

2016

• Elaboração de landing pages de abertura de conta e de
produtos;
• Disponibilização de contacto Skype;
• Lançamento de novos produtos e serviços, vinculação e
segmentação;
• Lançamento da nova Plataforma de Negociação em Bolsa,
que evoluiu a partir do streamer de cotações;
• Ações de ativação de marca efetuadas durante o verão,
baseadas em desporto e estilo de vida, com destaque para
o patrocínio do triatlo de Cascais e o apoio ao campeonato
de andebol e rugby de praia;
• Desenvolvimento na internet de um processo de concessão
de crédito que permite o funding da conta no momento.
O conjunto de ações realizadas, a par da aposta contínua
na inovação, contribuiu para fechar o ano com 122 mil Clientes
(+27%), mais de 135 mil fãs no Facebook e ainda ter sido
ultrapassada a fasquia de mil milhões de euros de património
sob gestão.

EMPRESAS, CORPORATE E BANCA DE INVESTIMENTO
As Empresas, Corporate e Banca de Investimento registaram, em
2016, um resultado líquido negativo de 143,1 milhões de euros,
comparando com um resultado líquido de 53,0 milhões de euros
YHULƮFDGRQRDQRDQWHULRULQGX]LGRGHIRUPDPDLVUHOHYDQWHSHOR
DXPHQWRYHULƮFDGRQDVGRWD¦´HVSDUDLPSDULGDGH
$PDUJHPƮQDQFHLUDDWLQJLXPLOK´HVGHHXURVHP
diminuindo face ao valor de 318,2 milhões de euros observado
QR DQR DQWHULRU UHưHWLQGR RV LPSDFWRV GR PHQRU YROXPH GH
negócios e da redução das taxas de juro do crédito.
Em 2016, os custos operacionais totalizaram 97,3 milhões
de euros, mantendo-se praticamente inalterados face ao valor
de 96,1 milhões de euros registado em 2015.
A imparidade atingiu, em 2016, 538,0 milhões de euros,
comparando com 315,8 milhões de euros em 2015, traduzindo o
registo de dotações adicionais que possibilitaram o reforço dos
níveis de cobertura respetivos.
Em 31 de dezembro de 2016, o crédito a clientes cifrou-se
em 10.934 milhões de euros, diminuindo face ao valor de
11.197 milhões de euros registados em 2015, refletindo
a recuperação ainda moderada da economia portuguesa,
apesar da continuada aposta na oferta de soluções de apoio
ao tecido empresarial.
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Os recursos totais de clientes, em 31 de dezembro de 2016, situaram-se em 10.339 milhões de euros, diminuindo face ao valor
GHPLOK´HVGHHXURVUHJLVWDGRHPGHGH]HPEURGHHVVHQFLDOPHQWHGHYLGRGLPLQXL¦¢RYHULƮFDGDQRVGHS²VLWRVGH
clientes, parcialmente compensada pelo aumento ocorrido nos recursos fora de balanço de clientes.
(Milhões de euros)

EMPRESAS, CORPORATE E BANCA DE INVESTIMENTO
31 dez. 16

31 dez. 15

Var. % 16/15

0DUJHPƮQDQFHLUD

276,8

318,2

-13,0%

Outros proveitos líquidos

153,7

168,5

-8,7%

430,5

486,7

-11,5%

97,3

96,1

1,3%

538,0

315,8

70,4%

(204,7)

74,8

<-200%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Custos operacionais
(*)

Imparidade

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

(61,6)

21,8

<-200%

(143,1)

53,0

<-200%

753

868

-13,2%

Impostos
RESULTADO LÍQUIDO
SÍNTESE DE INDICADORES
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto

-19,0%

6,1%

Riscos ponderados

7.441

8.000

5 FLRGHHƮFL©QFLD

22,6%

19,7%

-7,0%

Crédito a clientes

10.934

11.197

-2,3%

Recursos totais de clientes

10.339

10.815

-4,4%

Notas: Recursos de clientes e Crédito a clientes (líquido de imparidades) em saldos médios mensais.
(*)
Não considera o impacto da realocação de imparidades entre Clientes do mesmo Grupo económico.

REDE DE EMPRESAS DO MILLENNIUM BCP (PORTUGAL)
A atuação da Rede de Empresas no ano em análise passou pela
concretização das seguintes linhas de orientação:
•'HVHQYROYLPHQWRHGLQDPL]D¦¢RGHVROX¦´HVSDUDRƮQDQFLDPHQWR
das empresas, designadamente PME, tanto para a sua atividade
corrente, como para a execução de projetos de investimento,
salientando-se:
– Contratação com o Banco Europeu de Investimento (BEI)
de nova linha de 70 milhões de euros direcionada ao
apoio a start-ups e mid-caps, numa estratégia de apoio ao
empreendedorismo;
– Financiamento a mais de 700 empresas com recurso às
linhas contratadas com o Banco Europeu de Investimento;
– Financiamento de novas operações no quadro da linha
Millennium FEI Inovação, linha contratada com o Fundo
Europeu de Investimento visando apoiar as empresas
inovadoras, com plafond de 200 milhões de euros;
– Contratação de nova produção de leasing na Rede Empresas,
no valor aproximado de 100 milhões de euros.
• Manutenção do enfoque estratégico nas linhas de crédito
protocoladas com o Estado Português, designadamente em
SDUFHULD FRP DV 6RFLHGDGHV GH *DUDQWLD 0¹WXD VHQGR GH
realçar a contratação de 2.384 novas operações no âmbito
GHVWDVOLQKDVHRƮQDQFLDPHQWRQRPRQWDQWHGHPLOK´HV
de euros na linha PME Crescimento 2015 e o lançamento de
novas linhas de crédito de caráter genérico ou sectorial:
ś/LQKDGH&U¨GLWRFRP*DUDQWLD0¹WXD,)'FHOHEUDGD
com a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), com um
plafondGHPLOPLOK´HVGHHXURVSDUDƮQDQFLDPHQWRGHSURMHWRV
de investimento de PME, destinados ao desenvolvimento
de novos produtos e serviços, ou ainda inovações ao nível de
processos, produtos, organização ou marketing;

CARTEIRA TOTAL DE CRÉDITO LEASING
Milhões de euros (em base comparável)

2.214

2.176

2.172

1.802

1.768

1.796

14
398
8
398

17
391
3
91

23
353
353

2014

2015

Leasing mobiliário

2016

Aluguer de longa duração

Leasing imobiliário

CARTEIRA DE CRÉDITO ESPECIALIZADO
Milhões de euros (em base comparável)

3.529
3.283
1.069

1.064

2.214
2.214
2

2
2.176
.1
176

2014
Leasing
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1.357

3.240

2015
Factoring

2.172
2.1
172

2016

90

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

ś/LQKDGH$SRLR4XDOLƮFD¦¢RGD2IHUWDHPFRQMXQWR
com o Turismo de Portugal, com um plafond de 60 milhões
GH HXURV SDUD ƮQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV GHVWLQDGRV 
UHTXDOLƮFD¦¢R GH HPSUHHQGLPHQWRV WXU¬VWLFRV H[LVWHQWHV
e à criação de empreendimentos turísticos diferenciadores
em relação à oferta existente;
ś/LQKD GH ƮQDQFLDPHQWR V DWLYLGDGHV GR VHWRU DJU¬FROD H
ưRUHVWDOHPSDUFHULDFRPR,)$3GLVSRQGRGHXPplafond
GHPLOK´HVGHHXURVSDUDƮQDQFLDPHQWRGHSURMHWRV
aprovados no âmbito do FEAGA e do FEADER;
– Linha de crédito para apoio a produtores de leite de vaca e
suínos, em parceria com o IFAP, dispondo de um plafond de 50
PLOK´HVGHHXURVSDUDƮQDQFLDPHQWRVGHDSRLRDHQFDUJRV
de tesouraria ou de investimento associado à atividade.
• Apoio aos projetos aprovados no âmbito do Programa
Portugal 2020, com destaque para a dinamização da solução
Millennium 2020, tendo sido financiados 565 projetos com
um montante aprovado de cerca de 250 milhões de euros,
o lançamento da App 2020, uma solução digital inovadora,
permitindo o acompanhamento da execução dos projetos
aprovados e para a realização de sessões de esclarecimento
sobre o Portugal 2020:
śŠ)RUXP(PSUHVDULDO3RUWXJDOšUHDOL]DGRHPFRQMXQWR
com as associações empresariais, com sessões efetuadas
em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Algarve, Braga e Torres
Novas, permitindo a troca de experiências entre empresários
e a apresentação, pelas entidades de gestão, de melhores
práticas na apresentação e execução de projeto;
śŠ(QFRQWURV3RUWXJDOšFRPVHVV´HVQRVGLVWULWRVGH
Portugal Continental, potenciaram a proximidade do Banco
às Empresas Clientes e potenciais Clientes.
• Apoio à gestão de tesouraria das empresas, com destaque para:
ś/DQ¦DPHQWR GR Š&RQƬUPLQJ ) FLOš SURGXWR GH DSRLR DRV
fornecedores das empresas, com operativa simples e ágil,
assegurando o pagamento aos fornecedores e permitindo
responder a necessidades pontuais de liquidez;
– Alargamento da oferta de factoring nacional com seguros
de crédito;
– Implementação de novo modelo de especialistas de produto,
com atuação direta junto dos Clientes e Redes Comerciais,
SHUPLWLQGRXPDPHOKRULDGRQ¬YHOGHVHUYL¦RHHƮFL©QFLDGR
processo;
– Crescimento homólogo de 33% e 45%, respetivamente da
atividade de factoring e FRQƬUPLQJ em termos de faturação
tomada e de saldo de crédito.
• Dinamização do apoio à internacionalização das empresas,
SRWHQFLDQGR D DƮUPD¦¢R GR 0LOOHQQLXP EFS FRPR %DQFR GDV
empresas exportadoras, através da realização e participação em
eventos e ações de formação ao longo de 2016 (participação nas
seis sessões do Roadshow Portugal Global AICEP, EuroFinance,

Sisab e Roteiros Millennium Exportação) e melhoria das soluções
para os Clientes, com:
– Introdução de novas funcionalidades no portal "millenniumbcp.
pt/empresas", designadamente na abertura de operações
documentárias, com utilização de assinatura digital (SAFe);
ś'HVHQYROYLPHQWRGHRIHUWDVHVSHF¬ƮFDVSDUDQRYDVJHRJUDƮDV
– Disponibilização de Factoring Internacional de Exportação
com Seguro de Crédito.
• O negócio de WUDGHƬQDQFH registou, no ano de 2016, na Rede de
(PSUHVDVXPFUHVFLPHQWRKRP²ORJRGHQRQ¹PHURGHQRYDV
RSHUD¦´HVUHDOL]DGDVHGHQRQ¹PHURGH&OLHQWHVXWLOL]DGRUHV
• Realização de eventos para promoção do posicionamento e
relacionamento do Banco junto das empresas, merecendo
VDOL©QFLDDVŠ-RUQDGDV0LOOHQQLXP(PSUHVDVšHP%HMD/LVERD
Madeira e São João da Madeira.
NEGÓCIO IMOBILIÁRIO
A atividade da Direção de Negócio Imobiliário continuou
enfocada no acompanhamento de proximidade de Clientes e
projetos, antecipando necessidades e desenvolvendo soluções de
reestruturação e de recuperação, visando reduzir o risco e melhorar
o contributo para os resultados do Banco, tendo-se reduzido em
cerca de 22% a exposição e em cerca de 60% o crédito vencido
associado. Na vertente de imóveis, promoveu-se a sustentabilidade
dos ativos com a redução da perda esperada, passando pela rápida
comercialização e concretização da venda, por forma a obter o bom
equilíbrio entre o aumento das vendas e a maximização do valor na
sua alienação. Destacam-se as seguintes iniciativas:
• Acompanhamento comercial dos Clientes de promoção
imobiliária, enquadrando todas as fases de vida do Cliente;
• Incentivo ao programa de dinamização comercial M Imóveis
para os empreendimentos de Clientes, criando condições
PDLVYDQWDMRVDVSDUDDYHQGDGRVSURMHWRVƮQDQFLDGRV
• Continuidade do aprofundamento dos modelos de diagnóstico,
estruturação e avaliação, bem como da exploração de
oportunidades de colocação de créditos;
• Prospeção e desenvolvimento de novos mercados, através
da presença em roadshows em França, em seminários e em
feiras internacionais, quer em Portugal quer no estrangeiro
(Portugal Real Estate Summit, Paris, Pequim e Madrid);
• Receção de diversas comitivas de empresários e investidores
internacionais em Portugal;
• Realização de campanhas nacionais e regionais e de ações
promocionais por segmentos de ativos exclusivas no site
M Imóveis;
• Aumento da presença dos nossos comerciais junto do
mercado onde detemos produto e aumentado conhecimento
HHVSHFLƮFLGDGHGHFDGDPHUFDGRHGRVPHGLDGRUHVSDUFHLURV
do Banco, por forma a encontrar-se novas formas de
comercialização e de enfoque nos ativos do Banco;
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• Regularização, reposicionamento e conclusão de imóveis,
com o objetivo de viabilizar e acelerar o processo de
comercialização e reduzir o tempo de permanência no Banco;
• Continuidade do aprofundamento dos modelos de diagnóstico,
estruturação e avaliação, bem como da exploração contínua
de novos canais de colocação de ativos.
INTERFUNDOS
A Sociedade Gestora prosseguiu a estratégia de reforço da
FRQWLQXLGDGH H GD VXVWHQWDELOLGDGH ƮQDQFHLUD GRV 2UJDQLVPRV
de Investimento Imobiliário (OII) e de criação de condições de
liquidez para os participantes, tendo-se para o efeito promovido
um conjunto de iniciativas, salientando-se:
• Vendas globais ascenderam a 100 milhões de euros,
correspondentes a um total de 268 imóveis;
• Prorrogação do prazo de duração de treze OII (Imopromoção,
Multiusos Oriente, Imorenda, Fundial, Oceanico II, DP Invest, Imotur,
Inogi Capital, Fimmo, Fimobes, Oceanico, Património e Imoal);
• Realização de quatro operações de aumento de capital (OII
Oceanico III, OII Imosotto, OII Grand Urban e OII Oceanico
II) e de cinco operações de redução de capital (OII Eminvest,
OII Funsita, OII Imoport, OII Gestimo e OII Predicaima);
• Assunção da gestão de um OII (Predicaima) e a liquidação
de dois OII (Villafundo e Olimo);
•$GMXGLFD¦¢R GD JHVW¢R H ƮVFDOL]D¦¢R GD HPSUHLWDGD GH
escavação, da contenção periférica e da estrutura interior,
adjudicação da elaboração dos projetos de especialidades
de engenharia e arquitetura e a obtenção da aprovação
do alvará de loteamento relativamente ao Contrato de
Reabilitação Urbana do Quarteirão de D. João I.
1RƮQDOGHRYROXPHGHDWLYRVGRV2,,VREJHVW¢RGD
Interfundos atingiu 1,3 mil milhões de euros.
CORPORATE E LARGE CORPORATE DO MILLENNIUM BCP
(PORTUGAL)
As principais iniciativas implementadas, em 2016, compreenderam:
• Reforço das visitas aos Clientes, com recurso preferencial às
funcionalidades disponibilizadas pelo aplicativo de apoio
 DWLYLGDGH FRPHUFLDO *36  SRVVLELOLWDQGR D LGHQWLƮFD¦¢R
e prossecução de oportunidades de negócio, nas várias
vertentes empresariais, de financiamento, tesouraria,
investimento e internacionalização;
• Desenvolvimento de soluções tailor made ajustadas às
diferentes necessidades das empresas, designadamente em
WHUPRVGHƮQDQFLDPHQWRDWLYLGDGHSURGXWLYDSURGXWRV
associados à transacionalidade, nomeadamente para
pagamentos e recebimentos, e gestão da tesouraria;
• Articulação com a Banca de Investimento, designadamente
com as áreas de originação, e a Direção Internacional
QDFULD¦¢RGHRIHUWDVHVSHF¬ƮFDVSDUDRƮQDQFLDPHQWRGLUHWR
à exploração ou à concretização de novos investimentos,
desinvestimento em áreas não core, internacionalização
para mercados com maior potencial de crescimento ou
na realização de estratégias de redimensionamento ou
GLYHUVLƮFD¦¢RSDUDQRYDV UHDVGHQHJ²FLRFRPSOHPHQWDUHV

• Apoio às estratégias de crescimento das empresas,
GHVLJQDGDPHQWH SHOR ƮQDQFLDPHQWR DRV SURMHWRV GH
investimento aprovados no âmbito do Programa Portugal
2020, numa perspetiva de melhoria da competitividade, com
VROX¦´HV JOREDLV SDUD R ƮQDQFLDPHQWR GRV SURMHWRV GHVGH
D IDVH GH FDQGLGDWXUD DW¨  H[HFX¦¢R ƮQDO GRV SURMHWRV
potenciando a boa receção dos incentivos aprovados e
criação da App 2020, aplicação digital inovadora que permite
às empresas uma monitorização diária e permanente da
execução dos projetos nos termos da sua aprovação;
• Dinamização das potencialidades digitais do portal internet,
HOHPHQWRIXQGDPHQWDOQDƮGHOL]D¦¢RHUHIRU¦RGDUHOD¦¢RFRP
os Clientes, possibilitando um melhor aproveitamento dessas
funcionalidades e de interligação com os sistemas das empresas.
BANCA DE INVESTIMENTO
Registando um crescimento no comissionamento para 51,7
milhões de euros face ao período homólogo, o Millennium bcp
investment banking continuou, em 2016, a desenvolver a
sua atividade de apoio ao crescimento das empresas e
desenvolvimento das economias nas regiões onde opera.
O esforço de geração de novo negócio, assegurado pelas
áreas de originação, centrou-se nos mercados core do Grupo
0LOOHQQLXPEFSFRPHQIRTXHQRVưX[RVGHLQYHVWLPHQWRHQYROYHQGR
Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e Macau/China, concebendose soluções ajustadas a cada projeto e a cada mercado.
Ainda na vertente de originação, destacam-se as iniciativas
estratégicas de reforço da articulação com outras Redes do Banco, de
maior proximidade dos Clientes e de aprofundamento do networking
com investidores institucionais internacionais e com parceiros
estratégicos nos mercados que cobrimos, com a materialização, já
em 2016, de algumas transações com resultados muito expressivos.
O esforço de execução de mandatos foi desenvolvido através
das áreas de produto, de FRUSRUDWH ƬQDQFH, SURMHFW ƬQDQFH,
VWUXFWXUHGƬQDQFH e capital markets.
&RUSRUDWHƬQDQFH
O Millennium bcp investment banking desenvolveu uma forte
DWLYLGDGH GH DVVHVVRULD ƮQDQFHLUD GHVWDFDQGRVH D DVVHVVRULD HP
operações de M&A, designadamente envolvendo investidores
internacionais do setor de turismo em Portugal, mas também
numerosas avaliações de empresas, reestruturações e reorganizações
empresariais, com participação em transações transfronteiriças.
Destaque ainda para a co-liderança dos processos de venda
internacional da EDP Gás e da Ascendi.
3URMHFWƬQDQFH
Mantendo o esforço de expansão de atividade e para além
de uma gestão muito próxima da carteira outstanding, que
SHUPLWLX UHJLVWDU UHVXOWDGRV VLJQLƮFDWLYRV D UHD GH project
ƬQDQFH desenvolveu, em articulação com a área de originação
internacional, a estruturação e distribuição de dívida junto de
investidores institucionais. Em Portugal, realce ainda para a
assessoria a uma concessionária de infraestruturas rodoviárias
na renegociação do contrato de concessão e de um conjunto de
operações no setor energético.
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6WUXFWXUHGƬQDQFH
A área de VWUXFWXUHGƬQDQFH esteve particularmente ativa em 2016, com a análise, estruturação, negociação e montagem de novas
RSHUD¦´HVGHƮQDQFLDPHQWRHP3RUWXJDO OD]HUFRQVWUX¦¢RHQHUJLDLQG¹VWULDGLVWULEXL¦¢RWUDQVSRUWHVFLPHQWRVHRXWURV $QJROD
HQHUJLD HQJHQKDULD VD¹GH H DJURLQG¹VWULD  H 0R¦DPELTXH DOLPHQWD¦¢R FRQVWUX¦¢R HQJHQKDULD H VHWRU S¹EOLFR  EHP FRPR GH
diversas operações de reestruturação de grandes empresas e grupos económicos em Portugal.
Capital markets
Com uma forte presença do Millennium bcp investment banking no segmento de emissões de obrigações, tanto dirigidas ao Retalho
como a Investidores Institucionais, destaca-se a participação na colocação, pelo Estado, de Obrigações do Tesouro de Rendimento
Variável, a montagem das emissões da Saudaçor, das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, da Secil, além da liderança
conjunta de emissões de emitentes recorrentes de mercado, como a EDP e a Brisa. Ainda na componente de emissões de dívida
WLWXODGDRDQRIRLWDPE¨PPDUFDGRSHORLQFUHPHQWRQDVRSHUD¦´HVGHƮQDQFLDPHQWRFRPUHưH[RQDFRQWUDWD¦¢RGHQRYRV
Programas de Papel Comercial. Nota ainda para o reforço da desintermediação, em articulação com a originação internacional e
institucional, através do interessamento de investidores internacionais em operações de dívida estruturada.

HIDROCARBONETOS
DE MOÇAMBIQUE

Mota Engil &
ES Concessões

Financiamento Sindicado
Levantamento de fundos
USD 220 milhões

Assessoria Financeira

1,125% Notes Venc. 2024
1.000 milhões €
2,625% Notes Venc. 2026
600 milhões €

Alienação de ativos do
Ascendi à Ardian

Assessoria Financeira
Project Finance

Assessor Financeiro e
Mandated Lead Arranger

Joint Lead Manager

2016

2014-2016

2016

2016

Undisclosed
JV Engie (ex-GDF Suez)
e Marubeni
Assessoria Financeira

Estruturação da aquisição
de portfolio de hotéis
em Portugal

(PLVV¢RGH2EULJD¦´HV 
Vencimento 2025
165 milhões €

Venda de 42,5% da Generg
SGPS (763 MWs) à Lusenerg

Assessoria Financeira
Exclusiva

Joint Lead Manager

2016

2016

2016
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Região Autónoma dos Açores
Região
Comp.
C
omp. Energética de Petrolina
Aquisição de portfolio de
renováveis à Engie Brasil

NEF Invest e Gest Part. Soc.
MBO sobre
CETA e Britanor

(PLVV¢RGH2EULJD¦´HV 
Vencimento 2023
Assessoria
Financeira

105 milhões €
Assessoria Financeira

Joint Lead Manager

392 milhões $R
Assessoria Financeira

2016

2016

JV Engie (ex-GDF Suez)
e Marubeni

Emissão de OTRV
Vencimento 2021

Assessoria Financeira

1.200 milhões €/agosto
1.500 milhões €/novembro

Joint Lead Manager

Aquisição de 100% da Generg
Aquisição
Expansão (274,5 MWs)

Joint Lead Manager

2016

2016

2016

2016

(PLVV¢RGH2EULJD¦´HV 
Vencimento 2021

Programa
P
rograma de Papel Comercial

Programa
P
rograma de Papel Comercial

Oferta Pública de Subscrição
de Obrigações

175 milhões €

75 milhões €

Org. e Montagem Conjunta

Organização e Montagem

2016

2016

2016

2016

2% Notes Vencimento 2026
Assessoria
Financeira

300 milhões €

75 milhões €
Lead Manager
2016

50 milhões €
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INTERNACIONAL
Prosseguiu-se o trabalho de consolidação das parcerias internacionais
num contexto de contínuas alterações, designadamente dos
requisitos regulatórios e das condições do mercado, com efeitos nas
relações de correspondência.
A criação de valor para os diferentes Stakeholders, em especial
Clientes e contrapartes, passou pelo contínuo aperfeiçoamento
e customização da oferta, no sentido de a manter competitiva
e compliant, desde os serviços transacionais, de WUDGH ƬQDQFH
ou de custódia, suportada numa rede de mais de mil bancos
FRUUHVSRQGHQWHV TXH FREUHP WRGDV DV JHRJUDƮDV UHOHYDQWHV
para a economia nacional até a um conjunto de acordos com
entidades multilaterais.
Destacam-se em particular:
• A participação nas reuniões anuais de entidades multilaterais
HPTXH3RUWXJDO¨SD¬VPHPEURSURPRYHQGRHLGHQWLƮFDQGR
oportunidades de cooperação;
• No âmbito da cooperação com o Banco Europeu de
Investimento (BEI), o Millennium bcp contratualizou operações
no montante de 320 milhões de euros com o objetivo de
DSRLDU R ƮQDQFLDPHQWR V HPSUHVDV SRUWXJXHVDV H GHX
início à negociação de novas linhas de crédito;
• Relacionamento com o Fundo Europeu de Investimento
(FEI) foi reforçado, tendo sido negociada uma garantia
para um total de carteira de microcrédito da ordem dos
18 milhões de euros. O Banco é primeiro banco europeu
a ter uma garantia desta natureza a cinco anos. Em 2016,
foi também desembolsado um empréstimo adicional de 5
milhões de euros para apoio ao microleasing;
• Na custódia foi reforçado o serviço de banco depositário
para fundos de capital de risco e a oferta de escrow accounts
de valores mobiliários;
• Também no âmbito da custódia institucional foi implementado
com sucesso o novo sistema de liquidação europeu (T2S) no

mercado nacional que se traduzirá em maior harmonização e
HƮFL©QFLDSDUDWRGRVRVRSHUDGRUHV
• Disponibilização da moeda chinesa (renminbi ou yuan) no
serviço de pagamentos internacionais;
• Aumento na contratação de serviços de representação nos
sistemas de pagamentos.

PRIVATE BANKING
1D ²WLFD GRV VHJPHQWRV JHRJU ƮFRV R UHVXOWDGR O¬TXLGR GR
Private Banking ascendeu a 21,2 milhões de euros, comparando
favoravelmente com o resultado líquido de 17,4 milhões de
euros obtido em 2015, devido ao aumento registado na margem
ƮQDQFHLUDHHPPHQRUJUDXGLPLQXL¦¢RGDVLPSDULGDGHVHGRV
custos operacionais.
(P  D PDUJHP ƮQDQFHLUD DOFDQ¦RX  PLOK´HV
de euros, aumentando face ao valor de 9,7 milhões de euros
apurado em 2015, devido sobretudo à redução sustentada da
taxa dos depósitos.
Os outros proveitos líquidos situaram-se em 31,0 milhões
de euros em 2016, comparando com o valor de 32,6 milhões de
euros registado no ano anterior.
Em 2016, os custos operacionais cifraram-se em 15,4
milhões de euros, reduzindo 5,8% face ao valor apurado em
2015. Esta diminuição repercute as iniciativas de obtenção de
poupanças preconizadas no Plano Estratégico que continuam a
ser implementadas.
Em 31 de dezembro de 2016, o crédito a clientes situou-se
em 172 milhões de euros, diminuindo face ao valor de 214
milhões de euros apurado em 31 de dezembro de 2015.
Os recursos totais de clientes ascenderam a 5.475 milhões de
HXURVHPGHGH]HPEURGHYHULƮFDQGRVHXPDXPHQWR
de 3,7% face ao valor registado em 31 de dezembro de 2015,
determinado pela evolução a que se assistiu nos ativos sob gestão.
(Milhões de euros)

PRIVATE BANKING
31 dez. 16

31 dez. 15

Var. % 16/15

0DUJHPƮQDQFHLUD

14,6

9,7

51,8%

Outros proveitos líquidos

31,0

32,6

-5,0%

45,6

42,3

8,0%

15,4

16,3

-5,8%

0,2

1,2

-80,6%

30,0

24,7

21,5%

8,9

7,3

21,4%

21,2

17,4

21,5%

10

12

-17,0%

206,5%

141,0%

Riscos ponderados

102

99

5 FLRGHHƮFL©QFLD

33,7%

38,6%

172

214

-19,7%

5.475

5.277

3,7%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Custos operacionais
Imparidade
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
RESULTADO LÍQUIDO
SÍNTESE DE INDICADORES
Capital afeto
Rendibilidade do capital afeto

Crédito a clientes
Recursos totais de clientes
Notas: Recursos de clientes e Crédito a clientes (líquido de imparidades) em saldos médios mensais.
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REDE DE PRIVATE BANKING DO MILLENNIUM BCP (PORTUGAL)
A atividade da Rede de Private Banking em 2016 foi orientada
pelas seguintes prioridades estratégicas:
• Alargamento do Modelo de Advisory à base de Clientes
elegível, numa estreita cooperação entre Private Bankers e
Especialistas de Investimentos;
•$ƮQD¦¢R GR PRGHOR GH VHJPHQWD¦¢R GH &OLHQWHV FRP R
intuito de se fortalecer a política de contactos estabelecida
para cada segmento;
• Política de eventos reforçada, alicerçada em novas parcerias
conseguidas.
Os objetivos traçados para 2016 visaram:
• Gerar rendibilidade sustentável para cumprir os compromissos
ƮQDQFHLURVHFRPHUFLDLVQXPFRQWH[WRFDGDYH]PDLVFRPSOH[R
• Enfoque na captação de recursos;
• Liderança reforçada na Banca Privada em Portugal, reconhecida
SHOD DWULEXL¦¢R GR SU¨PLR ŠThe Best Private Banking em
Portugalš SHODV UHYLVWDV 7KH %DQNHU H 3URIHVVLRQDO :HDOWK
Management (Grupo Financial Times), que reconhece que
IDWRUHVFRPRVROLGH]HƮFL©QFLDHDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGR
são determinantes para o êxito do Banco junto dos Clientes.
As principais iniciativas desenvolvidas em 2016 consistiram em:
• Captação de novos Clientes, com objetivo de rejuvenescer e
alargar a base de Clientes e de aumentar os recursos;
• Reajustamento do sistema de incentivos, proporcionando uma
distribuição de incentivos compatível com os desempenhos
registados na área comercial e dos especialistas de investimento;
• Promoção do cross-selling, com implementação de ações
comerciais que registaram um impacto nas comissões
alcançadas.

NEGÓCIOS NO EXTERIOR
O resultado líquido dos Negócios no Exterior, de acordo com
RV VHJPHQWRV JHRJU ƮFRV VLWXRXVH HP  PLOK´HV GH
euros em 2016, comparando com o valor de 283,3 milhões de
euros alcançado no ano anterior. Esta evolução considera, em
operações descontinuadas ou em descontinuação, os resultados
líquidos totais do Banco Millennium Angola em 2015 (75,7
milhões de euros) e o valor correspondente aos quatro primeiros
meses de 2016 (36,8 milhões de euros). Em 2016, inclui ainda
13,3 milhões de euros referentes a oito meses de resultados por
equivalência patrimonial relativos à participação detida pelo
Banco no Banco Millennium Atlântico.

2 GHVHPSHQKR GRV 1HJ²FLRV QR ([WHULRU ƮFRX D GHYHUVH
essencialmente à diminuição dos custos operacionais, ao aumento
GDPDUJHPƮQDQFHLUDHUHGX¦¢RGDVLPSDULGDGHVLPSRUWDQGR
UHIHULU TXH RV UHVXOWDGRV HQFRQWUDPVH LQưXHQFLDGRV SHOD
contabilização da mais-valia relacionada com a aquisição da Visa
Europe pela Visa Inc. na subsidiária na Polónia, que no entanto
foi mais do que compensada pelo impacto cambial negativo
decorrente da desvalorização do zlóti e do metical face ao euro
e pelo maior nível de contribuições obrigatórias na Polónia.
O resultado líquido dos Negócios no Exterior, excluindo o impacto
induzido pelos efeitos cambiais, teria aumentado 20,1%.
(PDPDUJHPƮQDQFHLUDVLWXRXVHHPPLOK´HV
de euros, aumentando 4,7% face aos valores registados em
2015. Não considerando os efeitos cambiais, aquele aumento
VHULDGHUHưHWLQGRHVVHQFLDOPHQWHRVFRQWULEXWRVGR%DQN
Millennium na Polónia e do Banco Internacional de Moçambique.
Os custos operacionais, em 2016, cifraram-se em 341,7
milhões de euros, reduzindo 8,5% face ao valor registado
em 2015. Esta evolução deveu-se ao contributo de todas as
JHRJUDƮDVPHUHFHQGRHVSHFLDOGHVWDTXHDUHGX¦¢RYHULƮFDGDHP
Moçambique. Excluindo efeitos cambiais, os custos operacionais
teriam registado um aumento de 5,9%, fundamentalmente
induzido pela operação desenvolvida em Moçambique.
Em 2016, a imparidade totalizou 82,1 milhões de euros
comparando favoravelmente com o valor de 95,4 milhões de euros
REVHUYDGRV QR DQR DQWHULRU 7RGDV DV JHRJUDƮDV FRP H[FH¦¢R
da Suíça, registaram diminuições face aos valores registados em
2015. Contudo, excluindo os efeitos cambiais, teriam aumentado
0,5%, traduzindo maioritariamente a evolução registada em
Moçambique.
Em 31 de dezembro de 2016, o crédito a clientes cifrou-se
em 12.003 milhões de euros, comparando com 12.418 milhões
de euros registados em 31 de dezembro de 2015. Excluindo os
efeitos cambiais, o crédito bruto aumentou 3,0% suportado
no crescimento do crédito a empresas verificado na subsidiária
em Moçambique e do crédito a particulares na subsidiária
na Polónia.
Os recursos totais de clientes nos Negócios no Exterior
cifraram-se em 16.209 milhões de euros, em 31 de dezembro
de 2016, diminuindo face ao valor de 16.519 milhões de euros
observados em 31 de dezembro de 2015, condicionados pelo
efeito da desvalorização cambial do zlóti e do metical. Excluindo
efeitos cambiais, os recursos totais de clientes aumentaram 4,6%
face a 31 de dezembro de 2015, suportados no aumento de 5,1%
registado nos depósitos de clientes, com especial destaque para
a subsidiária na Polónia.
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(Milhões de euros)

NEGÓCIOS NO EXTERIOR
31 dez. 15

31 dez. 16

Var. % 16/15

(reexpresso)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
0DUJHPƮQDQFHLUD

477,3

456,0

4,7%

276,5

272,6

1,4%

13,3

0,0

753,9

728,6

3,5%

341,7

373,3

-8,5%

82,1

95,4

-13,9%

330,0

259,9

27,0%

85,1

52,4

62,5%

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

245,0

207,6

18,0%

Resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação(**)

36,8

75,7

-41,7%

281,8

283,3

-0,5%

Capital afeto

1.233

1.363

-9,5%

Rendibilidade do capital afeto

22,8%

20,8%

Riscos ponderados

10.634

13.396

5 FLRGHHƮFL©QFLD

45,3%

51,2%

12.003

12.418

-3,3%

16.209

16.519

-1,9%

Outros proveitos líquidos(*)
(*)

dos quais: Resultados por equivalência patrimonial BMA

Custos operacionais
Imparidade
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos

RESULTADO LÍQUIDO
SÍNTESE DE INDICADORES

(***)

Crédito a clientes

(***)

Recursos totais de clientes

-0,5%

(*)

Em dezembro de 2016, inclui 13,3 milhões de euros relativos a oito meses de resultados por equivalência patrimonial respeitantes à participação no Banco Millennium
Atlântico, entidade resultante da fusão entre o Banco Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico, que se concretizou em maio de 2016.
(**)
Corresponde aos resultados líquidos totais do Banco Millennium Angola (2015 e quatro primeiros meses de 2016).
(***)
Em base comparável. Não inclui em 2015 os valores referentes ao Banco Millennium Angola.

NEGÓCIOS NA EUROPA

NÚMERO TOTAL DE SUCURSAIS
Unidades

Polónia
Durante o ano de 2016, o Bank Millennium continuou a implementar
o seu plano estratégico para 2015-2017, mantendo a orientação
geral, mas introduzindo alguns ajustamentos resultantes das
DOWHUD¦´HVƮVFDLVHUHJXODPHQWDUHV2VSULQFLSDLVREMHWLYRVDP¨GLR
prazo estão centrados na proteção e recuperação da rendibilidade,
afetada negativamente pela nova contribuição bancária, mas
compreendem adicionalmente:
• Atingir 1,6 milhões de Clientes de Retalho ativos;
• Aumentar a quota de mercado em recursos de clientes para
mais de 6%;
• Manter o rácio de cost-to-income no intervalo 45%-47%;
• Manter o rácio de loans-to-deposits inferior a 95%.

423

368

2014

RELATÓRIO E CONTAS 2016

411

2015

2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

As principais iniciativas, tendo em vista a implementação do
plano estratégico, visaram melhorar os resultados, enfocando
quer nos proveitos, quer nos custos, nos segmentos de Retalho e
Empresas, e baseiam-se em quatro pilares:
• Acelerar a aquisição de Clientes de Retalho, procurando
ganhar escala no Digital, avaliando o resultado marginal
adicionado por cada Cliente, mantendo o enfoque nos
SURGXWRV TXH JHUDP PDLRU PDUJHP ƮQDQFHLUD WHQGR HP
vista manter a rendibilidade do segmento;
•0D[LPL]DU R YDORU GR &OLHQWH H DXPHQWDU D HƮFL©QFLD QD
retenção de Clientes através de métodos analíticos avançados;
• Manter o momentum no segmento de Empresas, mantendo
a rendibilidade através do enfoque na otimização dos ativos
e criação de valor em detrimento do crescimento do crédito,
reduzindo o custo do risco e reforçando o posicionamento
GR%DQFRQRVƮQDQFLDPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
• Manter um rigoroso controlo de custos e excelência
operacional, através de um modelo operacional digital
simplificado, preparando a plataforma informática para
o futuro.
O Grupo Bank Millennium obteve, em 2016, um lucro recorde
de 701 milhões de zlótis (160 milhões de euros), o que representa
um crescimento de 28% face ao ano anterior. Este resultado
inclui o impacto positivo da transação da Visa de que o Banco,
HQTXDQWR PHPEUR GD 9LVD (XURSH /WG EHQHƮFLRX 3DUD DO¨P
dos proveitos desta transação, o resultado core aumentou 6%
mais do que compensando o crescimento de 2% nos custos
RSHUDFLRQDLV$PDUJHPƮQDQFHLUDDXPHQWRXEHQHƮFLDQGR
do crescimento dos volumes e da melhoria da NIM. O rácio de
cost-to-income atingiu o mínimo de 45%. Mesmo sem o impacto
dos itens extraordinários, o rácio de cost-to-income situar-se-ia
abaixo de 50%.
O resultado líquido recorde colocou o ROE em 10,4%,
apesar do nível recorde de situação líquida (1.574 milhões
de euros). O ROE foi afetado pela nova contribuição bancária
introduzida na Polónia desde 2016 e pela política de não
distribuição de dividendos. O Bank Millennium melhorou os
seus rácios de capital com o rácio de Capital Total em 17,4%,
o que constitui uma proteção para os requisitos de capital
aplicáveis ao Banco.
O desempenho comercial do Banco merece igualmente
GHVWDTXH FRP R Q¹PHUR GH &OLHQWHV GH 5HWDOKR DWLYRV D
DXPHQWDUHPPLODSUR[LPDQGRVHGHPLOK´HVQRƮQDO
do ano. Este crescimento foi acompanhado pelo crescimento
dos depósitos de Retalho em 11%, o que permitiu atingir a quota
de mercado de 5,8%. O Grupo manteve ainda um crescimento
de 11% em crédito ao consumo e acelerou a nova produção de
crédito à habitação, que registou um crescimento de 30%, face
ao ano anterior. No que respeita ao segmento de Empresas,
o crescimento da rendibilidade foi o principal objetivo: a
contribuição bruta aumentou 31%, suportado numa diminuição
do custo do risco. A implementação da estratégia 2015-2017
permitiu ao Bank Millennium consolidar a sua posição como
banco tecnologicamente avançado e líder em qualidade e atingir
a maioria dos seus objetivos.

97

NÚMERO DE CLIENTES
Milhares

1.499
1.376
1.291

2014

2015

2016

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Excluindo efeito cambial
Milhões de euros

14.306
13.580

1.545
1.5
545
1.538
1.5
538

12.324

12.761
12.761
12

1.4
458
1.458

12.043
1
2.043

10..866
10.866

2014

2015

2016

Balanço
Fora de balanço

CRÉDITO A CLIENTES (BRUTO)
Excluindo efeito cambial
Milhões de euros

10.971

10.845
10.317

3.223

3.243

1.283

1.421

6.338
6
.3
338

6.307
6.3
307

3.057

1.106
1.1
106
6.1
153
6.153

2014
Crédito à habitação
Crédito ao consumo
Crédito a empresas

RELATÓRIO E CONTAS 2016

2015

2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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(Milhões de euros)

BANK MILLENNIUM
2016

2015

2014

2015

Var. % 16/15

Var. % 16/15

excluindo efeito cambial

Ativo total

15.598

15.534

14.214

0,4%

15.018

3,9%

Crédito a clientes (bruto)

10.971

11.218

10.648

-2,2%

10.845

1,2%

Crédito a clientes (líquido)

10.661

10.875

10.330

-2,0%

10.514

1,4%

Recursos de clientes

14.306

14.047

12.719

1,8%

13.580

5,3%

12.761

12.456

11.215

2,4%

12.043

6,0%

1.545

1.591

1.504

-2,9%

1.538

0,5%

Capitais próprios

1.574

1.511

1.349

4,2%

1.461

7,7%

0DUJHPƮQDQFHLUD

344,1

326,5

346,8

5,4%

312,0

10,3%

Outros proveitos líquidos

220,5

155,6

181,5

41,8%

148,7

48,3%

Custos operacionais

254,2

260,0

265,1

-2,2%

248,4

2,3%

Dos quais: de Balanço
fora de Balanço

Imparidades e provisões

52,8

57,7

63,3

-8,4%

55,1

-4,2%

Resultado líquido

160,3

130,7

155,2

22,6%

124,9

28,3%

N.º de clientes (milhares)

1.499

1.376

1.291

8,9%

&RODERUDGRUHV Q¹PHUR (*)

5.844

5.911

6.108

-1,1%

368

411

423

-10,5%

Capitalização bolsista

1.428

1.582

2.356

-9,8%

1.529

-6,7%

% de capital detido

50,1%

50,1%

65,5%

6XFXUVDLV Q¹PHUR

1RWDDLQIRUPD¦¢RDSUHVHQWDGDQHVWHTXDGURIRLUHWLUDGDVHPSUHTXHGLVSRQ¬YHOGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVUHSRUWDGDVSHODVXEVLGL ULDSDUDHIHLWRVGHHODERUD¦¢RGDV
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
Fonte: Bank Millennium
Taxas de câmbio:
Balanço 1 euro =
4,4103
4,2639
4,2732
zlótis
Demonstração de Resultados 1 euro =
4,3756
4,1817
4,1929
zlótis
(*)
1¹PHURGH&RODERUDGRUHVGHDFRUGRFRPRFULW¨ULRFull-Time Equivalent (FTE).

Suíça
O Millennium Banque Privée, constituído na Suíça, em 2003, é
uma plataforma de private banking, que presta serviços de gestão
discricionária a Clientes particulares de elevado património e
&OLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVHVHUYL¦RVGHDFRQVHOKDPHQWRƮQDQFHLUR
e serviços de execução.
Os recursos totais de clientes situaram-se em 2.852 milhões
GH HXURV QR ƮQDO GH  R TXH UHSUHVHQWD XP DFU¨VFLPR GH
8% face a dezembro de 2015. Os ativos sob gestão discricionária
DXPHQWDUDP  IDFH DR ƮQDO GH  H UHSUHVHQWDP 
dos ativos sob gestão dos clientes.
$SHVDUGDSUHVV¢RVREUHDVPDUJHQVQDLQG¹VWULDGHprivate
banking, o resultado operacional situou-se em 8,7 milhões de
euros, como resultado da expansão da carteira de crédito em 58
milhões de euros para 265 milhões de euros.
4XHUDPDUJHPƮQDQFHLUDTXHUDVFRPLVV´HVPDQWLYHUDP
se praticamente ao nível de 2015, com 4,4 e 23,0 milhões de
euros. Os custos operacionais reduziram-se em euros para 20,9
milhões de euros, apesar de terem aumentado em francos suíços.
Em 2016, o resultado antes de provisões diminuiu em 0,3
milhões de euros para 7,6 milhões de euros, com a imparidade
do crédito a aumentar 0,9 milhões de euros.
O resultado líquido situou-se em 5,8 milhões de euros,
praticamente inalterado face ao ano anterior.

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Excluindo efeito cambial
Milhões de euros

2.852

2.806
2.427

2.415

2.663
2.234

4
28
8
428

380
380
0

2014
Balanço
Fora de balanço

RELATÓRIO E CONTAS 2016

2015

437
437

2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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(Milhões de euros)

MILLENNIUM BANQUE PRIVÉE
2016

2015

2014

Var. % 16/15

2015

Var. % 16/15

excluindo efeito cambial

Ativo total

536

525

440

2,1%

530

1,2%

Crédito a clientes (bruto)

265

207

213

28,0%

209

26,9%

Crédito a clientes (líquido)

263

206

213

27,3%

208

26,2%

2.852

2.639

2.506

8,1%

2.663

7,1%

437

425

339

3,0%

428

2,1%

2.415

2.214

2.167

9,0%

2.234

8,1%

Capitais próprios

84

90

95

-7,5%

91

-8,3%

0DUJHPƮQDQFHLUD

4,4

4,3

4,7

3,4%

4,1

6,3%

Outros proveitos líquidos

25,2

25,7

24,9

-1,8%

25,0

0,9%

Custos operacionais

20,9

21,9

19,9

-4,6%

21,4

-1,9%

Imparidades e provisões

1,1

0,1

0,2

> 200%

0,1

> 200%

Resultado líquido

5,8

6,0

7,2

-3,4%

5,8

-0,8%

N.º de clientes (milhares)

1,6

1,6

1,6

-5,0%

&RODERUDGRUHV Q¹PHUR

72

71

69

1,4%

6XFXUVDLV Q¹PHUR

1

1

1

0,0%

% de capital detido

100%

100%

100%

Recursos de clientes
Dos quais: de Balanço
fora de Balanço

1RWDDLQIRUPD¦¢RDSUHVHQWDGDQHVWHTXDGURIRLUHWLUDGDVHPSUHTXHGLVSRQ¬YHOGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVUHSRUWDGDVSHODVXEVLGL ULDSDUDHIHLWRVGHHODERUD¦¢R
GDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
Taxas de câmbio:
Balanço 1 euro =
Demonstração de Resultados 1 euro =

1,0739
1,0925

1,0835
1,0631

OUTROS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

1,2024 francos suíços
1,2136 francos suíços

NÚMERO DE SUCURSAIS
Unidades

Moçambique
Em 2016, a atuação do Millennium bim manteve-se enfocada
na melhoria da qualidade do serviço, no aumento da base
de Clientes, na expansão da utilização de canais remotos
(Millennium IZI, Internet Banking e redes de ATM e TPA), tendo
presente o objetivo de estar cada vez mais próximo dos Clientes.
O Millennium bim procurou ainda contribuir para o aumento
GDLQFOXV¢RƮQDQFHLUDHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ²PLFRGH
Moçambique, através da parceria estabelecida com os Correios
de Moçambique, consistindo na expansão da rede, através da
abertura de balcões conjuntos, e de balcões do Millennium bim
em instalações dos Correios de Moçambique. O enfoque no
desenvolvimento das novas tecnologias foi essencial para
adequar a oferta às necessidades dos Clientes. O Millennium bim
SURFXURXDLQGDPDQWHUHOHYDGRVQ¬YHLVGHVDWLVID¦¢RƮGHOL]D¦¢R
e envolvimento com os Clientes, bem como dinamizar a
ação comercial e a prestação de um serviço de excelência no
segmento Prestige e Empresas. Como resultado desta atuação,
o Millennium bim manteve a sua posição de liderança no setor
ƮQDQFHLURPR¦DPELFDQR
Por forma a cumprir o seu plano geral de expansão, o Banco
inaugurou 7 novos balcões, atingindo um total de 176. O enfoque
nos canais remotos culminou num crescimento do parque de
ATM para 478 e de TPA para 8.103, representando um aumento
de 4% e 11% face ao período homólogo, respetivamente.

176
166

169

2014

2015

2016

NÚMERO DE CLIENTES
Milhares

RELATÓRIO E CONTAS 2016

1.632
1.454
1.306

2014

2015

2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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Durante o período em análise, o Millennium bim prosseguiu
o lançamento de produtos e serviços inovadores, orientados
para satisfazer as necessidades dos seus Clientes, entre os quais
se destacam:
• Lançamento do Smart IZI, uma aplicação para smartphones,
que oferece as mesmas funcionalidades do IZI, com
XPD LPDJHP PDLV JU ƮFD H LQWXLWLYD H TXH IXQFLRQD HP
equipamentos Android e iOS;
• Lançamento da página do Millennium bim no Facebook,
com atualização periódica, que inclui lançamento de
GHVDƮRV online, como por exemplo análise às preferências
dos Clientes, e partilha de novos produtos;
• Introdução da facilidade de transferências para telemóvel
pelo Serviço de Pagamentos e Cobranças (em lote via
ƮFKHLUR QDInternet Banking;
• Lançamento de uma nova oferta dirigida aos mineiros da
África do Sul, composta por um conjunto de produtos e
serviços com condições vantajosas;
• Lançamento da nova oferta de recursos a prazo: Depósito a
Prazo Aniversário; Depósito a Prazo Boas-Vindas; Depósito
a Prazo com Juros Antecipados; Depósito a Prazo Conta
Rentabilidade POS.

RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES
Excluindo efeito cambial
Milhões de euros

1.299
1.184
1.038

2014

2015

2016

CRÉDITO A CLIENTES (BRUTO)
Excluindo efeito cambial
Milhões de euros

1.121
907

Como resultado da aposta na proximidade e da manutenção da
FRQƮDQ¦DSRUSDUWHGRV&OLHQWHVDEDVHGH&OLHQWHVFUHVFHXIDFH
ao período homólogo, atingindo mais de 1,6 milhões de Clientes.
O Millennium bim atingiu, em 2016, o resultado líquido
de 5,0 mil milhões de meticais, equivalente a 71,2 milhões de
euros, o que representa um aumento de 34,3% face ao período
homólogo, permitindo uma rendibilidade dos capitais próprios
(ROE) de 23,1%. Paralelamente, o Banco conseguiu uma redução
VLJQLƮFDWLYDGRU FLRGHHƮFL©QFLDSDUD SSIDFHDR
ano anterior).
2V UHFXUVRV GH FOLHQWHV DXPHQWDUDP  IDFH DR ƮQDO GR
ano anterior, atingindo 97,8 mil milhões de meticais (1,299 mil
milhões de euros). Em simultâneo, o crédito a clientes registou um
crescimento de 18% face a dezembro de 2015, tendo atingido os
78,3 mil milhões de meticais (1,039 mil milhões de euros).

936
723
796
617
617

13

23
23

2014
Crédito à habitação

201

200

155
155

2015

13

2016

Crédito ao consumo

Crédito a empresas

(Milhões de euros)

MILLENNIUM BIM
2016

2015

2014

Var. % 16/15

2015

Var. % 16/15

excluindo efeito cambial

Ativo total

1.838

2.355

2.576

-22,0%

1.600

14,9%

Crédito a clientes (bruto)

1.121

1.378

1.481

-18,7%

936

19,7%

Crédito a clientes (líquido)

1.039

1.297

1.403

-19,8%

881

18,0%
9,7%

Recursos de clientes
Dos quais: de Balanço
Capitais próprios
0DUJHPƮQDQFHLUD

1.299

1.744

1.932

-25,5%

1.184

1.299

1.744

1.932

-25,5%

1.184

9,7%

309

396

441

-22,0%

269

14,8%

139,7

140,8

140,6

-0,7%

88,6

57,7%

Outros proveitos líquidos

64,5

100,6

82,4

-35,9%

63,3

1,8%

Custos operacionais

80,2

106,1

98,9

-24,4%

66,8

20,2%

Imparidades e provisões

23,6

29,4

14,1

-19,8%

18,5

27,4%

Resultado líquido

71,2

84,2

88,5

-15,4%

53,0

34,3%

N.º de clientes (milhares)

1.632

1.454

1.306

12,3%

&RODERUDGRUHV Q¹PHUR

2.551

2.505

2.513

1,8%
4,1%

6XFXUVDLV Q¹PHUR

176

169

166

% de capital detido

66,7%

66,7%

66,7%

1RWDDLQIRUPD¦¢RDSUHVHQWDGDQHVWHTXDGURIRLUHWLUDGDVHPSUHTXHGLVSRQ¬YHOGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVUHSRUWDGDVSHODVXEVLGL ULDSDUDHIHLWRVGHHODERUD¦¢R
GDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
Taxas de câmbio:
Balanço 1 euro =
75,3100
51,1600
40,4700 meticais
Demonstração de Resultados 1 euro =
69,4927
43,7413
41,5817 meticais

RELATÓRIO E CONTAS 2016

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Macau
No decorrer do ano de 2016, a sucursal de Macau do Millennium
bcp continuou a orientar a sua atividade para a prestação
de serviços às redes do Banco através do apoio a Clientes
Particulares e Empresas, o alargamento da base de Clientes
locais e a expansão da atividade em torno da plataforma China –
Macau – países de língua portuguesa com enfoque na promoção
da oferta de serviços da área da Banca de Investimento.
De entre as iniciativas adotadas para a concretização dos
objetivos destacam-se:
• Apoio a empresas portuguesas na domiciliação de atividades
em Macau para negócios no Sul da China, atuando a sucursal
como ponto de apoio;
• Expansão das operações de WUDGH ƬQDQFH para apoio a
empresas portuguesas e angolanas com exportações e/ou
importações da China;
• Apoio a Clientes chineses para que através da Rede Mbcp se
FDQGLGDWDVVHPREWHQ¦¢RGRŠgolden visaš
• Promoção de contactos entre a área da Banca de Investimento
do Millennium bcp com empresas chinesas na procura de
soluções de investimento nos países lusófonos.
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Em 2016, os depósitos de clientes situaram-se em 1,1 mil
milhões de euros (+5,5%) e o crédito bruto em 0,4 mil milhões
de euros (-30,1%).
O resultado líquido cifrou-se em 19,7 milhões de euros
HP023HHPHXURV WHQGRVLGRLQưXHQFLDGR
negativamente pela redução da carteira de crédito em 30,1%,
comparativamente ao ano de 2015.
Ilhas Caimão
O Millennium bcp Bank & Trust, banco com sede nas Ilhas Caimão,
GHWHQWRU GH XPD OLFHQ¦D EDQF ULD GH FDWHJRULD Š%š SUHVWD
serviços bancários internacionais a Clientes não residentes em
Portugal. As Ilhas Caimão são consideradas como uma jurisdição
cooperante pelo Banco de Portugal.
O Millennium bcp Bank & Trust obteve um resultado líquido
de 7,5 milhões de euros em 2016, que representa um aumento de
51,6% face ao período homólogo, determinado essencialmente
pela redução dos custos operacionais e pela diminuição das
imparidades de crédito, que mais que compensaram a redução
GDPDUJHPƮQDQFHLUDHGDVFRPLVV´HVO¬TXLGDV
(Milhões de euros)

MILLENNIUM BCP BANK & TRUST
2016

2015

2014

VAR.% 16/15

710

802

886

-11,4%

Crédito a clientes (bruto)

41

45

51

-9,6%

Crédito a clientes (líquido)

39

41

47

-4,4%

383

491

577

-21,9%

371

478

562

-22,5%

Ativo total

Recursos de clientes
Dos quais: de Balanço
fora de Balanço

13

12

15

1,9%

335

317

314

5,6%

0DUJHPƮQDQFHLUD

5,7

7,8

8,9

-26,1%

Outros proveitos líquidos

1,2

2,5

0,8

-51,7%

Custos operacionais

2,1

2,9

2,2

-27,4%

-2,7

2,4

-0,3

< -200%

Resultado líquido

7,5

4,9

7,9

51,6%

N.º de clientes (milhares)

0,2

0,3

0,4

-25,9%

7

12

12

-41,7%

Capitais próprios

Imparidades e provisões

&RODERUDGRUHV Q¹PHUR
6XFXUVDLV Q¹PHUR

0

0

0

% de capital detido

100%

100%

100%

1RWDDLQIRUPD¦¢RDSUHVHQWDGDQHVWHTXDGURIRLUHWLUDGDVHPSUHTXHGLVSRQ¬YHOGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVUHSRUWDGDVSHODVXEVLGL ULDSDUDHIHLWRVGHHODERUD¦¢RGDV
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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OUTROS
Millennium bcp Ageas
Durante o ano de 2016, continuaram-se a registar alterações
na estrutura acionista de alguns grupos seguradores a atuar
em Portugal. De salientar, em particular, a concretização da
aquisição da AXA Portugal por parte da Ageas Portugal no
início do ano, tornando-se por essa via o segundo maior grupo
segurador a atuar em Portugal. É expectável que os movimentos
de consolidação prosseguiam em 2017.
O ano 2016 foi o ano de arranque da agenda estratégica para a
Ocidental Grupo, denominada Vision 2020. Nesse âmbito, foram
realizados vários projetos com especial enfoque para o modelo
de distribuição de bancassurance, aliando a criação de propostas
de valor inovadoras e a excelência na experiência proporcionada
aos Clientes, de modo a permitir que a operação de bancassurance
continue a ser uma referência a nível internacional.
No negócio de seguros Vida, com uma produção de 1,4
mil milhões de euros, registou-se um decréscimo face ao ano
anterior de 8,2%, ainda assim bastante inferior à contração

registada pelo mercado, 22,7%. Desta forma, registou-se um
aumento da quota de mercado em prémios de seguro para 21%,
representando um acréscimo de 3,3 p.p. face ao ano anterior.
O desempenho operacional e a solidez técnica da operação de
Vida gerou um contributo superior a 26 milhões de euros em
resultados líquidos para o Millennium bcp, o que representa um
aumento de 68% face ao ano anterior. Em seguros Não Vida, o
enfoque das redes comerciais do Millennium bcp permitiu um
aumento de produção acima de 10%, reforçando a posição do
Millennium bcp enquanto líder na distribuição de seguros Não
Vida no canal bancassurance, com uma quota de mercado de
(VWHGHVHPSHQKR¨VLJQLƮFDWLYRWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢R
que o mercado de seguros Não Vida apresentou um crescimento
de apenas 5,9%.
A atividade de bancassurance foi ainda marcada pelo
aumento de produtos em venda ativa que representou um peso
de 52% no total das vendas de seguros de risco, proveniente de
um aumento de produtividade da rede comercial em cerca de
18%. A atividade de bancassurance contribuiu com 76,4 milhões
de euros em comissões pagas ao Banco.

dezembro 2016

dezembro 2015

Variação

Ranking

21,0%

17,7%

+3,3 p.p.

2.º

7,2%

6,9%

+0,3 p.p.

4.º

Vida

27,3%

20,9%

+6,4 p.p.

2.º

Não Vida

34,3%

32,8%

+1,5 p.p.

1.º

Principais indicadores
Quota de mercado – Prémios
Vida
Não Vida
Quota de mercado – Prémios em bancassurance

(1)

Seguradoras Ocidental Grupo.
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FUNDO DE PENSÕES
As responsabilidades do Grupo por pensões de reforma e outros
ESTRUTURA DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE PENSÕES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
benefícios atingiram 3.093 milhões de euros, em 31 de dezembro
de 2016, comparando com 3.136 milhões de euros relevados em 31
de dezembro de 2015. Estas responsabilidades estão relacionadas,
9% (9%)
IMÓVEIS
nomeadamente, com o pagamento de pensões de reforma por
velhice e por invalidez aos Colaboradores e encontravam-se
31% (28%)
APLICAÇÕES EM BANCOS
WRWDOPHQWH ƮQDQFLDGDV HP Q¬YHLV VXSHULRUHV DRV OLPLWHV P¬QLPRV
E OUTROS
GHƮQLGRV SHOR %DQFR GH 3RUWXJDO HYLGHQFLDQGR XP JUDX GH
FREHUWXUDGHTXHFRPSDUDFRPQRƮQDOGH
Em 31 de dezembro de 2016, os ativos do Fundo de Pensões
ascenderam a 3.124 milhões de euros e evidenciaram uma taxa de
rendibilidade negativa de 2,6%, que compara desfavoravelmente
43% (42%)
com a taxa de 2,1% considerada nos pressupostos atuariais.
OBRIGAÇÕES E
OUTROS TÍTULOS
A estrutura da carteira de ativos do Fundo de Pensões era a
DE RENDIMENTO FIXO
VHJXLQWHSDUDDVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHDWLYRVQRƮQDOGRVDQRV
17% (21%)
AÇÕES
de 2016 e 2015:
• Nas ações, a proporção atingiu 17%, em 31 de dezembro de
(xx%) Proporção em 31 de dezembro de 2015.
2016, versusQRƮQDOGH
•$FRPSRQHQWHGDVREULJD¦´HVDXPHQWRXSDUDQRƮQDOGRDQRGHIDFHDHPGHGH]HPEURGH
• A proporção das aplicações em bancos e outros ascendeu a 31%, em 31 de dezembro de 2016, aumentando relativamente aos 28%
YHULƮFDGRVQRƮQDOGH
• Os imóveis atingiram 9% do total dos ativos do Fundo de Pensões, em 31 de dezembro de 2016, em linha com o valor atingido, em 31
de dezembro de 2015.
Os principais pressupostos atuariais utilizados para efeitos da determinação das responsabilidades nos exercícios de 2014, 2015 e
2016 são os que se evidenciam no quadro seguinte:
Pressupostos
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento das pensões
Taxa de rendimento do fundo
Tábuas de mortalidade
Homens
Mulheres
Taxa de invalidez
Taxa de turnover

2014

2015

2016

2,50%
0,75% até 2017
1% após 2017
0% até 2017
0,5% após 2017
2,50%

2,50%
0,75% até 2017
1% após 2017
0% até 2017
0,5% após 2017
2,50%

2,10%
0,25% até 2019
0,75% após 2019
0% até 2019
0,5% após 2019
2,10%

TV 73/77 – dois anos
TV 88/90 – três anos
Não aplicada
Não aplicada

TV 73/77 – dois anos
TV 88/90 – três anos
Não aplicada
Não aplicada

TV 88/90
TV 88/90 – três anos
Não aplicada
Não aplicada

No exercício de 2016, foram registadas diferenças atuariais negativas de 303 milhões de euros, antes de imposto, contribuindo de
forma mais relevante para esta evolução os 249 milhões de euros que resultaram da redução da taxa de desconto e da alteração da tábua de
PRUWDOLGDGHHRVPLOK´HVGHHXURVTXHFRUUHVSRQGHUDPDGLIHUHQ¦DVDWXDULDLVƮQDQFHLUDV$DWXDOL]D¦¢RGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGRV
salários e das pensões contribuiu para o apuramento de desvios atuariais positivos, no montante de 129 milhões de euros, mitigando assim
parte da evolução negativa anteriormente referida.
No final de dezembro de 2016, foi celebrado um acordo de revisão do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho entre o Grupo
BCP e os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Grupo, cujos impactos foram reconhecidos na conta de exploração
consolidada.
2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GR )XQGR GH 3HQV´HV FRP UHIHU©QFLD DR ƮQDO GRV H[HUF¬FLRV GH   H  HQFRQWUDPVH
sistematizados no quadro que de seguida se apresenta:
Principais indicadores

2014

2015

2016

Responsabilidades com pensões

3.133

3.136

3.093

Fundo de Pensões

3.095

3.158

3.124

343

312

324

110%

111%

112%

8,1%

-0,8%

-2,6%

477

111

303

Extra fundo
Cobertura de responsabilidades
Rendibilidade do Fundo de Pensões
(Ganhos)/Perdas atuariais
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RATINGS DO BCP
Os bancos portugueses continuaram a desenvolver a sua
atividade numa envolvente particularmente difícil em 2016.
A retoma da economia portuguesa manteve-se moderada e os
bancos operam num contexto de taxas de juro em níveis bastante
UHGX]LGRVRTXHSUHVVLRQDDPDUJHPƮQDQFHLUD$FUHVFHTXHHP
2016, os níveis de capitalização e o nível de NPE foram percebidos
como fragilidades adicionais dos bancos portugueses. Em
3RUWXJDORHOHYDGRHQGLYLGDPHQWRTXHUGRVHWRUS¹EOLFRTXHU
do setor privado e a incerteza macroeconómica e volatilidade
relacionada com o Brexit e mais recentemente com o ressurgir
do protecionismo a nível internacional continuam a condicionar
a expansão dos volumes de negócio da banca portuguesa. Existe
DLQGDDOJXPDLQFHUWH]DUHODFLRQDGDTXDQWRDRLPSDFWRQRG¨ƮFH
S¹EOLFR GD FDSLWDOL]D¦¢R GD &*' H GD VROX¦¢R TXH YLHU D VHU
MOODY’S
Baseline Credit Assessment
Adjusted Baseline Credit Assessment
Notação de Crédito de Contraparte LP/CP

encontrada para o Novo Banco. Também a trajetória de redução
GR SHVR GD G¬YLGD S¹EOLFD QR 3,% IRL GLODWDGD QR WHPSR R TXH
contribuiu para que as agências de rating não revissem em alta
o ratingGD5HS¹EOLFD3RUWXJXHVDQRƮQDOGRDQR$FRQVROLGD¦¢R
em Portugal poderia ajudar a materializar sinergias, mas algumas
agências de rating consideram que o setor já está bastante
concentrado.
Em relação ao BCP, para além da exposição a Portugal, o Grupo
tem uma exposição relevante à Polónia, onde os riscos políticos
H OHJDLV DXPHQWDUDP QRV ¹OWLPRV PHVHV 2 FRQWH[WR WDPE¨P VH
tornou mais difícil nalguns países de África, nomeadamente em
Moçambique (que entrou em default no início de 2017) e em Angola.
Em 2016, foram realizadas diversas ações de rating pelas
várias Agências:
STANDARD & POOR’S

b3

6WDQGDORQHFUHGLWSURƬOH (SACP)

b3
Ba2/NP

Notação de Crédito de Contraparte LP/CP

Depósitos LP/CP

B1/NP

Dívida Sénior garantida LP/não garantida LP

Dívida Sénior não garantida LP/CP

B1/NP

Outlook

Outlook depósitos/sénior
Dívida Subordinada – MTN
Ações Preferenciais
Outra dívida de curto prazo
Obrigações Hipotecárias

b+

B+/B
B+/B
Positivo

Estável/Negativo
(P) Caa1

Dívida subordinada

CCC

Caa3 (hyb)

Ações Preferenciais

D

P (NP)

&HUWLƮFDGRVGH'HS²VLWRV

B+/B

A3

AÇÕES DE RATING

AÇÕES DE RATING

14 de junho de 2016 – Reviu em alta os ratings intrínsecos (BCA e BCA
ajustado) e de contraparte (CR) do BCP: o BCA e BCA ajustado passaram
GH Š&DDš SDUD ŠEš H R UDWLQJ GH FRQWUDSDUWH SDVVRX GH Š%Dš SDUD
Š%Dš TXDWURnotches acima do rating BCA). Também o rating da dívida
VXERUGLQDGDHGDVD¦´HVSUHIHUHQFLDLVIRLUHYLVWRHPDOWDGHŠ&DDšSDUD
Š&DDšHGHŠ&DšSDUDŠ&DDšUHVSHWLYDPHQWH2rating dos depósitos
HGDG¬YLGDV¨QLRUQ¢RVHJXUDIRLUHDƮUPDGRHPŠ%š2Outlook para
o ratingGRVGHS²VLWRV¨HVW YHOUHưHWLQGRDUHVLOL©QFLDGDfranchise em
Portugal, e para a dívida sénior não segura é negativo, devido ao elevado
PRQWDQWHGHDPRUWL]D¦´HVUHJLVWDGRQRV¹OWLPRVDQRVHSRGHU UHVXOWDU
em pressão para downgrade, caso o BCP não faça nenhuma emissão a
curto prazo, dado a esperada continuação da amortização de dívida
sénior não segura e de dívida subordinada.

21 de março de 2016 –1DVHTX©QFLDGDGHFLV¢RGHUHDƮUPD¦¢RGRV
ratingsGD5HS¹EOLFD3RUWXJXHVDHPŠ%%%šFRPOutlook Estável, a S&P
UHDƮUPRX ratings GR %&3 HP Š%%š FRP Outlook 3RVLWLYR UHưHWLQGR D
estabilização do risco de crédito em Portugal, a redução das limitações
DR ƮQDQFLDPHQWR TXHU GD 5HS¹EOLFD 3RUWXJXHVD TXHU GRV EDQFRV
SRUWXJXHVHV H D HVSHUDGD UHGX¦¢R GRV FXVWRV GH ƮQDQFLDPHQWR
O OutlookSRVLWLYRUHưHWHDSRVVLELOLGDGHGHupgrade num horizonte de
 PHVHV VH R %&3 GLYHUVLƮFDU DV VXDV IRQWHV GH :6) FRP PDLRU
pendor de recursos de LP e reduzir os custos de funding.

FITCH RATINGS

DBRS

Viability Rating
Suporte

bb-

Intrínseco

5

Floor de Suporte

Sem Floor

Depósitos LP/CP

BB-/B

Dívida Sénior & Depósitos de LP/CP

Dívida Sénior não garantida LP/CP

BB-/B

Obrigações críticas LP/CP

Outlook

Estável

Tendência

Dívida Subordinada Lower Tier 2

B+

Dívida Subordinada

Ações Preferenciais

B-

Obrigações Hipotecárias

Obrigações Hipotecárias

BB (high)

BB (high)/R-3
BBB/R-2
Estável
BB
A (low)

BBB-

AÇÕES DE RATING

AÇÕES DE RATING

12 de maio de 2016 – $ƮUPRX R rating de LP do Banco Comercial
3RUWXJX©VHPŠ%%šDVVLPFRPRRVUHVWDQWHVratings do BCP. O Outlook
é Estável.

15 junho 2016 – &RQƮUPRX R rating de obrigações críticas de LP e
CP em BBB e R-2, respectivamente, e o rating intrínseco em BB (high).
O Outlook em todos os ratings é Estável.
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ABERTURA DE CONTA PARA JOVENS
O Millennium bcp continua a apostar no segmento Jovem,
com ofertas inovadoras, modernas e digitais que lhe permitam
estar em consonância com um target cada vez mais estratégico
e exigente.
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O Sistema de Gestão de Riscos (SGR) é parte integrante do Sistema de Controlo Interno (SCI) do Grupo (a par da Auditoria Interna e da
função de Compliance), contribuindo para um sólido ambiente de controlo a partir do qual o Grupo desenvolve as suas atividades de
negócio.
No âmbito do SGR, os mecanismos de controlo e de monitorização dos diversos riscos a que o Grupo se encontra exposto, bem
como os instrumentos e metodologias de medição e avaliação dos mesmos, continuaram a ser desenvolvidos e reforçados ao longo
de 2016.
Como principais atividades, desenvolvimentos e realizações registadas neste ano (com intervenção preponderante do SGR) citam-se,
sinteticamente, os seguintes:
• Implementação de melhorias relativas ao processo de cálculo de ativos ponderados pelo risco (RWA – Risk Weighted Assets) para
risco de crédito;
•0HOKRULDGDƮDELOLGDGHHFRQWURORVGRVVLVWHPDVGHUHSRUWHƮQDQFHLURHSUXGHQFLDO ),15(3H&25(3 
•5HYLV¢RHDƮQD¦´HVGRVSURFHVVRVGH,&$$3 Internal Capital Adequacy Assessment Process) e de ILAAP (Internal Liquidity Adequacy
Assessment Process PDWHULDOL]DGDVQDVPHOKRULDVGRVPRGHORVGHTXDQWLƮFD¦¢RGHULVFRHQRVUHVSHWLYRVUHODW²ULRV
• Implementação das métricas de risk appetite na Polónia e em Moçambique;
•/DQ¦DPHQWRGRŠ3URMHWR,)56šLQFOXLQGRDVDQ OLVHVTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGDDGR¦¢RGDQRUPDDVHVWLPDWLYDVTXDQWRD
potenciais impactos sobre os rácios de capital (com reporte à EBA dos respetivos resultados) e de gap analysis para a implementação;
ainda em 2016, o Banco deu início à fase seguinte de análise detalhada e desenho, tendo em vista a implementação da nova norma
contabilística;
• Continuação da implementação dos planos de ação decorrentes das recomendações da supervisão referentes ao acompanhamento
dos modelos IRB e do framework de riscos de mercado;
• Lançamento de um plano para a redução de NPE (non-performing exposures) em Portugal, com envolvência de várias áreas do
Banco;
• Participação no exercício de stress tests do SSM (Single Supervisory Mechanism);
• Resposta ao questionário TRIM (Targeted Review of Internal Models), do BCE, sobre modelos internos para risco de crédito, no âmbito
da avaliação destes modelos a nível europeu, que envolveu também a participação do Gabinete de Validação e Acompanhamento
de Modelos, da Auditoria Interna e das Direções de Crédito e Rating;
• Participação no exercício de benchmarking da EBA relativo a modelos internos autorizados para cálculo de capital para carteiras
de crédito de Retalho e de SME Corporate e para riscos de mercado;
• Conclusão da avaliação do modelo de imparidade coletiva e introdução de diversas melhorias no respetivo processo de análise
e cálculo;
•$OWHUD¦´HVDRSURFHVVRGHDQ OLVHGHLPSDULGDGHSDUDRVFDVRVFRQVLGHUDGRVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLƮFDWLYRVFRPDLPSOHPHQWD¦¢R
de um ZRUNƮRZ de suporte ao processo.
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GOVERNO DA GESTÃO DE RISCO
$ƮJXUDVHJXLQWHLOXVWUDRJRYHUQRGDJHVW¢RGHULVFRH[HUFLGRDWUDY¨VGHGLYHUVRV²UJ¢RV
GESTÃO DIÁRIA

POLÍTICA DE GESTÃO
E CONTROLO DE RISCOS

MEDIÇÃO,
MONITORIZAÇÃO
E CONTROLO DE RISCOS

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
RESPONSABILIDADES
PELA SUPERVISÃO
AO NÍVEL DO GRUPO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

COMISSÃO DE AUDITORIA

COMISSÃO EXECUTIVA
COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉ DE CRÉDITO EM RISCO

COMITÉ DE NEGÓCIO
NÃO CORE

COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO
DO RISCO DOS FUNDOS DE PENSÕES

(CORE/NÃO CORE)

RESPONSABILIDADES
PELA EXECUÇÃO
AO NÍVEL DO GRUPO

COMITÉ DE RISCO

GROUP CALCO

COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO DE
RISCO OPERACIONAL E CONTROLO INTERNO

GROUP TREASURER
RISK OFFICE

COMISSÃO EXECUTIVA

RESPONSABILIDADES
PELA EXECUÇÃO
AO NÍVEL DE CADA
SUBSIDIÁRIA

COMITÉ DE CRÉDITO

COMISSÃO DE CONTROLO DE RISCO

CALCO

RISK OFFICE

As composições, competências e responsabilidades dos órgãos de gestão e supervisão intervenientes no governo da gestão de
risco – para além do Conselho de Administração (CA) e da Comissão Executiva (CE) – são as seguintes:
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
A Comissão de Avaliação de Riscos é composta por quatro membros não executivos do CA(5) e tem as seguintes competências:
•$FRPSDQKDU RV Q¬YHLV JOREDLV GH ULVFR DVVHJXUDQGR TXH RV PHVPRV V¢R FRPSDW¬YHLV FRP RV REMHWLYRV UHFXUVRV ƮQDQFHLURV
disponíveis e estratégias aprovadas para o desenvolvimento da atividade do Grupo;
•6XSHUYLVLRQDU D GHƮQL¦¢R H LPSOHPHQWD¦¢R GR Š$SHWLWH DR 5LVFRš GR *UXSR H SURSRU R UHVSHWLYR ŠRisk Appetite Statementš
(RAS) ao CA;
•6XSHUYLVLRQDUR,&$$3HDFRPSDQKDUDVP¨WULFDVGR5$6YHULƮFDQGRRDOLQKDPHQWRGDVPHVPDVFRPRVSDWDPDUHVHQ¬YHLV
GHƮQLGRVEHPFRPRPRQLWRUL]DURVSODQRVGHD¦¢RGHVHQKDGRVSDUDDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGRVOLPLWHVGHULVFRHVWDEHOHFLGRV
• Aprovar os Planos de Contingência de Capital e Liquidez e de gestão da continuidade de negócio (Plano de Recuperação
Tecnológica e Plano de Recuperação de Negócio) do Grupo;
•$FRQVHOKDUR&$HPPDW¨ULDVUHODFLRQDGDVFRPDGHƮQL¦¢RGDHVWUDW¨JLDGRULVFRGDJHVW¢RGHFDSLWDOHOLTXLGH]HGDJHVW¢RGRV
riscos de mercado.

(5)

(PXPGHVWHVHOHPHQWRVHUDRQRPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVGR%DQFR

RELATÓRIO E CONTAS 2016

GESTÃO DO RISCO

108

O 5LVN 2ƯFHU reporta funcionalmente a esta Comissão e
participa nas respetivas reuniões, apresentando a evolução dos
principais indicadores e métricas de risco e da imparidade do
crédito, bem como todas as incidências, alterações e evoluções
relativas ao SGR.
COMISSÃO DE AUDITORIA
A Comissão de Auditoria é composta por quatro membros
não executivos do CA(6). No âmbito da governação da gestão
de riscos, esta comissão destaca-se pelas suas competências
JOREDLV GH VXSHUYLV¢RƮVFDOL]D¦¢R VRFLHW ULD QR TXH VH UHIHUH
por exemplo, ao acompanhamento dos níveis de risco do Grupo),
bem como por aquelas que lhe são cometidas na esfera do SCI,
designadamente:
•2 FRQWUROR GD HƮF FLD GR 6*5 H GR 6&, H WDPE¨P GR
próprio sistema de auditoria interna);
• A emissão de parecer prévio sobre a entidade designada
SHOR%DQFRSDUDDYDOLDUDDGHTXD¦¢RHHƮF FLDGR6&,
25LVN2ƱFHUSDUWLFLSDQDVUHXQL´HVUHJXODUHVGHVWDFRPLVV¢R
informando sobre a evolução dos principais indicadores e
métricas de risco e da imparidade do crédito, bem como o estado
de resolução das recomendações de controlo interno do âmbito
do SGR (de controlo interno ou emitidas pelas autoridades de
regulação/supervisão).
COMITÉ DE RISCO
(VWH&RPLW¨¨UHVSRQV YHOSHODGHƮQL¦¢RDRQ¬YHOH[HFXWLYRGR
framework e das políticas e instrumentos de gestão de riscos no
Grupo, estabelecendo os respetivos princípios, regras, limites e
práticas para as entidades do Grupo, tendo em conta os limiares
GHULVFRGHƮQLGRV
O Comité de Risco acompanha os níveis globais de risco de
crédito, de mercado, de liquidez e operacional, bem como todos
os restantes riscos considerados materialmente relevantes para
o Grupo, assegurando que os níveis de risco são compatíveis com
RVREMHWLYRVRVUHFXUVRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVHDVHVWUDW¨JLDV
aprovadas para o desenvolvimento da atividade do Grupo. O
Comité de Risco valida ainda a conformidade da gestão de riscos
com a legislação/regulamentação aplicável.
Integram este comité todos os membros da CE(6), o Risk
2ƱFHU, R &RPSOLDQFH 2ƱFHU H RV SULPHLURV UHVSRQV YHLV GDV
direções de Auditoria, de Tesouraria e Mercados & Internacional,
de Estudos Planeamento e ALM, de Crédito e de Rating.
COMITÉ DE CRÉDITO EM RISCO
Este Comité tem a responsabilidade de acompanhar a evolução
do risco de crédito, sob diversos aspetos:
• Exposição de crédito e processo de contratação;
• Qualidade da carteira e principais indicadores de performance
e risco;
• Risco de contraparte e risco de concentração nas maiores
exposições;
• Imparidade, incluindo os principais casos de análise individual
de imparidade;
• Análise da performance dos processos de recuperação de
crédito;
• Desinvestimento da carteira de imóveis e de outros ativos
recebidos em resultado de processos de recuperação de
crédito.

(6)
(7)

Em 2016, este Comité incidiu em particular sobre o processo
de redução de Non-Performing Exposures (NPE), com especial
enfoque no cumprimento dos objetivos assumidos perante as
entidades de supervisão e o mercado, e sobre o acompanhamento
das medidas adotadas com vista ao cumprimento desses
objetivos.
Integram este comité três membros da CE (com os pelouros
do Crédito, Área Financeira e Risco) e os responsáveis pelas
VHJXLQWHV 'LUH¦´HV &U¨GLWR 5LVN 2ƱFH Rating; Recuperação
Especializada; Acompanhamento Especializado; Recuperação de
Retalho; Negócio Imobiliário; Assessoria Jurídica e Contencioso;
Informação de Gestão.
COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO DO RISCO DOS FUNDOS
DE PENSÕES
Este comité especializado tem por missão a monitorização da
performance e do risco dos Fundos de Pensões do Grupo em Portugal.
Integram este Comité três membros da CE – um dos quais
RUHVSRQV YHOSHOD UHDVHJXUDGRUDśR5LVN2ƱFHURSULPHLUR
responsável das Direções de Recursos Humanos e de Estudos,
Planeamento e AML e, por convite, os CEO da Millenniumbcp
Ageas e da Ocidental SGFP e um representante da F&C.
O comité tem as seguintes competências:
• Apreciar a performance e o risco dos Fundos de Pensões;
• Estabelecer as políticas de investimento adequadas.
COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO DO RISCO OPERACIONAL
E CONTROLO INTERNO
(VWH &RPLW¨ WHP D UHVSRQVDELOLGDGH GH GHƮQLU R framework de
gestão de risco operacional e assegurar a respetiva aplicação nas
operações do Grupo.
,QWHJUDPHVWH&RPLW¨WU©VPHPEURVGD&(R5LVN2ƱFHUR
&RPSOLDQFH2ƱFHUHRVUHVSRQV YHLVSHODVVHJXLQWHV'LUH¦´HV
Auditoria, Informática e Tecnologia e Operações. Em função
GRV WHPDV HVSHF¬ƮFRV VREUH SURFHVVRV D WUDWDU SRU HVWH ²UJ¢R
participam nas respetivas reuniões os macro-process owners.
Este comité tem funções de acompanhamento de todas as
matérias relacionadas com risco operacional e com o SCI.
COMITÉ(S) DE CRÉDITO
Este órgão tem por funções apreciar e decidir sobre propostas de
concessão de crédito a clientes do Banco Comercial Português,
segundo as competências que lhe são atribuídas por normativo
interno (Ordem de Serviço sobre Concessão, Acompanhamento
e Recuperação de Crédito). Para além disso, o Comité de Crédito
SRGHU TXDQGRMXVWLƮF YHOHPLWLUSDUHFHUHVFRQVXOWLYRVUHODWLYRV
a propostas de crédito de entidades subsidiárias do Grupo.
Existem dois Comités de Crédito, com composição idêntica:
um para apreciação de propostas de crédito core e outro para
propostas de crédito não core (que integrem o Portfolio de
Negócios Não Core e/ou sejam NPE – Non-Performing Exposures).
Participam no Comité de Crédito: a totalidade dos membros da
CE(7)R5LVN2ƱFHUR&RPSOLDQFH2ƱFHUR6HFUHW ULRGD6RFLHGDGH
os responsáveis das áreas proponentes, os diretores de crédito
de Nível 3, os membros dos Comités de Crédito de subsidiárias
(havendo propostas das mesmas a apreciar) e os responsáveis das
áreas comerciais. Participam ainda os responsáveis pelas seguintes
Direções: Crédito, Acompanhamento Especializado, Assessoria
Jurídica e Contencioso, Banca de Investimento, Negócio Imobiliário,
Rating, Recuperação Especializada e Recuperação de Retalho.

Com um mínimo de três Administradores Executivos.
Com um mínimo de três Administradores Executivos, devendo participar os Administradores ou seus alternantes com os pelouros do Crédito e áreas proponentes.
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COMITÉ DE NEGÓCIO NÃO CORE
As responsabilidades deste órgão são a análise, acompanhamento
e planeamento da atividade a desenvolver nos vários segmentos
não core H D GHƮQL¦¢R GDV JUDQGHV OLQKDV GDV HVWUDW¨JLDV
comerciais a adotar para os Clientes desses segmentos, bem
como o acompanhamento das principais operações não core,
a tomada de decisões relativamente ao negócio não core (com
exceção das decisões de crédito) e a monitorização da evolução
do negócio não core face aos objetivos traçados e ao plano de
reestruturação do Banco.
Integram este Comité: três membros da CE (com os pelouros
do Crédito, Área Financeira e Risco), o responsável pela Área de
Acompanhamento do Negócio Não Core GR 5LVN 2ƱFH H RV
UHVSRQV YHLVSHODVVHJXLQWHV'LUH¦´HV5LVN2ƱFH&U¨GLWR(VWXGRV
Planeamento e ALM; Recuperação Especializada; Acompanhamento
Especializado; Negócio Imobiliário; Informação de Gestão.
GROUP CALCO
7DPE¨PGHVLJQDGRSRUŠ&RPLW¨GH3ODQHDPHQWRH$ORFD¦¢RGH
&DSLWDO H *HVW¢R GH $WLYRV H 3DVVLYRVš R &$/&2 ¨ UHVSRQV YHO
pela gestão do capital global do Grupo, gestão de ativos e
SDVVLYRVHGHƮQL¦¢RGHHVWUDW¨JLDVGHJHVW¢RGDOLTXLGH]DRQ¬YHO
consolidado. Em concreto, é responsável pela gestão estrutural
dos riscos de taxa de juro e liquidez, incluindo, entre outros, os
seguintes aspetos:
• Monitorização e gestão do risco de taxa de juro associado à
estrutura de ativos e passivos;
• Planeamento e propostas de alocação de capital;
•(ODERUD¦¢R GH SURSRVWDV SDUD GHƮQL¦¢R GDV SRO¬WLFDV
adequadas à gestão dos riscos de liquidez e de taxa de juro,
ao nível do balanço consolidado do Grupo.
2 *URXS &$/&2 UH¹QH PHQVDOPHQWH H ¨ FRPSRVWR SRU
todos os membros da CE(8) e pelos primeiros responsáveis das
VHJXLQWHV 'LUH¦´HV (VWXGRV 3ODQHDPHQWR H $/0 5LVN 2ƱFH
Large Corporates; Empresas e Corporate; Informação de Gestão;
Marketing de Empresas; Marketing do Retalho; Tesouraria e
Mercados & Internacional; Banca de Investimento e Business
Development. Poderão participar do Group CALCO outros
elementos que, em função dos temas a abordar, sejam convocados.
RISK OFFICER
2 5LVN 2ƱFHU ¨ UHVSRQV YHO SHOD IXQ¦¢R GH FRQWUROR GH ULVFR D
nível consolidado do Grupo, promovendo o alinhamento global de
conceitos e práticas na avaliação e controlo de riscos. Compete ao
5LVN2ƱFHULQIRUPDUR&RPLW¨GH5LVFRGRQ¬YHOJHUDOGHULVFRHSURSRU
medidas para melhorar o ambiente de controlo e implementar os
controlos que assegurem o cumprimento dos limites aprovados. O
5LVN2ƱFHUWHPSRGHUGHYHWRHPTXDOTXHUGHFLV¢RTXHQ¢RHVWHMD
sujeita a aprovação pelo CA ou pela CE e que possa ter impacto nos
níveis de risco do Grupo. As respetivas funções incluem:
• Suportar o estabelecimento de políticas e metodologias de
JHVW¢R GH ULVFR SDUD D LGHQWLƮFD¦¢R PHGL¦¢R OLPLWD¦¢R
monitorização, mitigação e reporte dos diversos tipos de risco;
• Propor e implementar métricas para os vários tipos de risco;
• Assegurar a existência de um corpo de regras e
procedimentos para suportar a gestão de risco;
• Controlar, numa base permanente, a evolução dos diferentes
riscos e a conformidade com as políticas, regulações e
limites aplicáveis;
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• Assegurar a existência de uma plataforma de IT efetiva e uma
base de dados para a gestão de risco robusta e completa;
• Participar em todas as decisões com relevância no risco e
com impacto no SCI, tendo autoridade para assegurar a
conformidade com os regulamentos e objetivos de risco
do Grupo;
• Preparar informação relativamente à gestão de risco para
ser divulgada, internamente e ao mercado.
2 5LVN 2ƱFHU ¨ QRPHDGR SHOR &$ H DSRLD RV WUDEDOKRV GR
Comité de Risco, do Comité de Crédito em Risco, do Comité
de Acompanhamento do Risco dos Fundos de Pensões e do
Comité de Acompanhamento do Risco Operacional e Controlo
,QWHUQR 1R GHVHPSHQKR GDV VXDV IXQ¦´HV R 5LVN 2ƱFHU
reporta hierarquicamente ao Conselho de Administração e à
sua Comissão Executiva, relacionando-se, ainda, numa base de
reporte funcional ou de estreito relacionamento com a Comissão
de Avaliação de Riscos, a Comissão de Auditoria e o Presidente do
Conselho de Administração.

RISCO DE CRÉDITO
A materialização deste risco resulta nas perdas ocorridas
na carteira de crédito, pela incapacidade dos tomadores de
empréstimos (ou dos seus garantes, quando existam) – ou dos
emissores de títulos ou, ainda, das contrapartes de contratos –
em cumprir com as suas obrigações creditícias.
Este tipo de risco – que é muito relevante e tem elevada
representatividade em termos da exposição global ao risco
do Grupo – assume particular incidência em condições
macroeconómicas adversas.
O controlo e a mitigação deste risco fazem-se, por um
lado, através de uma sólida estrutura de análise e avaliação
de riscos – pela utilização de sistemas internos de rating
adequados aos diversos segmentos do negócio e de um
modelo de deteção antecipada da potencial sinistralidade
da carteira – e, por outro, através de unidades de estrutura
exclusivamente dedicadas à recuperação de crédito, para as
situações de incumprimento ocorridas.
EVOLUÇÃO E COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO
A carteira de crédito do Grupo, medida em EAD (Exposure
at Default) e euros (EUR), para o conjunto das três principais
JHRJUDƮDVHPTXHRSHUD 3RUWXJDO3RO²QLDH0R¦DPELTXHTXH
representavam, em 31 de dezembro de 2016, 99,1% da carteira
de crédito), registou um decréscimo de cerca de 1.380 milhões
de euros entre 31/12/2015 e 31/12/2016. As variações anuais
QHVWDVJHRJUDƮDVIRUDPDVVHJXLQWHV
(Milhões de euros)

*HRJUDƮD

dez.16

dez.15

Variação
Valor

%

Portugal

47.856

48.743

-887

-1,8%

Polónia

16.015

15.986

29

0,2%

1.997

2.519

-522

-20,7%

65.867

67.248

-1.381

-2,1%

Moçambique
PT+PL+MZ

Com um mínimo de três Administradores Executivos, devendo participar os Administradores ou seus alternantes com os pelouros do Crédito e áreas proponentes.
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A redução da carteira de crédito deve-se, sobretudo, a dois fatores:
• Contração da carteira de crédito em Portugal – devida, em boa parte, à erradicação de posições em incumprimento por
contrapartida de provisões para imparidade do crédito – e, também, à
• Desvalorização do metical face ao euro, que resultou num decréscimo de cerca de 522 milhões de euros em Moçambique
UHGX¦¢RGHSUDWLFDPHQWHGRYDORUGDFDUWHLUDGHVWDJHRJUDƮDHPHXURV 
&RPHIHLWRHVWDGHVYDORUL]D¦¢RFDPELDOIDFHDRHXURIRLGDRUGHPGHHQWUHRƮQDOGHHRƮQDOGH$VVLPDFDUWHLUD
de Moçambique expressa em meticais (MZN), que representava cerca de 74% do total (em euros) em 31/12/2015, cresceu cerca de
1,8% nessa moeda, mas decresceu cerca de 30,8% em euros, passando a representar apenas 64% do total da carteira local (em euros,
em 31/12/2016).
No que se refere à carteira da Polónia, a mesma registou um crescimento anual negligenciável em euros (+0,2%), por uma
razão similar (variação cambial), ainda que com muito menor amplitude: o zlóti (PLN) desvalorizou cerca de 3,3% face ao euro entre
H$FDUWHLUDHP3/1TXHUHSUHVHQWDYDFHUFDGHGDFDUWHLUDSRODFD HPHXURV QRƮQDOGHFUHVFHX
 QR DQR 1HVWD JHRJUDƮD D FDUWHLUD HP IUDQFRV VX¬¦RV ś UHSUHVHQWDQGR FHUFD GH  GR WRWDO HP HXURV HP  ś
registou uma ligeira redução de 0,9%.
(PWHUPRVGRVSHVRVGHFDGDFODVVHGHULVFRRVJU ƮFRVVHJXLQWHVLOXVWUDPDUHVSHWLYDGLVWULEXL¦¢RHPHPFDGDXPD
GDVWU©VSULQFLSDLVJHRJUDƮDVVHQGRTXHQ¢RVHDVVLQDODPGLIHUHQ¦DVVLJQLƮFDWLYDVQHVWDGLVWULEXL¦¢RIDFHDRƮQDOGH

PORTUGAL

POLÓNIA

8,2%

MOÇAMBIQUE

12,9%

15,6%

36,2%
3

38,2%
%

38,5%
5%

17,0%
17

36,6%

50,9%
0,9%
16
16,6%
6%

29
29,2%
2%

Retalho com garantias hipotecárias

Retalho (outras exposições e PME Retalho)

Retalho

Empresas (incluindo PME)

Bancos e soberanos

Bancos e soberanos

Empresas

No que se refere à distribuição de EAD pelos graus de risco correspondentes às notações internas atribuídas aos titulares de
SRVL¦´HVGHFU¨GLWRHP3RUWXJDOHQD3RO²QLDDPHVPD¨UHSUHVHQWDGDQRJU ƮFRVHJXLQWH HP 

Portugal (PT)
43,1%

17,4%

16,1%

21,8%

1,6%

Polónia (PL))
55,2%
55 2%

24,0%

6,5%

7,2%

7,1%

PT+PLL
18 7%
18,7%

45 4%
45,4%
Qualidade superior (GR 1 a 6)

Qualidade média (GR 7 a 9)

GR Processuais (GR 13/14/15)

1¢R&ODVVLƮFDGRV VHP*5

13 9%
13,9%

18 5%
18,5%

3 4%
3,4%

Qualidade inferior (GR 10 a 12)

(Não consideradas exposições a Bancos e Soberanos e de Specialised Lending)

Esta distribuição representa uma evolução positiva na qualidade das notações, face a 31/12/2015. Com efeito, o peso da EAD
FRUUHVSRQGHQWH  TXDOLGDGH P¨GLD H VXSHULRU DXPHQWRX HP DPEDV DV JHRJUDƮDV  HP  FRQWUD  HP
31/12/2015. Inversamente, o peso da EAD correspondente à qualidade inferior e a graus de risco processuais, que era de 34,6%, no
ƮQDOGHSDVVRXDVHUGHHPƮQDOGH1RWHVHDLQGDTXHHVWDPHOKRULDVHUHJLVWRXHPDPEDVDVJHRJUDƮDV
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1R TXH VH UHIHUH DR SDU¡PHWUR GH ŠSHUGD HP FDVR GH LQFXPSULPHQWRš /*' ś Loss given default), os valores médios efetivos
registados para o apuramento de ativos ponderados pelo risco (RWA – Risk weighted assets), em 31/12/2016, para Portugal, eram
os seguintes:
47,4%
41,9%
35,0%

40,8%

36,4%

Média global
(29,2%)

18,7%

Crédito
Créd
dito
d
ito à habitação

SSME
ME Retalho

Retalho
Re
eetalho
talho (outros)

SME
SM
MEE Corporate
M

Promoção
moção imobiliária

Corporate

PRINCIPAIS INDICADORES DE RISCO DE CRÉDITO
O quadro seguinte ilustra a evolução trimestral dos principais indicadores de risco de crédito entre dezembro de 2015 e dezembro de
2016, para o Grupo e para as carteiras de Portugal, Polónia e Moçambique.
dez. 16

set. 16

jun. 16

mar. 16

dez. dez. 15

Crédito vencido > 90 dias/Crédito total

6,2%

6,9%

6,9%

6,7%

6,6%

Crédito vencido (NPL) > 90 dias/Crédito total

9,5%

10,1%

10,5%

10,1%

10,0%

Imparidade/Crédito total

6,8%

6,8%

6,6%

5,9%

5,8%

7,4%

7,9%

8,3%

8,2%

8,1%

11,5%

12,2%

12,8%

12,3%

12,2%

7,9%

7,8%

7,6%

6,7%

6,7%

Crédito vencido (NPL) > 90 dias/Crédito total

2,6%

2,7%

2,5%

2,5%

2,7%

Imparidade/Crédito total

2,8%

2,9%

2,9%

2,9%

3,0%

Crédito vencido (NPL) > 90 dias/Crédito total

4,6%

4,0%

4,0%

5,1%

4,7%

Imparidade/Crédito total

6,1%

5,6%

5,5%

5,6%

5,0%

CONSOLIDADO

PORTUGAL
Crédito vencido > 90 dias/Crédito total
Crédito vencido (NPL) > 90 dias/Crédito total
Imparidade/Crédito total
POLÓNIA

MOÇAMBIQUE

NPL = Non-performing loans.

7RGRVHVWHVLQGLFDGRUHVDSUHVHQWDPXPDHYROX¦¢RSRVLWLYDHQWUHH1RTXHVHUHIHUHDRU FLRŠ,PSDULGDGH
&U¨GLWRWRWDOšSDUD3RUWXJDOH0R¦DPELTXHDHYROX¦¢RYHULƮFDGDUHưHWHRHVIRU¦RVLJQLƮFDWLYRGHSURYLVLRQDPHQWRUHODWLYDPHQWH
carteira non-performing, em resultado de uma postura marcadamente prudencial.
PLANO DE REDUÇÃO DE NPE
$ FDUWHLUD GH FU¨GLWR GR *UXSR DSUHVHQWD XP PRQWDQWH HOHYDGR GH Šnon-performing exposuresš 13(  HVSHFLDOPHQWH HP 3RUWXJDO
resultado de uma carteira Legacy que o Banco tem vindo a gerir, no sentido de reduzir o peso destes ativos no balanço. Para o efeito, o
Banco aprovou em 2016 um plano de redução de NPE, que implementou com sucesso, tendo reduzido em mais de 1,2 mil milhões de
euros o montante de NPE, ao mesmo tempo que reforçou o rácio de cobertura destes ativos por imparidade e colaterais de 93% em
31/12/2015 para 100% em 31/12/2016. O Banco continua empenhado em prosseguir na redução do volume de NPE em Portugal,
tendo anunciado ao mercado um objetivo de redução de carteira para um nível não superior a 7,5 mil milhões de euros.
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RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE CRÉDITO
Os valores relativos à concentração de crédito em 30 de
dezembro de 2016 – medida pelo peso das 20 maiores exposições
(EAD), sem considerar Bancos e Soberanos, na exposição total –,
são apresentados no quadro seguinte:

Grupos de clientes

Peso da exposição no total (EAD)

Grupo 1

1,6%

Grupo 2

1,9%

Grupo 3

0,4%

Grupo 4

0,5%

Grupo 5

0,4%

Grupo 6

0,7%

Grupo 7

0,6%

Grupo 8

0,3%

Grupo 9

0,4%

Grupo 10

0,4%

Grupo 11

0,4%

Grupo 12

0,2%

Grupo 13

0,4%

Grupo 14

0,4%

Grupo 15

0,3%

Grupo 16

0,2%

Grupo 17

0,3%

Grupo 18

0,4%

Grupo 19

0,3%

Grupo 20
TOTAL

0,3%
10,5%

2SHVRGHFRPSDUDFRPQRƮQDOGHSHOR
TXH VH YHULƮFD HVWDELOLGDGH QD FRQFHQWUD¦¢R FU¨GLWR 1RWHVH
ainda que:
• O valor global de EAD destas 20 maiores exposições se
reduziu em cerca de 460 milhões de euros, entre 31/12/2015
e 31/12/2016; e
•2%DQFRWHPREMHWLYRVHVSHF¬ƮFRVGHUHGX¦¢RGDFRQFHQWUD¦¢R
de crédito (single-name), materializados em métricas aprovadas
pelo CA e incluídas no RAS.

RISCO OPERACIONAL
O risco operacional materializa-se pela ocorrência de perdas
resultantes de falhas ou inadequação dos processos, sistemas ou
pessoas ou, ainda, de eventos externos.
Na gestão deste tipo de risco, o Grupo adota princípios e práticas
devidamente documentados, que se traduzem em mecanismos de
controlo passíveis de melhoria contínua. Integram este framework

diversos elementos, como sejam: a segregação de funções, as linhas
GHUHVSRQVDELOLGDGHHUHVSHWLYDVDXWRUL]D¦´HVDGHƮQL¦¢RGHOLPLWHV
de tolerância e de exposição aos riscos, os códigos deontológicos
e de conduta, os exercícios de autoavaliação dos riscos (RSA – risks
self-assessment), os indicadores de risco (KRI – key risk indicators), os
controlos de acessos (físicos e lógicos), as atividades de reconciliação,
os relatórios de exceção, o processo estruturado para a aprovação
de novos produtos, os planos de contingência, a contratação de
seguros (para a transferência total ou parcial de riscos) e a formação
interna sobre processos, produtos e sistemas.
Em 2016, importa salientar as seguintes realizações em
Portugal e nas principais subsidiárias do Grupo destinadas ao
reforço do framework de gestão do risco operacional:
• Desenvolvimento continuado do sistema de gestão de risco
operacional do Grupo, com destaque para a consolidação
GDV DOWHUD¦´HV LQWURGX]LGDV DR Q¬YHO GD PHOKRU GHƮQL¦¢R
das responsabilidades dos intervenientes (modelo das três
linhas de defesa);
• Implementação das ações para resolução das recomendações
da Supervisão referentes à inspeção realizada ao sistema de
gestão do risco operacional do Grupo;
• Reforço da componente de reporting aos órgãos de gestão para
assegurar um acompanhamento mais abrangente e sistemático
das atividades, o que proporciona uma maior visibilidade sobre a
atuação de todos os intervenientes na gestão do risco;
• Realização de um exercício de análise de cenários que teve
SRU ƮQDOLGDGH TXDQWLƮFDU R LPSDFWR GH HYHQWRV H[WUHPRV
cujos resultados foram incorporados no modelo estatístico
desenvolvido e suportaram o apuramento do capital económico
no âmbito do exercício ICAAP.
ESTRUTURA DE GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL
O sistema de gestão do risco operacional assenta numa estrutura
de processos end-to-end, considerando-se que uma visão
transversal às unidades funcionais da estrutura organizacional é
a abordagem mais adequada para percecionar os riscos e estimar
o efeito das medidas corretivas introduzidas para os mitigar.
Além disso, este modelo de processos suporta também outras
iniciativas relacionadas com a gestão (e reforço da gestão) deste
ULVFRFRPRVHMDPDVD¦´HVSDUDPHOKRULDGDHƮFL©QFLDRSHUDWLYD
e da gestão da continuidade do negócio.
$VVLPWRGDVDVVXEVLGL ULDVGR*UXSRW©PGHƮQLGDDVXDSU²SULD
estrutura de processos, a qual é periodicamente ajustada em função
da evolução do negócio, para assegurar uma adequada cobertura
das atividades de negócio (ou de suporte ao negócio) desenvolvidas.
A responsabilidade pela gestão dos processos foi atribuída
a process owners (secundados por process managers), que têm
por missão caracterizar as perdas operacionais capturadas no
FRQWH[WR GRV VHXV SURFHVVRV PRQLWRUL]DU RV UHVSHWLYRV .5,
UHDOL]DURVH[HUF¬FLRVGH56$EHPFRPRLGHQWLƮFDUHLPSOHPHQWDU
as ações adequadas para mitigação das exposições ao risco
operacional, contribuindo assim para o reforço dos mecanismos
de controlo e para a melhoria do ambiente de controlo interno.
$UHYLV¢RSHUL²GLFDGRVSULQFLSDLVSURFHVVRVGHFDGDJHRJUDƮD¨
assegurada por unidades de estrutura própria.
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AUTOAVALIAÇÃO DOS RISCOS OPERACIONAIS (RSA)
2REMHWLYRGRVH[HUF¬FLRVGH56$¨RGHSURPRYHUDLGHQWLƮFD¦¢RHDPLWLJD¦¢R RXHOLPLQD¦¢R GHULVFRVDWXDLVRXSRWHQFLDLVQR¡PELWR
GHFDGDSURFHVVRDWUDY¨VGDFODVVLƮFD¦¢RGHFDGDXPDGHVXEWLSRORJLDVGHULVFRRSHUDFLRQDOFRQVLGHUDGDV(VVDVFODVVLƮFD¦´HVV¢R
posicionadas numa matriz de tolerância ao risco, considerando-se o pior caso que pode ocorrer em cada processo (worst-case event), para
três diferentes cenários. Tal permite:
•$YDOLDURULVFRLQHUHQWHGRVY ULRVSURFHVVRVTXHQ¢RFRQVLGHUDDLQưX©QFLDGRVFRQWURORVH[LVWHQWHV 5LVFR,QHUHQWH 
•'HWHUPLQDUDLQưX©QFLDGRDPELHQWHGHFRQWURORLQVWDODGRQDUHGX¦¢RGRQ¬YHOGDVH[SRVL¦´HV 5LVFR5HVLGXDO 
•,GHQWLƮFDURLPSDFWRGDVRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDQDUHGX¦¢RGHULVFRGDVH[SRVL¦´HVPDLVVLJQLƮFDWLYDV 5LVFR2EMHWLYR 
Os exercícios de RSA são realizados através de workshopsDVVLVWLGRVSHOR5LVN2ƱFHHFRPDSDUWLFLSD¦¢RGRVprocess owners e
process managers, ou através de respostas a questionários enviados aos process owners para revisão dos resultados de RSA anteriores,
HPIXQ¦¢RGHFULW¨ULRVGHDWXDOL]D¦¢RSU¨GHƮQLGRV
(P  IRUDP UHDOL]DGRV H[HUF¬FLRV GH 56$ QDV SULQFLSDLV JHRJUDƮDV HP TXH R *UXSR RSHUD FXMRV UHVXOWDGRV V¢R H[LELGRV
QRVJU ƮFRVVHJXLQWHV(VWHVDSUHVHQWDPR score médio para cada uma das 20 subtipologias de risco operacional consideradas, no
FRQMXQWRGRVSURFHVVRVGHFDGDJHRJUDƮDHPTXHDOLQKDH[WHULRUUHSUHVHQWDXPscore de 2,5, numa escala de 1 (menor exposição) a
5 (maior exposição).

R20
R19
R18
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R2
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R3
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R19
R4
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1,0

R17

MOÇAMBIQUE

POLÓNIA
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R18
R5

2,5

R2

R20
R3

2,0

R19
R4

1,5
1,0

R17

0,5

R18
R5

R6
R7

R15
R8

R14
R13

R9
R10

R1 Fraude interna e roubo
R2 Execução de transações não autorizadas
R3 Relações com Colaboradores
R4 Violação dos regulamentos de higiene
e segurança
R5 Discriminação sobre Colaboradores
R6 Perda de Colaboradores-chave
R7 Hardware e software

2,5

R2
R3

2,0

R4

1,0

R17

R5

0,5

R16

R6
R7

R15
R8

R14
R13

R9
R12 R11

R1

1,5

0,5

R16

R12 R11

R1

R10

R8 Infraestruturas de comunicações
R9 Segurança de sistemas
R10 Execução e manutenção de transações
R11 Monitorização e reporte
R12 Relações com Clientes
R13 Conceção de produtos/serviços
R14 Fraude externa e roubo
R15 Desastres e danos nos ativos

R6

R16

R7

R15
R8

R14
R13

R9
R12 R11

R10

R16 Obrigações regulamentares,
legaisHƮVFais
R17 Práticas comerciais ou de mercado
incorretas
R18 Riscos de projetos
R19 Outsourcing
R20 Outros problemas de relações
com terceiros

CAPTURA DE PERDAS OPERACIONAIS
A captura (i.e.DLGHQWLƮFD¦¢RUHJLVWRHFDUDFWHUL]D¦¢R GHSHUGDVRSHUDFLRQDLVHGRVHYHQWRVTXHOKHVGHUDPRULJHPWHPSRUREMHWLYR
reforçar a consciencialização para este risco e facultar informação relevante aos process owners, destinada a ser incorporada na gestão
GRVVHXVSURFHVVRVVHQGRXPLPSRUWDQWHLQVWUXPHQWRSDUDTXDQWLƮFDUDH[SRVL¦¢RDRULVFRHWDPE¨PSDUDbacktesting dos resultados
GRV56$SRVVLELOLWDQGRDIHULUDDYDOLD¦¢RFODVVLƮFD¦¢RDWULEX¬GDVVXEWLSRORJLDVGHULVFR
A deteção e reporte das perdas operacionais é uma responsabilidade de todos os Colaboradores do Grupo, cabendo aos process
owners um papel determinante na dinamização desses procedimentos no âmbito dos processos pelos quais são responsáveis.
$VVLPRVHYHQWRVLGHQWLƮFDGRVHPTXHDVSHUGDVHIHWLYDVRXSRWHQFLDLVVXSHUHPRVOLPLWHVGHPDWHULDOLGDGHGHƮQLGRV SDUDFDGD
JHRJUDƮD V¢RFDUDFWHUL]DGRVSHORVprocess owners e process managers dos processos com os quais as perdas são relacionadas, o que
LQFOXLDGHVFUL¦¢RGDUHVSHWLYDFDXVDHIHLWRHTXDQGRDSOLF YHODYDORUL]D¦¢RGDSHUGDHDGHVFUL¦¢RGDD¦¢RGHPHOKRULDLGHQWLƮFDGD
(a partir da análise da causa da perda), destinada a mitigar o risco.
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1DVƮJXUDVDRODGR¨DSUHVHQWDGRRSHUƮOGDVSHUGDVFDSWXUDGDV
na base de dados em 2016.
Para qualquer dos critérios exibidos não houve diferenças
VLJQLƮFDWLYDVQDGLVWULEXL¦¢RGDVSHUGDVIDFHDRVUHVXOWDGRVGRV
¹OWLPRVDQRVGHVWDFDQGRVHDLPSRUW¡QFLDDVVXPLGDSHOD3RO²QLD
decorrente de eventos pouco numerosos, mas de avultado
PRQWDQWHOLJDGRVDIDOKDVQDFRQƮJXUD¦¢RRSHUDFLRQDOGHXP
produto já descontinuando.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DAS PERDAS
Por causa

66%

23%

INDICADORES DE RISCO (KRI)
2V.5,DOHUWDPSDUDDOWHUD¦´HVGRSHUƮOGRVULVFRVRXGDHƮF FLD
GRVFRQWURORVHSRUHVVDYLDSHUPLWHPLGHQWLƮFDUDQHFHVVLGDGH
de introduzir ações corretivas sobre os processos, para prevenir
que riscos potenciais se materializem em perdas. A utilização
GHVWHLQVWUXPHQWRGHJHVW¢RIRLVLJQLƮFDWLYDPHQWHDODUJDGDHP
2016, abrangendo atualmente quase todos os processos das
principais operações do Grupo (Portugal, Polónia e Moçambique).
Na gestão dos processos são também utilizados indicadores
de desempenho e de controlo (Key Performance Indicators e Key
Control Indicators), cuja monitorização, embora mais orientada
SDUD DIHULU D HƮFL©QFLD RSHUDWLYD FRQWULEXL WDPE¨P SDUD D
deteção de riscos.
ANÁLISE DE CENÁRIOS
A análise de cenários é um exercício orientado para a avaliação
GHULVFRVSRWHQFLDLVGHHOHYDGDVHYHULGDGHTXHWHPSRUƮQDOLGDGH
TXDQWLƮFDU R LPSDFWR GH HYHQWRV H[WUHPRV EDL[D IUHTX©QFLD
alta severidade) e relevantes para o Banco, mesmo que nunca se
WHQKDPYHULƮFDGR
Participaram na análise de cenários todos os macro-process owners e outros Diretores Coordenadores de Direções
selecionadas, pelo conhecimento e experiência que detêm da
atividade, essencial para a descrição do impacto desse tipo de
HYHQWRV H TXDQWLƮFD¦¢R GDV SHUGDV SRWHQFLDLV TXH RV PHVPRV
podem ocasionar.
Os resultados da avaliação dos cenários foram integrados
no modelo estatístico para determinar a adequação do capital
interno (ICAAP) e a informação proporcionada também utilizada
na gestão e mitigação do risco, contribuindo para o reforço do
ambiente de controlo interno.
GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIO
A gestão da continuidade do negócio engloba duas componentes
complementares – o Plano de Continuidade de Negócio, relativo
a pessoas, instalações e equipamentos, e o Plano de Recuperação
Tecnológica, relativo a sistemas de informação, aplicações e
infraestruturas de comunicações.
$PERV RV SODQRV HVW¢R GHƮQLGRV H LPSOHPHQWDGRV SDUD XP
conjunto de processos de negócio críticos e são promovidos
e coordenados por uma unidade de estrutura dedicada, cuja
metodologia assenta num princípio de melhoria contínua, orientada
pelas boas práticas internacionais e pelas recomendações das
entidades de supervisão.
Estes planos de continuidade são regularmente testados
e atualizados, mediante a realização de exercícios que visam
melhorar e aprofundar a articulação entre a resposta de
emergência, a recuperação tecnológica, a gestão de crise e
a recuperação do negócio. Em 2016, foram realizados oito
exercícios de recuperação de negócio, dois exercícios de
recuperação tecnológica e um exercício de gestão de crise.
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CONTRATAÇÃO DE SEGUROS
A contratação de seguros para riscos de natureza patrimonial,
pessoal ou relacionados com responsabilidades perante terceiros é
também um instrumento relevante de gestão do risco operacional,
tendo por objetivo a transferência – total ou parcial – de riscos.
As propostas para a contratação de novos seguros são submetidas
pelos process owners no âmbito das respetivas competências para
a gestão do risco operacional inerente aos seus processos ou
apresentadas pelos responsáveis de área ou de unidade orgânica,
sendo analisadas pela Comité de Risco e autorizadas pela CE.

RISCOS DE MERCADO
Os riscos de mercado consistem nas perdas potenciais que
podem ser registadas em resultado de alterações de taxas (de
juro ou de câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos
ƮQDQFHLURVFRQVLGHUDQGRQ¢RV²DVFRUUHOD¦´HVH[LVWHQWHVHQWUH
estes, mas também as respetivas volatilidades.
3DUDHIHLWRVGHDQ OLVHGHUHQGLELOLGDGHHGDTXDQWLƮFD¦¢RH
FRQWURORGRVULVFRVGHPHUFDGRV¢RGHƮQLGDVDVVHJXLQWHVŠ UHDV
GHJHVW¢RšSDUDFDGDHQWLGDGHGR*UXSR
• Negociação – Gestão das posições cujo objetivo é a obtenção
de ganhos a curto prazo, através de venda ou reavaliação.
Estas posições são ativamente geridas, transacionam-se
sem restrições e podem ser avaliadas frequentemente e de
forma precisa. Nas posições em causa incluem-se os títulos
e os derivados de atividades de vendas;
• )LQDQFLDPHQWRś*HVW¢RGRVƮQDQFLDPHQWRVLQVWLWXFLRQDLV
(wholesale funding) e das posições de mercado monetário;
• Investimento – Gestão de todas as posições em títulos a
deter até à maturidade (ou durante um período alargado
de tempo) ou que não sejam transacionáveis em mercados
líquidos;
• Comercial – Gestão das posições resultantes da atividade
comercial com Clientes;
• Estrutural – Gestão de elementos de balanço ou de operações
que, dada a sua natureza, não são diretamente relacionáveis
com nenhuma das áreas de gestão anteriormente referidas; e
• ALM – Gestão de Ativos e Passivos (Assets & Liabilities Management).
$ GHƮQL¦¢R GHVWDV UHDV SHUPLWH XPD HIHWLYD VHSDUD¦¢R GD
gestão das carteiras de negociação e bancária, bem como uma
correta afetação de cada operação à área de gestão mais adequada,
de acordo com o respetivo enquadramento e estratégia.
De modo a garantir que os níveis de risco incorridos nas diversas
FDUWHLUDVGR*UXSRHVW¢RGHDFRUGRFRPRVQ¬YHLVSUHGHƮQLGRVGH
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tolerância ao risco, são estabelecidos, com periodicidade mínima
anual, vários limites para riscos de mercado que se aplicam a todas
as carteiras das áreas de gestão sobre as quais os riscos incidem.
Estes limites são acompanhados numa base diária (ou intradiária,
QRFDVRGDV UHDVGHPHUFDGRVƮQDQFHLURV SHOR5LVN2ƱFH
6¢R WDPE¨P GHƮQLGRV OLPLWHV GH stop loss para as áreas de
PHUFDGRVƮQDQFHLURVFRPEDVHHPP¹OWLSORVGRVOLPLWHVGHULVFR
GHƮQLGRVSDUDDVPHVPDVYLVDQGROLPLWDUDVSHUGDVP [LPDVTXH
podem ocorrer nestas áreas. Quando estes limites são atingidos,
é obrigatória uma revisão da estratégia e dos pressupostos
relativos à gestão das posições em causa.
O framework de controlo interno dos riscos de mercado continuou
a ser reforçado e melhorado ao longo de 2016, incluindo-se
neste âmbito a implementação de recomendações emitidas pelas
áreas de controlo interno (na sequência dos trabalhos recorrentes de
auditoria e validação) ou pelas entidades de supervisão, atendendo
sempre aos desenvolvimentos existentes nas melhores práticas de
gestão de risco ou às alterações regulamentares.
RISCOS DE MERCADO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO(9)
O Grupo utiliza uma medida integrada de riscos de mercado
que permite uma monitorização de todas as subtipologias de
risco consideradas relevantes. Esta medida integra a avaliação
GR ULVFR JHQ¨ULFR GR ULVFR HVSHF¬ƮFR GR ULVFR Q¢R OLQHDU H GR
risco de mercadorias. Cada um destes subtipos de risco é medido
individualmente, utilizando-se um modelo de risco adequado,
sendo a medida integrada apurada a partir das medidas de cada
VXEWLSRVHPFRQVLGHUDUTXDOTXHUWLSRGHGLYHUVLƮFD¦¢RHQWUHRV
quatro subtipos (abordagem de worst case scenario).
Para a medição diária do risco genérico de mercado –
incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco de ações
e o risco de preço dos Credit Default Swaps (índices) – é utilizado
um modelo de VaR (Value-at-Risk), considerando um horizonte
WHPSRUDOGHGH]GLDV¹WHLVHXPQ¬YHOGHVLJQLƮF¡QFLDGH
Para risco não linear, é aplicada uma metodologia desenvolvida
internamente que replica o efeito que os principais elementos não
lineares das posições em opções podem ter no apuramento dos
resultados das diversas carteiras em que estão incluídas, de uma forma
semelhante ao considerado na metodologia VaR e utilizando-se
RPHVPRKRUL]RQWHWHPSRUDOHRPHVPRQ¬YHOGHVLJQLƮF¡QFLD
2ULVFRHVSHF¬ƮFRHRULVFRGHPHUFDGRULDVV¢RPHGLGRVDWUDY¨V
GDVPHWRGRORJLDVSDGU¢RGHƮQLGDVQDUHJXODPHQWD¦¢RDSOLF YHO
com uma alteração adequada do horizonte temporal considerado.
No quadro seguinte, apresentam-se os valores em risco para
a carteira de negociação, entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2016, aferidos pelas metodologias atrás referidas:
(Milhares de euros)

dez. 16

Mínimo

dez. 15

RISCO GENÉRICO (VAR)

3.920,7

5.456,0

1.559,8

3.012,8

Risco de taxa de juro

3.854,6

1.275,3

1.184,0

1.663,2

354,0

5.171,4

1.323,9

2.420,8

Risco cambial
Risco de ações

Máximo

(*)

37,0

85,4

71,6

41,5

(IHLWRGHGLYHUVLƮFD¦¢R

324,8

1.076,1

1.019,8

1.112,7

RISCO ESPECÍFICO

440,2

529,1

321,7

727,0

8,2

17,3

3,2

104,1

16,0

12,7

11,1

12,8

2.100,4

3.856,6

RISCO NÃO LINEAR
RISCO DE COMMODITIES
RISCO GLOBAL

4.385,1

6.015,2

Notas:
3HU¬RGRGHGHWHQ¦¢RGHGH]GLDVHGHQ¬YHOGHFRQƮDQ¦D
- Valores consolidados das posições assumidas pelas Tesourarias do Millennium bcp, Bank Millennium (Polónia) e Banco Internacional de Moçambique.
(*)
Abril de 2016, data a partir da qual se deixou de considerar a Tesouraria do Banco Millennium Angola.
(9)

3RVL¦´HVDIHWDVUHDGH*HVW¢RGH1HJRFLD¦¢R HQ¢RHVSHFLƮFDPHQWHFDUWHLUDGHQHJRFLD¦¢RFRQWDELO¬VWLFD 
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9HULƮFDVHDVVLPTXHRVULVFRVGHPHUFDGRGDFDUWHLUDGHQHJRFLD¦¢RDVVXPHPQ¬YHLVPRGHUDGRV$W¨DRƮQDOGHDEULORVYDORUHV
GR9D5HUHVWDQWHVP¨WULFDVGHULVFRGHPHUFDGRUHưHWLDPRLPSDFWRGDXQLGDGHGH$QJRODVHQGRGHGHVWDFDUDFRPSRQHQWHFDPELDO
3DUDDO¨PGDGHSUHFLD¦¢RVLJQLƮFDWLYDREVHUYDGDQRPHWLFDODRORQJRGRDQRGHXPDIRUPDJHUDORULVFRFDPELDOLQưXHQFLRX
decisivamente os níveis de VaR em 2016, sendo que se registou forte volatilidade do mercado cambial até meio do ano, com uma
tendência de crescimento do VaR e de um agravamento mais acentuado em julho, na sequência da vitória do Brexit (conhecida a 24
de junho).
MONITORIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO VAR
&RPRLQWXLWRGHYHULƮFDUDDGHTXD¦¢RGRPRGHORLQWHUQRGH9D5SDUDDYDOLD¦¢RGRVULVFRVHQYROYLGRVQDVSRVL¦´HVDVVXPLGDVV¢R
levadas a cabo diversas validações ao longo do tempo, com diferentes âmbitos e frequências, nos quais se incluem o backtesting, a
HVWLPD¦¢RGRVHIHLWRVGHGLYHUVLƮFD¦¢RHDDQ OLVHGDDEUDQJ©QFLDGRVIDWRUHVGHULVFR
Relativamente ao exercício de backtesting hipotético do modelo VaR para a carteira de negociação de Portugal, entre 31/12/2015 e
31/12/2016, o mesmo resultou em seis excessos de valor sobre os resultados previstos pelo modelo (um positivo e cinco negativos), o que
representa uma frequência de 2,3% em 258 dias de observações.
Este resultado está ligeiramente acima do valor teórico máximo de excessos bilaterais esperados, que seria de cinco excessos
(2% de 258 observações efetuadas), continuando-se a aceitar a adequação do modelo, até porque os excessos em causa resultam
de um comportamento acentuadamente atípico dos mercados, com grande volatilidade extremamente concentrada no tempo;
concretamente, entre 5 e 11 de fevereiro de 2016, registaram-se quatro dos seis excessos do ano.
STRESS TESTS SOBRE A CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
Complementarmente ao apuramento do VaR, são testados continuamente um conjunto alargado de cenários de esforço (stress
scenarios DQDOLVDQGRRVUHVSHWLYRVUHVXOWDGRVFRPYLVWDLGHQWLƮFD¦¢RGHFRQFHQWUD¦´HVGHULVFRQ¢RFDSWXUDGDVSHORPRGHOR9D5H
também, para testar outras possíveis dimensões de perda. Os resultados destes testes sobre a carteira de negociação do Grupo, em 31
de dezembro de 2016 (em termos de impactos sobre os resultados desta carteira), eram os seguintes:
(Milhões de euros)

Cenários VWDQGDUG testados
Variação paralela da curva de rendimentos em +/- 100 p.b.
Variação no declive da curva de rendimentos (para maturidades entre 2 e 10 anos) em +/- 25 p.b.
Combinações possíveis dos dois cenários anteriores
Variação dos principais índices acionistas em +/- 30%
Variação das taxas de câmbio (em relação ao euro) em +/- 10% para as principais moedas
e +/- 25% para as restantes moedas
Variação dos spreads dos swaps em +/- 20 p.b.
Cenários não-VWDQGDUG testados
Alargamento/estreitamento do Bid-Ask Spread

Cenário com
resultado negativo

Resultado

-100 p.b.

-15,7

-25 p.b.

-3,3

-100 p.b. e + 25 p.b.
-100 p.b. e - 25 p.b.

-12,2
-19,3

-30%

-0,2

-10%, -25%

-1,7

-20 p.b.

-0,3

Cenário com resultado
negativo/cenário utilizado

Resultado

Estreitamento

-3,7

Cenário customizado(1)

-5,5

Cenários históricos(2)

07-04-2011

1,5

22-09-2011

-4,9

&HQ ULRHPTXHRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFRKLVWRULFDPHQWHYHULƮFDGRV QXPKRUL]RQWHWHPSRUDOGHWU©VDQRV V¢RDSOLFDGRVGHIRUPDVLPXODGDVREUHDDWXDOFDUWHLUDSRU
forma a medir os impactos potenciais desses fatores de risco.
(2)
Cenário que aplica à carteira atual variações de mercado ocorridas em crises passadas; no caso, nas datas consideradas, registou-se grande volatilidade nas yields
GDG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD
(1)

Estes resultados mostram que a exposição da carteira de negociação do Grupo aos diversos fatores de risco considerados continua
a ser relativamente limitada, sendo que o principal cenário adverso a ter em conta é a descida do nível de taxas de juro quando
acompanhada por uma redução no declive da curva de rendimentos.
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RISCO DE TAXA DE JURO NA CARTEIRA BANCÁRIA
A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da carteira bancária (Banking Book) é efetuada através de um processo de análise de
sensibilidade ao risco, realizado todos os meses, para o universo de operações que integram o balanço consolidado do Grupo, discriminando-se
esta análise por moeda de exposição.
$VYDULD¦´HVGDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGRW©PHIHLWRDRQ¬YHOGDPDUJHPƮQDQFHLUDGR*UXSRWDQWRQXPD²WLFDGHFXUWRFRPRGH
médio/longo prazo, afetando o valor económico da mesma numa perspetiva de longo prazo. Os principais fatores de risco advêm do
mismatch de repricing das posições da carteira (risco de repricing) e do risco de variação do nível das taxas de juro de mercado (yield curve
risk). Para além disso – embora com menor impacto – existe o risco de variações desiguais em diferentes indexantes com o mesmo
prazo de repricing (basis risk).
3RUIRUPDDLGHQWLƮFDUDH[SRVL¦¢RGDFDUWHLUDEDQF ULDGR*UXSRDHVWHVULVFRVDPRQLWRUL]D¦¢RGRULVFRGHWD[DGHMXURHQWUDHP
FRQVLGHUD¦¢RFRPDVFDUDFWHU¬VWLFDVƮQDQFHLUDVGHFDGDXPGRVFRQWUDWRVUHOHYDQWHVVHQGRHIHWXDGDXPDSURMH¦¢RGRVUHVSHWLYRVcash
ƮRZV esperados (capital e juros, sem a componente de spread, a qual inclui as componentes de custos de liquidez, capital, operacionais
e outros) de acordo com as datas de repricing, calculando-se assim o impacto no valor económico resultante de cenários alternativos
de alteração nas curvas de taxas de juro de mercado.
Esta análise, reportada a 31 de dezembro de 2016, e efetuada pelo cálculo da diferença entre o valor atual do mismatch de taxa de
juro (descontado às taxas de juro de mercado) e o valor desse mismatch descontado a um nível de taxas com +100 p.b. (para todos os
prazos), resulta num impacto positivo de cerca de 79 milhões de euros para o total das posições denominadas em euros. No quadro
seguinte, apresenta-se a decomposição deste impacto, entre cada uma das áreas de gestão da carteira bancária e para os diferentes
prazos residuais das posições em causa:
(Milhares de euros)

IMPACTO DE UMA DESLOCAÇÃO DA CURVA DE RENDIMENTOS DE +100 P.B.

Gap de taxa de juro para o balanço em EUR

Prazos residuais de UHSULFLQJ
<1 A

1-3 A

3-5 A

5-7 A

>7 A

Total

Atividade da Área Comercial

1.321,5

77.709,4

387.260,6

-11.418,9

-33.931,0

420.941,6

Atividade da Área Estrutural

19.677,7

4.797,3

10.335,5

55,0

-3.838,6

31.026,9

SUBTOTAL

20.999,2

82.506,8

397.596,1

-11.363,9

-37.769,6

451.968,5

-21.664,4

-162.713,2

-292.093,1

3.827,3

35.371,3

-437.272,1

-665,2

-80.206,4

105.503,0

-7.536,6

-2.398,3

14.696,4

26.784,3

713,7

-5.628,0

-68,1

-1.798,3

20.003,6

-18.537,4

601,4

-4.842,2

135,7

2.012,8

-20.629,7

Carteira de ALM

20.201,7

95.880,7

-14.273,9

-8.486,2

-28.012,0

65.310,4

TOTAL DA CARTEIRA BANCÁRIA EM 31/12/2016

27.783,4

16.989,4

80.759,0

-15.955,3

-30.195,8

79.380,7

-21.884,4

106.101,1

200.281,6

-210.221,2

-64.411,5

9.865,4

1.384,0

-18.747,0

3.756,0

16.697,6

9.563,8

Cobertura de risco
TOTAL COMERCIAL E ESTRUTURAL
Carteira de Financiamento
Carteira de Investimento

Total da carteira bancária em 31/12/2015

IMPACTO DE UMA DESLOCAÇÃO DA CURVA DE RENDIMENTOS DE -100 P.B.(*)
TOTAL DA CARTEIRA BANCÁRIA EM 31/12/2016
(*)

6.473,2

Cenário limitado a taxas não negativas (o que implica variações efetivas de menor amplitude que 100 p.b., sobretudo nos prazos mais curtos).

$VSRVL¦´HVHPULVFRTXHQ¢RV¢RREMHWRGHRSHUD¦´HVGHFREHUWXUDHVSHF¬ƮFDHPPHUFDGRV¢RWUDQVIHULGDVLQWHUQDPHQWHSDUD
duas áreas internas (Financiamento e ALM), passando assim a fazer parte integrante das respetivas carteiras. Como tal, são avaliadas
GLDULDPHQWHFRPEDVHQRPRGHORGHFRQWURORGHULVFRGHPHUFDGRGDFDUWHLUDGHQHJRFLD¦¢RM LGHQWLƮFDGR 9D5 
RISCO CAMBIAL E DE AÇÕES NA CARTEIRA BANCÁRIA
O risco cambial da carteira bancária é transferido internamente para área de Negociação (Tesouraria), de acordo com o modelo de
especialização de riscos seguido pelo Grupo para a gestão do risco cambial do balanço. As exposições a risco cambial que não são integradas
QHVWDWUDQVIHU©QFLDśDVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVQDVVXEVLGL ULDVHPPRHGDHVWUDQJHLUDśV¢RFREHUWDVFDVXLVWLFDPHQWHSRURSHUD¦´HV
em mercado.
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(PGHGH]HPEURGHDVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVGR*UXSRHP86'&+)H3/1HVWDYDPFREHUWDV SDUFLDOPHQWHQHVWH
¹OWLPRFDVR (VWDVFREHUWXUDVHPEDVHFRQVROLGDGDHVW¢RLGHQWLƮFDGDVHPWHUPRVFRQWDELO¬VWLFRVFRPRFREHUWXUDVGHNet Investment,
de acordo com a nomenclatura IFRS. Em base individual é também efetuada contabilidade de cobertura de participações, neste caso
aplicando-se Fair Value Hedge (parcial, no caso de CHF).
No que se refere ao risco de ações, o Grupo mantém um conjunto de posições de pequena dimensão e risco reduzido na carteira
de investimento, as quais não se destinam a ser negociadas com objetivos de trading. A gestão destas posições é feita por uma área
HVSHF¬ƮFDGR*UXSRVHQGRRUHVSHWLYRULVFRFRQWURODGRHPEDVHGL ULDDWUDY¨VGDVP¨WULFDVHOLPLWHVGHƮQLGRVSDUDFRQWURORGRV
riscos de mercado.

RISCO DE LIQUIDEZ
2ULVFRGHOLTXLGH]FRQVLVWHQDSRWHQFLDOLQFDSDFLGDGHGR*UXSRHPFXPSULUDVVXDVREULJD¦´HVGHUHHPEROVRGHƮQDQFLDPHQWRVVHP
LQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLƮFDWLYDVVHMDSRUFRQGL¦´HVGHƮQDQFLDPHQWRJUDYRVDV ULVFRGHƮQDQFLDPHQWR VHMDSRUYHQGDGHDWLYRVSRU
valores inferiores aos de mercado (risco de liquidez de mercado).
(PYHULƮFRXVHXPDXPHQWRGHPLOK´HVGHHXURVQDVQHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWRGHwholesale funding (WSF) do
%DQFRGHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGDVFDUWHLUDVGHW¬WXORVGHG¬YLGDSULYDGDHS¹EOLFDHP3RUWXJDOSUHYLVWRQR3ODQRGH/LTXLGH]SDUD
2016, cujo efeito foi mitigado pelo decréscimo do gap comercial em Portugal e pelo encaixe associado à operação de aumento de
FDSLWDORFRUULGDQRƮQDOGRDQR
(PSDUDOHORFRPRUHƮQDQFLDPHQWRGHG¬YLGDGHP¨GLRORQJRSUD]RQRWRWDOGHPLOK´HVGHHXURV GRVTXDLVPLOK´HVGH
G¬YLGDV¨QLRUHPLOK´HVGHG¬YLGDVXERUGLQDGDLQFOXLQGRPLOK´HVGH&R&RV RDXPHQWRGDVQHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWR
envolveu, face a dezembro de 2015, o crescimento de 1.348 milhões de euros do saldo de Repos em Portugal (para um saldo de 2.318
milhões de euros) e a redução de 613 milhões de euros nas tomadas no BCE (para um saldo de 4.870 milhões de euros). Em termos
líquidos, o endividamento junto do BCE também se reduziu, mas de modo mais acentuado, com um decréscimo de 866 milhões face
ao fecho do ano anterior (para 4.436 milhões de euros), prosseguindo uma trajetória de redução progressiva observável desde 2011.
$GLYHUVLƮFD¦¢RGDVIRQWHVGHƮQDQFLDPHQWRREMHWLYRFRQWLGRQR3ODQRGH/LTXLGH]SDUDIRLSURVVHJXLGDFRPDUHDOL]D¦¢R
HPQ¹PHURHPRQWDQWHVLJQLƮFDWLYRVGDVSULPHLUDVRSHUD¦´HVGH5HSRFRODWHUDOL]DGDVFRPREULJD¦´HVKLSRWHF ULDVUHWLGDVHDWLYRV
VHFXULWL]DGRVHPFRPSOHPHQWRXWLOL]D¦¢RDW¨DJRUDH[FOXVLYDGHG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD
$HVWUXWXUDGH:6)GR*UXSR¨GHƮQLGDSDUDFDGDSHU¬RGRDQXDOSHOR3ODQRGH/LTXLGH] TXHID]SDUWHLQWHJUDQWHGRSURFHVVR
de orçamentação), sendo formulado a nível consolidado e para as principais subsidiárias do Grupo. A preparação deste plano é
coordenada pelo Group Treasurer, sendo a respetiva execução acompanhada continuamente ao longo do ano e procedendo-se à
respetiva revisão sempre que necessário.
O quadro seguinte mostra a estrutura de WSF, em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, em termos do peso relativo de cada um
dos instrumentos utilizados:
COMPOSIÇÃO DA LIQUIDEZ

:KROHVDOHIXQGLQJ
31 dez. 16

31 dez. 15

Var. peso

MMI

4,1%

3,4%

0,7%

BCE

42,6%

50,3%

-7,7%

CoCos

6,1%

6,9%

-0,8%

Private placements

1,6%

1,7%

-0,1%

Repos

20,3%

8,9%

11,4%

Acordos de empréstimo

12,7%

9,4%

3,3%

Schuldschein

0,2%

1,0%

-0,8%

EMTN

2,9%

4,1%

-1,2%

Obrigações hipotecárias

8,0%

11,9%

-3,9%

Dívida subordinada

1,6%

2,3%

-0,7%

100,0%

100,0%

TOTAL

'HVWDFDVHQDHYROX¦¢RDQXDOGDHVWUXWXUDGHƮQDQFLDPHQWRRDXPHQWRGRSHVRGRVLQVWUXPHQWRVGHFXUWRSUD]RVREUHWXGR
instrumentos com acordo de recompra, e a redução do endividamento junto do BCE. No que respeita a instrumentos de dívida de
médio e longo prazo, assinale-se o crescimento dos acordos de empréstimo.
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$ UHGX¦¢R GDV QHFHVVLGDGHV O¬TXLGDV GH ƮQDQFLDPHQWR MXQWR GR %&( H D HYROX¦¢R GR YDORU GRV DWLYRV HOHJ¬YHLV GLVSRQ¬YHLV
SDUD GHVFRQWR QR (XURVLVWHPD SHUPLWLUDP TXH QR ƮQDO GH  RYDORU GR EXƪHU de liquidez ultrapassasse pela primeira vez os
9,0 mil milhões de euros, mais 474 milhões do que em 2015 (8.640 milhões de euros). Este valor incorpora, em termos pro forma,
o colateral em excesso afeto ao programa de obrigações hipotecárias que, sob a forma de emissão própria, visando o reforço da
carteira de colateral elegível junto do BCE, representaria o reforço respetivo num montante nunca inferior a 1.500 milhões de euros
após haircutsDVVXPLQGRFRPRSUHVVXSRVWRDYDOLD¦´HVGR%&(HPOLQKDFRPDVYHULƮFDGDVSDUDDVUHVWDQWHVHPLVV´HVUHWLGDV
$HYROX¦¢RUHFHQWHGDFDUWHLUDGHFRODWHUDLVGHVFRQW YHLVMXQWRGR%&(¨LOXVWUDGDSHORVHJXLQWHJU ƮFR
ATIVOS ELEGÍVEIS DISPONÍVEIS PARA DESCONTO JUNTO DO BCE(*)
Após haircuts
Milhões de euros

13.942
12.752

dez. 15

mar. 16
mar

jun. 16
jun

13.104

set. 16
set

13.550

dez. 16
dez

Carteira global, incluindo ativos elegíveis disponíveis mobilizados e não mobilizados para a pool de política monetária do BCE, incluindo-se, em dezembro de 2016, e em
termos pro forma, o colateral em excesso afeto ao programa de obrigações hipotecárias que, sob a forma de emissão própria, visando o reforço da carteira de colateral
elegível junto do BCE, representaria o respetivo reforço num montante nunca inferior a1.500 milhões de euros (após haircuts e pressupondo avaliações do BCE em linha
FRPDVYHULƮFDGDVSDUDDVUHVWDQWHVHPLVV´HVUHWLGDV 
(*)

CONTROLO DO RISCO DE LIQUIDEZ
Para horizontes temporais de curto prazo (até três meses), o controlo do risco de liquidez do Grupo é efetuado diariamente com
EDVH HP GXDV P¨WULFDV LQWHUQDPHQWH GHƮQLGDV ś R LQGLFDGRU GH OLTXLGH] LPHGLDWD H R LQGLFDGRU GH OLTXLGH] WULPHVWUDO ś DV TXDLV
medem as necessidades máximas de tomada de fundos que podem ocorrer cumulativamente nos respetivos horizontes temporais,
considerando-se as projeções de FDVKƮRZV para períodos de, respetivamente, três dias e três meses.
(VWHVLQGLFDGRUHVHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDYDPXPYDORUQXORQDV7HVRXUDULDVGH3RUWXJDOH3RO²QLDVLJQLƮFDQGR
superavitsGHOLTXLGH]QHVWDVJHRJUDƮDVWDQWRHPWHUPRVLPHGLDWRVFRPRDWU©VPHVHVUHưHWLQGRXPDJHVW¢RSUXGHQWHGDVGLYHUVDV
Tesourarias do Grupo face a este risco.
(PSDUDOHOR¨HIHWXDGRRDSXUDPHQWRUHJXODUGDHYROX¦¢RGDSRVL¦¢RGHOLTXLGH]GR*UXSRLGHQWLƮFDQGRVHWRGRVRVIDWRUHVTXH
MXVWLƮFDPDVYDULD¦´HVRFRUULGDV
2*UXSRHIHWXDRFRQWURORGRSHUƮOGHOLTXLGH]HVWUXWXUDODWUDY¨VGRDFRPSDQKDPHQWRUHJXODUGHXPFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHV
GHƮQLGRV WDQWR LQWHUQDPHQWH FRPR SHOD UHJXODPHQWD¦¢R TXH YLVDP FDUDFWHUL]DU R ULVFR GH OLTXLGH] FRPR VHMDP R U FLR GH
transformação de depósitos em crédito (99,4%, em 31/12/2016), os indicadores regulamentares LCR (Liquidity coverage ratio) e NSFR
(Net stable funding ratio) – respetivamente 124% e 112%, em 31/12/2016 – e ainda a dimensão relativa da folga de colateral disponível
para desconto em Bancos Centrais do espaço da União Europeia face ao total de depósitos de clientes.

RISCO DO FUNDO DE PENSÕES
(VWHULVFRGHFRUUHGDGHVYDORUL]D¦¢RSRWHQFLDOGDFDUWHLUDGHDWLYRVGR)XQGRGH%HQHI¬FLR'HƮQLGRRXGDGLPLQXL¦¢RGRVUHVSHWLYRVUHWRUQRV
HVSHUDGRVEHPFRPRGHGLIHUHQ¦DVDWXDULDLVTXHVHYHULƮTXHPGDGDDHYROX¦¢RGHIDWRUHVGHPRJU ƮFRVIDFHDRVSUHVVXSRVWRVDWXDULDLV
FRQVLGHUDGRV3HUDQWHFHQ ULRVGHVWDQDWXUH]DR*UXSRWHU GHHIHWXDUFRQWULEXL¦´HVQ¢RSUHYLVWDVSRUIRUPDDPDQWHURVEHQHI¬FLRVGHƮQLGRV
pelo Fundo.
A monitorização regular deste risco e o acompanhamento da respetiva gestão cabe ao Comité de Acompanhamento do Risco dos
Fundos de Pensões.
Em 2016, o Fundo de Pensões registou uma taxa de retorno ponderada (TWR), líquida de comissões de gestão e depósito, de
-2,6%. Esta performance resultou da rendibilidade negativa registada na componente de ações (desvalorização das principais posições
acionistas) e na componente de ativos imobiliários (dada a reavaliação de imóveis detidos pelo Fundo). As restantes componentes do
ativo registaram retorno positivo, destacando-se neste âmbito a performance dos ativos com taxa variável e dos fundos de private equity.
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3RU RXWUR ODGR UHƮUDVH DLQGD TXH HP  IRUDP DWXDOL]DGRV GLYHUVRV SUHVVXSRVWRV XWLOL]DGRV SDUD DSXUDPHQWR GH
responsabilidades do Fundo, como sejam: a taxa de crescimento salarial, a taxa de desconto, as tabelas de mortalidade para os homens,
a idade normal de reforma e a taxa de revalorização dos salários/pensões da Segurança Social.

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CAPITAL (ICAAP)
O ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) é um processo chave da gestão de risco do Grupo BCP e consiste num exercício
UHDOL]DGR FRP R REMHWLYR GH LGHQWLƮFDU R FDSLWDO QHFHVV ULR DR *UXSR SDUD FREULU DGHTXDGDPHQWH RV ULVFRV HP TXH LQFRUUH QR
GHVHQYROYLPHQWRGDVXDHVWUDW¨JLDGHQHJ²FLRDWXDOHSURMHWDGDSDUDRP¨GLRSUD]R1DƮJXUDVHJXLQWHLOXVWUDVHVLQWHWLFDPHQWHR
processo em causa:

'HƮQL¦¢RGR
DSHWLWHDRULVFR

Planeamento
HVWUDW¨JLFR

Objetivos e limites
GDVXQLGDGHV
GHQHJ²FLR

Orçamento

ILAAP

Planos de
UHFXSHUD¦¢R
HUHVROX¦¢R

ICAAP

,GHQWLƮFD¦¢R
GHULVFRV

Geração de
FHQ ULRV

FASE 1: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

4XDQWLƮFD¦¢R
GRVULVFRV

Projeções

Testes de
esforço

Avaliação
GDDGHTXD¦¢R
GRFDSLWDO

FASE 2: AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CAPITAL

Planeamento
GHFDSLWDO

'RFXPHQWD¦¢R
e entrega
do ICAAP

FASE 3: PLANEAMENTO DE CAPITAL

Monitorização permanente

Este processo está dotado de um modelo de governação interna que garante o envolvimento do CA e da sua Comissão de
Avaliação de Riscos, da CE e da gestão de topo do Grupo nas suas diversas fases.
Os resultados do ICAAP permitem aos órgãos de gestão do Banco testar se a capitalização do Grupo é adequada aos riscos
decorrentes da sua atividade, se o plano estratégico e orçamento são sustentáveis no médio prazo e se respeitam os limites de risco
GHƮQLGRVQR5$6DSURYDGRSDUDR*UXSR
O ICAAP é baseado numa visão prospetiva das estimativas de impacto da materialização dos diversos riscos sobre o capital do
Grupo, considerando a respetiva escala ou dimensão, complexidade, frequência, probabilidade e materialidade, tendo como pano de
fundo os desenvolvimentos projetados para a atividade do Grupo num horizonte temporal de médio prazo (três anos), considerando
um cenário base e um cenário de esforço com uma evolução severamente penalizante dos indicadores macroeconómicos por forma a
testar a resiliência do Grupo e se este dispõe de níveis de capital adequados para cobrir os riscos a que a sua atividade possa vir a estar
sujeita.
$SULPHLUDIDVHGR,&$$3FRQVLVWHQRSURFHVVRGHLGHQWLƮFD¦¢RGRVULVFRVPDWHULDLVDRVTXDLVDDWLYLGDGHGR*UXSRHVW VXMHLWD
Para o efeito, é utilizada uma abordagem metodológica assente numa taxonomia interna de riscos, cobrindo mais de 60 tipos de riscos
diferentes, considerando a importância para a atividade do Grupo de cada tipo de risco, a partir da probabilidade de ocorrência e da
magnitude dos impactos, quer antes, quer após aplicação de medidas de mitigação de riscos.
Para além dos riscos considerados materiais, o Grupo integra no processo ICAAP todos os riscos considerados no Pilar I de Basileia,
mesmo que não atinjam níveis considerados de materialidade para o Grupo.
2UHVXOWDGRGHVWDIDVH¨DLGHQWLƮFD¦¢RGRVULVFRVTXHLU¢RVHULQFRUSRUDGRVQRSURFHVVR,&$$3EHPFRPRDX[LOLDUDGHƮQL¦¢R
das variáveis a considerar na geração, quer do cenário-base, quer do cenário de esforço, os quais se referem adiante. A aprovação dos
UHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHLGHQWLƮFD¦¢RGHULVFRV¨XPDFRPSHW©QFLDDWULEX¬GD&RPLVV¢RGH$YDOLD¦¢RGH5LVFRV
1XPDVHJXQGDIDVHV¢RGHƮQLGRVRVFHQ ULRVEDVHHGHHVIRU¦RTXHHQTXDGUDPHVWHSURFHVVR(QTXDQWRRSULPHLURGRVFHQ ULRV
corresponde à visão do Grupo relativamente à evolução mais provável das condicionantes do negócio no médio prazo, o cenário de esforço
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incorporará condições extremas, com baixa probabilidade de
ocorrência, com severo impacto na atividade do Grupo. A aprovação
dos cenários a considerar no ICAAP é igualmente uma competência
atribuída à Comissão de Avaliação de Riscos.
Na terceira fase procede-se à modelização do impacto dos
principais riscos na data de referência, apurando-se os requisitos
de capital para essa data. Para o efeito, é utilizado um conjunto
de metodologias e modelos internos, formalmente aprovados e
DXGLWDGRVFRQVLGHUDQGRXPQ¬YHOGHVLJQLƮF¡QFLDDOLQKDGRFRP
os requisitos de capital no âmbito do CRR (ou Solvência 2) e um
horizonte temporal de um ano (para as carteiras de negociação,
dada a natureza do negócio, o prazo é inferior a um ano).
Na componente prospetiva, são considerados dois cenários
para a projeção da atividade do Grupo num horizonte temporal
de médio prazo (três anos): um cenário base, correspondente
à visão corrente da gestão do Grupo e um cenário adverso,
severamente penalizante dos indicadores macroeconómicos,
por forma a testar a resiliência do Grupo em cenários extremos e
se este dispõe de níveis de capital adequados para cobrir os riscos
a que a sua atividade possa vir a estar sujeita.
Alguns riscos são incorporados por via de add-on de capital
(em particular os riscos considerados não materiais), outros por
via do seu impacto nos resultados.
No âmbito do ICAAP para 2016, o Grupo considerou os
seguintes riscos (enquanto materialmente relevantes após
efeitos de mitigação ou considerados no âmbito do Pilar I):

Estes riscos são modelizados ou incorporados no quadro da
metodologia de testes de esforço do Grupo, produzindo impactos
estimados sobre os níveis de capital quer, por via do impacto nos
resultados de exploração, quer por via de alterações nos níveis de
ativos ponderados pelo risco (RWA).
Uma vez estimados os impactos dos diversos riscos sobre a
conta de exploração e o balanço do Grupo, em particular sobre
os fundos próprios, o Grupo está em condições de aferir sobre
a adequação da sua capacidade de absorção de riscos face ao
SHUƮOHVSHUDGRSDUDDVXDDWLYLGDGH
O Grupo assume uma capacidade de absorção de riscos (Risk
Taking Capacity  DOLQKDGD FRP D GHƮQL¦¢R GRV U FLRV GH FDSLWDO
regulamentar nos termos da Diretiva 2013/36/EU e pelo Regulamento
(EU) 575/2013, e pelo Aviso n.º 6/2013 do Banco de Portugal,
complementada com outros instrumentos de capital, assegurando
níveis adequados de conservadorismo na abordagem às projeções da
evolução dos fundos próprios consolidados (Tier 1 e Tier 2).
Os resultados do ICAAP demonstram que os atuais níveis de
capitalização são adequados para o horizonte de três anos, quer
no cenário-base, quer no cenário de esforço.
7ULPHVWUDOPHQWHR%DQFRSURFHGHDWXDOL]D¦¢RGDTXDQWLƮFD¦¢R
dos principais riscos materiais do ICAAP, reportando os resultados
DRV²UJ¢RVGHJHVW¢RGR%DQFR(PFDVRGHDOWHUD¦´HVVLJQLƮFDWLYDV
GRSHUƮOGHULVFRGR*UXSRRPRGHORGHDYDOLD¦¢RGDDGHTXD¦¢R
do capital interno é integralmente processado.

VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MODELOS
Risco de Crédito

Risco de crédito de contraparte
Risco de incumprimento (default)
Risco de emitente
Risco soberano
Risco de transferência

Risco de Concentração

Concentração sectorial
Concentração single name

Risco de Liquidez

Risco de iliquidez de ativos

Riscos de Mercado

Risco de CVA
Risco cambial na carteira bancária
Risco de taxa de juro na carteira bancária
(IRRBB)
Risco de mercado da carteira
de negociação

Risco de Negócio

Risco económico
Risco estratégico
5LVFRGHSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDV

Risco de Modelo

Risco regulatório

Risco Operacional
Risco em Matéria de Práticas
de Emprego e Segurança
no Local de Trabalho
Risco de Execução, Entrega
e Gestão de Processos
Risco de Fraude Interna
e Externa
Risco Reputacional

Risco reputacional do setor bancário

Outros Riscos

Risco de conversão cambial na Polónia
Risco reputacional da venda de seguros
Risco de exposição ao setor segurador
Risco de litigância
Risco de fundo de pensões
Risco de mercado imobiliário

No primeiro semestre de 2016, foi criado o Gabinete de
Acompanhamento e Validação de Modelos (GAVM), com reporte
ao Administrador com o pelouro do Risco na Comissão Executiva.
O GAVM incorporou as funções de validação exercidas por uma
anterior unidade de estrutura e assumiu responsabilidades
adicionais no âmbito do controlo de modelos, ao assegurar o
respetivo registo e acompanhamento sistemáticos.
O âmbito de atuação do GAVM abrange os sistemas e
modelos de risco de crédito (sistemas de notação) e de riscos
de mercado, bem como a validação do ICAAP. O GAVM interage,
assim, com os responsáveis pelos modelos e sistemas de risco,
com os Comités de Validação e com o Comité de Risco.
Em 2016, foram realizadas diversas ações de validação e
acompanhamento, quer sobre sistemas e modelos em utilização,
quer sobre extensões e alterações no quadro do plano de roll-out
estabelecido pelo Grupo para modelos avançados. Essas
D¦´HV W©P FRPR REMHWLYR JDUDQWLU D FRQƮDQ¦D QR UHVSHWLYR
desempenho, assegurando a conformidade com as disposições
UHJXODPHQWDUHVYLJHQWHVHUHIRU¦DQGRDFDSDFLGDGHGHLGHQWLƮFD¦¢R
e reação a alterações da sua qualidade preditiva.
No âmbito do acompanhamento de modelos, o Grupo
participou nos exercícios regulamentares de Benchmarking e
de TRIM (Targeted Review of Internal Models). Simultaneamente,
procedeu-se à criação de uma estrutura de modelos com
UHIHU©QFLD¹QLFDUHFRQKHFLGDSHODVGLIHUHQWHV UHDVHLQLFLRXVH
a criação de um repositório completo de modelos.
No âmbito dos processos de validação anuais, os modelos
DYDQ¦DGRVGHULVFRGHFU¨GLWRPDLVVLJQLƮFDWLYRVV¢RRVUHIHUHQWHV
à probabilidade de default (PD) para os segmentos de Small, Mid e
Large Corporate (classe de risco de Empresas), para o segmento
de Promoção Imobiliária e para os segmentos de Pequenos
Negócios e de Crédito à Habitação (classe de risco de Retalho),
bem como os modelos de perda em caso de incumprimento
(LGD) e de fatores de conversão de crédito (CCF), nas classes de
risco de Retalho e de Empresas.
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PLANO DE RECUPERAÇÃO
Nos termos da legislação aplicável – a Diretiva 2014/59/EU e a respetiva transposição para o Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras (RGICSF) através do DL 23-A/2015, de 26 de março – o Grupo elaborou e atualiza anualmente um Plano
GH5HFXSHUD¦¢RSDUDRVHXQHJ²FLRHDWLYLGDGHVDWUDY¨VGRTXDOVHGHƮQHXPFRQMXQWRDODUJDGRGHGLYHUVRVLQGLFDGRUHVFKDYHRV
quais são monitorizados em permanência, permitindo uma atuação imediata da gestão sempre que os desvios excedem determinados
SDWDPDUHV LJXDOPHQWHGHƮQLGRVQR3ODQR VHQGRREULJDWRULDPHQWHUHSRUWDGRVDRV²UJ¢RVGHJHVW¢RHGHVXSHUYLV¢RGR*UXSR
Com efeito, a partir da análise estratégica e do estabelecimento de cenários possíveis para a evolução do negócio e a envolvente externa
ao Grupo – com ligação estreita ao Plano de Financiamento e Capital (FCP – Funding and Capital Plan) e aos exercícios de testes de esforço (stress
testing) que o Grupo tem vindo a realizar – e da modelização de todas as variáveis e cenários considerados relevantes, a evolução do negócio do
Grupo é permanentemente acompanhada, à luz do Plano de Recuperação e dos respetivos indicadores.
23ODQRGH5HFXSHUD¦¢RHQFRQWUDVHDOLQKDGRFRPR3ODQRGH&RQWLQJ©QFLDGH&DSLWDOH/LTXLGH] 3&&/ QRTXDOVHGHƮQHPDV
SULRULGDGHVUHVSRQVDELOLGDGHVHPHGLGDVHVSHF¬ƮFDVDWRPDUQDRFRUU©QFLDGHXPDVLWXD¦¢RGHFRQWLQJ©QFLDGHOLTXLGH]1RWHVH
que o PPCL inclui um sistema de sinais de alerta (EWS – Early Warning Signals) destinado a antecipar a ocorrência de eventuais crises de
capital e de liquidez.
23ODQRGH5HFXSHUD¦¢RHVW WDPE¨PDOLQKDGRFRPDGHƮQL¦¢RGRframework de continuidade de negócio e respetivos planos
(ver secção de risco operacional), o Plano de Comunicação com o mercado e Stakeholders (em situações de contingência), o Plano
de recuperação do Bank Millennium (Polónia) e os resultados dos processos de avaliação da adequação de capital e liquidez atrás
referidos (ICAAP e ILAAP).
No diagrama seguinte, ilustram-se sinteticamente as principais componentes do Plano de Recuperação:

Acompanhamento e atualização
Análise estratégica, cenários, modelização,
opções de recuperação
Modelização
Plano de Comunicação
Indicadores
do Plano
Plano de Contingência
de Capital e Liquidez
EWS

ICAAP

Plano de Continuidade de Negócio

ILAAP

Plano de Recuperação
do Bank Millennium
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EXPOSIÇÃO A ATIVIDADES E PRODUTOS
AFETADOS PELA CRISE FINANCEIRA
2*UXSRQ¢RSRVVXLHPFDUWHLUDLQYHVWLPHQWRVPDWHULDLVHPSURGXWRVƮQDQFHLURVFRPSOH[RV
O Grupo realiza operações com derivados, fundamentalmente, para efetuar coberturas de produtos para Clientes (produtos de capital
garantido ou outros), e coberturas de riscos relacionadas com a atividade corrente do Banco, compreendendo essencialmente a cobertura
do risco de taxa de juro e do risco cambial. A atividade de trading da carteira própria com derivados tem uma expressão reduzida, quer nos
resultados do Grupo, quer em termos de exposição ao risco.
O Grupo tem efetuado, ao longo dos anos, operações de titularização (securitizações) de crédito a particulares (crédito à habitação
e ao consumo) e também de crédito a empresas (contas correntes e leasing). As securitizações de crédito são usadas como instrumentos
GHJHVW¢RGDOLTXLGH]HGHFDSLWDOWHQGRFRPRREMHWLYRVRƮQDQFLDPHQWRGDDWLYLGDGHGR*UXSRHHPGHWHUPLQDGDVFLUFXQVW¡QFLDVD
libertação de capital. O Grupo tem uma exposição muito limitada a Special Purpose Entities (SPE), para além da que resulta das securitizações
próprias e da normal atividade de crédito, descritas nas Notas sobre Políticas Contabilísticas e sobre Crédito a Clientes às Demonstrações
)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV$GLFLRQDOPHQWHDVSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDVUHODWLYDVD63(HVHFXULWL]D¦´HVQ¢RVHDOWHUDUDPQRV¹OWLPRVPHVHV
$FULVHƮQDQFHLUDLQWHUQDFLRQDOUHYHORXGHVHTXLO¬EULRVHVWUXWXUDLVQDGHVSHVDGR(VWDGRHPP¹OWLSODVMXULVGL¦´HVGRPXQGRLQFOXLQGR
Grécia, Irlanda e Portugal. À data de 31 de dezembro de 2016, a exposição líquida do Grupo à dívida soberana portuguesa era de 4,1
mil milhões de euros, a exposição líquida à dívida soberana italiana era de 51 milhões de euros e a exposição líquida à dívida soberana
HVSDQKRODHUDGHPLOK´HVGHHXURV'RWRWDOGDFDUWHLUDGHG¬YLGDS¹EOLFDFRQVROLGDGD PLOPLOK´HVGHHXURV PLOK´HVGHHXURV
HUDPFRQWDELOL]DGRVQDFDUWHLUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RHDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVPLOPLOK´HVGH
HXURVQDFDUWHLUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH,QIRUPD¦¢RDGLFLRQDOVREUHDH[SRVL¦¢RG¬YLGD
soberana pode ser encontrada na Nota 56 às Demonstrações Financeiras Consolidadas.
As políticas contabilísticas do Grupo estão descritas na Nota 1 das Notas às Demonstrações Financeiras, incluídas nas Contas e Notas
V&RQWDVGH,QIRUPD¦¢RDGLFLRQDOVREUHDYDORUL]D¦¢RGHDWLYRVƮQDQFHLURVHJHVW¢RGHULVFRSRGHVHUHQFRQWUDGDQDV1RWDVVREUH
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RHGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD'HULYDGRVGHFREHUWXUD$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
Reservas de Justo Valor, outras reservas e Resultados Retidos; Justo valor e sobre Gestão dos Riscos do Relatório anteriormente referido.
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SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
2 6LVWHPD GH &RQWUROR ,QWHUQR GHƮQHVH FRPR R FRQMXQWR GH SULQF¬SLRV HVWUDW¨JLDV SRO¬WLFDV VLVWHPDV SURFHVVRV UHJUDV H
procedimentos estabelecidos no Grupo com vista a garantir:
•8PGHVHPSHQKRHƮFLHQWHHUHQW YHOGDDWLYLGDGHQRP¨GLRHORQJRSUD]RTXHDVVHJXUHDXWLOL]D¦¢RHƮFD]GRVDWLYRVHUHFXUVRV
a continuidade do negócio e a própria sobrevivência do Grupo através, nomeadamente, de uma adequada gestão e controlo dos
riscos da atividade, da prudente e correta avaliação dos ativos e responsabilidades, bem como da implementação de mecanismos
de prevenção e proteção contra erros e fraudes;
•$H[LVW©QFLDGHLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDHGHJHVW¢RFRPSOHWDSHUWLQHQWHƮ YHOHDWHPSDGDTXHVXSRUWHDVWRPDGDVGHGHFLV¢RH
processos de controlo, tanto a nível interno, como externo;
• O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis emanadas das entidades de Supervisão, incluindo as relativas
SUHYHQ¦¢RGREUDQTXHDPHQWRGHFDSLWDLVHGRƮQDQFLDPHQWRGRWHUURULVPREHPFRPRGDVQRUPDVHXVRVSURƮVVLRQDLVH
deontológicos, das regras internas e estatutárias, das regras de conduta e de relacionamento com Clientes, das orientações dos
órgãos sociais e das recomendações do Comité de Supervisão Bancária de Basileia e da Autoridade Bancária Europeia (EBA), de
modo a preservar a imagem e reputação da instituição perante os seus Clientes, Acionistas, Colaboradores e Supervisores.
Para atingir estes objetivos, o Sistema de Controlo Interno é instituído com base na função de compliance, na função de Gestão de
Riscos e na função de Auditoria Interna, que são exercidas por Direções centralizadas e com atuação transversal ao Grupo. Os responsáveis
destas três Direções são nomeados pelo Conselho de Administração do Banco, por proposta da Comissão de Nomeações e Remunerações,
DTXHPFRPSHWHDSURYDURSHUƮOW¨FQLFRHSURƮVVLRQDOGHVWHVUHVSRQV YHLVHQTXDQWRDGHTXDGRDRH[HUF¬FLRGDVUHVSHWLYDVIXQ¦´HV
O Sistema de Controlo Interno assenta:
• Num adequado ambiente de controlo interno;
•1XP V²OLGR VLVWHPD GH JHVW¢R GH ULVFRV GHVWLQDGR D LGHQWLƮFDU DYDOLDU DFRPSDQKDU H FRQWURODU WRGRV RV ULVFRV TXH SRVVDP
LQưXHQFLDUDVDWLYLGDGHVGR*UXSR
•1XPHƮFLHQWHVLVWHPDGHLQIRUPD¦¢RHFRPXQLFD¦¢RLQVWLWX¬GRSDUDJDUDQWLUDFDSWD¦¢RWUDWDPHQWRHWUDQVPLVV¢RGHGDGRVUHOHYDQWHV
DEUDQJHQWHVHFRQVLVWHQWHVQXPSUD]RHGHXPDIRUPDTXHSHUPLWDPRGHVHPSHQKRHƮFD]HWHPSHVWLYRGDJHVW¢RHFRQWURORGD
atividade e dos riscos da instituição;
•1XP HIHWLYR SURFHVVR GH PRQLWRUL]D¦¢R H[HFXWDGR FRP YLVWD D DVVHJXUDU D DGHTXD¦¢R H D HƮF FLD GR SU²SULR VLVWHPD
GH FRQWUROR LQWHUQR DR ORQJR GR WHPSR TXH JDUDQWD QRPHDGDPHQWH D LGHQWLƮFD¦¢R LPHGLDWD GH HYHQWXDLV GHƮFL©QFLDV
(entendidas estas como o conjunto das insuficiências existentes, potenciais ou reais, ou das oportunidades de introdução de
melhorias que permitam fortalecer o sistema de controlo interno), assegurando o desencadear de ações corretivas; e
• No rigoroso cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares em vigor, por parte dos Colaboradores do Grupo, em
JHUDOEHPFRPRSHODVSHVVRDVTXHH[HUFHPFDUJRVGHGLUH¦¢RRXFKHƮDLQFOXLQGRRVPHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢R
assegurando-se, nomeadamente, o cumprimento do Código Deontológico do Grupo e dos códigos de conduta a que estão
VXMHLWDVDVDWLYLGDGHVEDQF ULDVƮQDQFHLUDVHJXUDGRUDHGHLQWHUPHGLD¦¢RHPYDORUHVPRELOL ULRVRXSURGXWRVGHULYDGRV

SISTEMAS DE GESTÃO DE RISCOS, DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLO INTERNO
O Sistema de Controlo Interno engloba os seguintes subsistemas: o Sistema de Gestão de Riscos, o Sistema de Informação e
Comunicação e o Processo de Monitorização do Sistema de Controlo Interno.
26LVWHPDGH*HVW¢RGH5LVFRVFRUUHVSRQGHDRFRQMXQWRGHSURFHVVRVLQWHJUDGRVHSHUPDQHQWHVTXHSHUPLWHPDLGHQWLƮFD¦¢RDYDOLD¦¢R
acompanhamento e controlo de todos os riscos materiais – de origem interna ou externa – a que se encontram expostas as instituições
GR*UXSRGHIRUPDDPDQW©ORVHPQ¬YHLVSUHGHƮQLGRVSHORV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHƮVFDOL]D¦¢RHWHPHPFRQVLGHUD¦¢RRVULVFRVGH
crédito, de mercado, de taxa de juro, de taxa de câmbio, de liquidez, de compliance, operacional, dos sistemas de informação, de estratégia
e de reputação, bem como todos os outros riscos que, em face da situação concreta das instituições do Grupo, se possam revelar materiais.
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(VWHVLVWHPD¨DGHTXDGDPHQWHSODQHDGRUHYLVWRHGRFXPHQWDGRHHVW VXSRUWDGRHPSURFHVVRVGHLGHQWLƮFD¦¢RDYDOLD¦¢R
DFRPSDQKDPHQWRHFRQWURORGHULVFRVTXHLQWHJUDPSRO¬WLFDVHSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVHFODUDPHQWHGHƮQLGRVYLVDQGRDVVHJXUDU
que os objetivos da instituição são atingidos e que são implementadas as ações necessárias para responder adequadamente aos riscos
SUHYLDPHQWHLGHQWLƮFDGRV
O Sistema de Informação e Comunicação garante a existência de informação substantiva, atual, compreensível, coerente, atempada
HƮ YHOTXHSHUPLWDXPDYLV¢RJOREDOHDEUDQJHQWHVREUHDVLWXD¦¢RƮQDQFHLUDRGHVHQYROYLPHQWRGDDWLYLGDGHRFXPSULPHQWR
GDHVWUDW¨JLDHGRVREMHWLYRVGHƮQLGRVRSHUƮOGHULVFRGDLQVWLWXL¦¢RHRFRPSRUWDPHQWRHSHUVSHWLYDVGHHYROX¦¢RGRVPHUFDGRV
relevantes.
2 SURFHVVR GH LQIRUPD¦¢R ƮQDQFHLUD ¨ DSRLDGR SHORV VLVWHPDV FRQWDELO¬VWLFRV H GH DSRLR  JHVW¢R TXH UHJLVWDP FODVVLƮFDP
DVVRFLDPHDUTXLYDPGHIRUPDDWHPSDGDVLVWHPDWL]DGDƮ YHOFRPSOHWDHFRQVLVWHQWHWRGDVDVRSHUD¦´HVUHDOL]DGDVSHODLQVWLWXL¦¢R
e subsidiárias, de acordo com as determinações e políticas emanadas da Comissão Executiva.
2 3URFHVVR GH 0RQLWRUL]D¦¢R LQFOXL WRGDV DV D¦´HV H DYDOLD¦´HV GH FRQWUROR GHVHQYROYLGDV FRP YLVWD D JDUDQWLU D HƮF FLD H
DGHTXD¦¢RGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQRQRPHDGDPHQWHDWUDY¨VGDLGHQWLƮFD¦¢RGHGHƮFL©QFLDVQRVLVWHPDTXHUQDVXDFRQFH¦¢R
quer na sua implementação e/ou utilização. Executadas numa base contínua e como parte integrante das rotinas do Grupo, as ações
GH FRQWUROR H PRQLWRUL]D¦¢R V¢R FRPSOHPHQWDGDV FRP DYDOLD¦´HV DXW²QRPDV SHUL²GLFDV RX H[WUDRUGLQ ULDV $V GHƮFL©QFLDV FRP
impacto material que possam ser detetadas através dos procedimentos de controlo são devidamente registadas, documentadas e
reportadas aos órgãos de gestão e supervisão apropriados.
Neste contexto, a Função de Auditoria Interna é exercida pela Direção de Auditoria com caráter permanente e independente,
DYDOLDQGRHPFDGDPRPHQWRHGHDFRUGRFRPRSODQRHVWDEHOHFLGRDDGHTXD¦¢RHHƮF FLDGDVGLYHUVDVFRPSRQHQWHVGRVLVWHPDGH
controlo interno como um todo, emitindo recomendações baseadas nos resultados das avaliações realizadas.
(VWHV VXEVLVWHPDV GR 6LVWHPD GH &RQWUROR ,QWHUQR V¢R JHULGRV QD YHUWHQWH GH *HVW¢R GH 5LVFRV SHOR 5LVN 2ƱFH H SHOR
&RPSOLDQFH 2ƱFH H QD YHUWHQWH GH ,QIRUPD¦¢R H &RPXQLFD¦¢R SHOR 'HSDUWDPHQWR GH 3ODQHDPHQWR H &RQWUROR GD 'LUH¦¢R GH
Estudos, Planeamento e ALM, pela Direção de Contabilidade e Consolidação e pelas áreas responsáveis pela contabilidade nas diversas
subsidiárias.
$DWLYLGDGHGR5LVN2ƱFH¨WUDQVYHUVDODR*UXSRHLQFOXLDFRRUGHQD¦¢RGDVHVWUXWXUDVORFDLVGHJHVW¢RGHULVFRV$DWLYLGDGH
GR &RPSOLDQFH 2ƱFH ¨ LJXDOPHQWH WUDQVYHUVDO D WRGDV DV LQVWLWXL¦´HV GR *UXSR HP WHUPRV GH SRO¬WLFDV GH compliance aplicáveis,
WHQGR HP DWHQ¦¢R DV HVSHFLƮFLGDGHV OHJDLV GH FDGD MXULVGL¦¢R $ 'LUH¦¢R GH &RQWDELOLGDGH H &RQVROLGD¦¢R H R 'HSDUWDPHQWR GH
3ODQHDPHQWR H &RQWUROR GD 'LUH¦¢R GH (VWXGRV 3ODQHDPHQWR H $/0 UHFHEHP H FHQWUDOL]DP D LQIRUPD¦¢R ƮQDQFHLUD GH WRGDV DV
subsidiárias. À Direção de Auditoria compete a função de monitorização in loco do sistema de controlo interno, exercendo esta função
transversalmente.
$VVLP R 5LVN 2ƱFH R &RPSOLDQFH 2ƱFH D 'LUH¦¢R GH &RQWDELOLGDGH H &RQVROLGD¦¢R R 'HSDUWDPHQWR GH 3ODQHDPHQWR H
Controlo da Direção de Estudos, Planeamento e ALM e a Direção de Auditoria asseguram a implementação dos procedimentos e
meios necessários à obtenção de toda a informação relevante para o processo de consolidação de informação ao nível do Grupo –
tanto de natureza contabilística, como de apoio à gestão e relativa ao acompanhamento e controlo dos riscos – que contemplam,
designadamente:
•$GHƮQL¦¢RGRFRQWH¹GRHIRUPDWRGDLQIRUPD¦¢RDUHSRUWDUSHODVHQWLGDGHVLQFOX¬GDVQRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢RGHDFRUGR
FRP DV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV H RULHQWD¦´HV GHƮQLGDV SHOR ²UJ¢R GH JHVW¢R EHP FRPR DV GDWDV HP TXH V¢R UHTXHULGRV RV
reportes;
•$LGHQWLƮFD¦¢RHFRQWURORGDVRSHUD¦´HVLQWUDJUXSR
• A garantia de que a informação de gestão é coerente entre as várias entidades, de modo a que seja possível medir e
acompanhar a evolução e rentabilidade de cada negócio e verificar o cumprimento dos objetivos estabelecidos, bem como
avaliar e controlar os riscos em que cada entidade incorre, tanto em termos absolutos, como relativos.
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CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES(10)
RELATIVAS À TRANSPARÊNCIA DE
INFORMAÇÃO E À VALORIZAÇÃO DE ATIVOS
Página
I. MODELO DE NEGÓCIO
1. Descrição do modelo de negócio (i.e. razões para o desenvolvimento das atividades/
negócios e respetiva contribuição para o processo de criação de valor) e, se aplicável,
das alterações efetuadas (por exemplo, em resultado do período de turbulência).

RC (Relatório de Gestão) – Modelo de Negócio,
pág.20- 22; Modelo de Governance, pág. 23-24;
Análise das Áreas de Negócio, pág. 84 -102

2. 'HVFUL¦¢RGDVHVWUDW¨JLDVHREMHWLYRV LQFOXLQGRDVHVWUDW¨JLDVHREMHWLYRVHVSHFLƮFDPHQWH
relacionados com a realização de operações de titularização e com produtos estruturados).

RC (Relatório de Gestão) – Visão, Missão e Estratégia,
pág. 52-53

3. Descrição da importância das atividades desenvolvidas e respetiva contribuição
para o negócio (incluindo uma abordagem em termos quantitativos).

RC (Relatório de Gestão) - Análise das Áreas de
Negócio, pág. 84-102; (Contas e Notas às Contas) –
Indicadores do Balanço e Demonstração de Resultados
FRQVROLGDGRVSRUVHJPHQWRVGHQHJ²FLRHJHRJU ƮFRV

4. Descrição do tipo de atividades desenvolvidas, incluindo a descrição dos
LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVRVHXIXQFLRQDPHQWRHFULW¨ULRVGHTXDOLƮFD¦¢R
que os produtos/investimentos devem cumprir.

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco, pág. 106-122;
(Contas e Notas às Contas) – Ativos Financeiros detidos
para negociação e disponíveis para venda; Derivados de
Cobertura; Ativos Financeiros detidos até à maturidade

5. Descrição do objetivo e da amplitude do envolvimento da instituição
(i.e., compromissos e obrigações assumidos), relativamente a cada atividade desenvolvida.
II. RISCOS E GESTÃO DOS RISCOS
6. Descrição da natureza e amplitude dos riscos incorridos em relação a atividades
desenvolvidas e instrumentos utilizados.

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Resultados
em operações de negociação e cobertura; Resultados em
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD*HVW¢RGRV5LVFRV

7. Descrição das práticas de gestão de risco (incluindo, em particular, na atual
conjuntura, o risco de liquidez) relevantes para as atividades, descrição de
TXDLVTXHUIUDJLOLGDGHVIUDTXH]DVLGHQWLƮFDGDVHGDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
(Na crise atual, deverá ser dada especial atenção ao risco de liquidez.)

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas)
– Gestão dos Riscos

III. IMPACTO DO PERÍODO DE TURBULÊNCIA FINANCEIRA NOS RESULTADOS
8. Descrição qualitativa e quantitativa dos resultados, com ênfase nas perdas
(quando aplicável) e impacto dos write-downs nos resultados.

RC (Relatório de Gestão) – Resultados e Balanço,
pág. 59-83; (Contas e Notas às Contas) – Resultados
em operações de negociação e cobertura; Resultados
HPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

9. Decomposição dos write-downs/perdas por tipos de produtos e instrumentos
afetados pelo período de turbulência, designadamente, dos seguintes: commercial
mortgage-backed securities (CMBS), residential mortgage-backed securities (RMBS),
colateralised debt obligations (CDO), asset-backed securities (ABS).

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J

10. Descrição dos motivos e fatores responsáveis pelo impacto sofrido.

RC (Relatório de Gestão) – Enquadramento Económico,
pág. 46-47

11. Comparação de (i) impactos entre períodos (relevantes) e de (ii) demonstrações
ƮQDQFHLUDVDQWHVHGHSRLVGRLPSDFWRGRSHU¬RGRGHWXUEXO©QFLD

RC (Relatório de Gestão) – Resultados e Balanço,
pág. 59-83

12. Decomposição dos write-downs entre montantes realizados e não realizados.

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Resultados
em op. de negociação e cobertura; Resultados em
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD5HVHUYDV
de justo valor, outras reservas e resultados acumulados

13. 'HVFUL¦¢RGDLQưX©QFLDGDWXUEXO©QFLDƮQDQFHLUDQDFRWD¦¢RGDVD¦´HVGDHQWLGDGH

RC (Relatório de Gestão) – Ação BCP, pág. 40-44

14. Divulgação do risco de perda máxima e descrição de como a situação da instituição
poderá ser afetada pelo prolongamento ou agravamento do período de turbulência
ou pela recuperação do mercado.

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Reservas
de justo valor, outras reservas e resultados acumulados

15. Divulgação do impacto que a evolução dos spreads associados às responsabilidades
da própria instituição teve em resultados, bem como dos métodos utilizados para
determinar este impacto.

RC (Relatório de Gestão) – Resultados e Balanço,
pág. 59-83; (Contas e Notas às Contas) – Justo Valor
(continua)

(10)

Do Financial Stability Board (FSB) e da Autoridade Bancária Europeia (EBA).
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Página
IV. NÍVEIS E TIPOS DAS EXPOSIÇÕES AFETADAS PELO PERÍODO DE TURBULÊNCIA
16. 9DORUQRPLQDO RXFXVWRDPRUWL]DGR HMXVWRYDORUGDVH[SRVL¦´HVŠYLYDVš

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
UHFHQWHFULVHƮQDQFHLUDS J &RQWDVH1RWDVV
Contas) – Ativos Financeiros detidos para negociação
e disponíveis para venda; Derivados de Cobertura;
Ativos Financeiros detidos até à maturidade

17. Informação sobre mitigantes do risco de crédito (i.e. através de credit default swaps)
e o respectivo efeito nas exposições existentes.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre
a exposição a atividades e produtos afetados
SHODFULVHƮQDQFHLUDS J

18. Divulgação detalhada sobre as exposições, com decomposição por:
ơ1¬YHOGHVHQLRULGDGHGDVH[SRVL¦´HVWUDQFKHVGHWLGDV
ơ1¬YHOGDTXDOLGDGHGHFU¨GLWR i.e., ratings, vintages);
ơUHDVJHRJU ƮFDVGHRULJHP
ơ6HWRUGHDWLYLGDGH
ơ2ULJHPGDVH[SRVL¦´HV HPLWLGDVUHWLGDVRXDGTXLULGDV 
ơ&DUDWHU¬VWLFDVGRSURGXWR i.e., ratings, peso/parcela de ativos subprime associados,
taxas de desconto, spreadsƮQDQFLDPHQWR
ơ&DUDWHU¬VWLFDVGRVDWLYRVVXEMDFHQWHVi.e., vintages, rácio loan-to-value, privilégios
creditórios, vida média ponderada do ativo subjacente, pressupostos de evolução
das situações de pré-pagamento, perdas esperadas.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J

19. Movimentos ocorridos nas exposições entre períodos relevantes de reporte
e as razões subjacentes a essas variações (vendas, write-downs, compras, etc.).

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J

20. ([SOLFD¦´HVDFHUFDGDVH[SRVL¦´HV LQFOXLQGRŠYH¬FXORVšHQHVWHFDVRDVUHVSHWLYDV
atividades) que não tenham sido consolidadas (ou que tenham sido reconhecidas
durante a crise) e as razões associadas.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J

21. Exposição a seguradoras de tipo monoline e qualidade dos ativos segurados:
ơ9DORUQRPLQDO RXFXVWRDPRUWL]DGR GDVH[SRVL¦´HVVHJXUDGDVEHPFRPR
o montante de proteção de crédito adquirido;
ơ-XVWRYDORUGDVH[SRVL¦´HVŠYLYDVšEHPFRPRDUHVSHWLYDSURWH¦¢RGHFU¨GLWR
ơ9DORUGRVwrite-downs e das perdas, diferenciado entre montantes realizados
e não realizados;
ơ'HFRPSRVL¦¢RGDVH[SRVL¦´HVSRUrating ou contraparte.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J

V. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E MÉTODOS DE VALORIZAÇÃO
22. &ODVVLƮFD¦¢RGDVWUDQVD¦´HVHGRVSURGXWRVHVWUXWXUDGRVSDUDHIHLWRVFRQWDELO¬VWLFRV
e o respectivo tratamento contabilístico.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J &RQWDVH1RWDVV&RQWDV 
– Reservas de justo valor, outras reservas e resultados
acumulados; Justo valor

23. Consolidação das Special Purpose Entities (SPE) e de outros "veículos" e reconciliação
destes com os produtos estruturados afetados pelo período de turbulência.

RC (Relatório de Gestão) – Informação sobre a
exposição a atividades e produtos afetados pela
FULVHƮQDQFHLUDS J &RQWDVH1RWDVV&RQWDV 
– Políticas Contabilísticas

24. 'LYXOJD¦¢RGHWDOKDGDGRMXVWRYDORUGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
ơ,QVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVDRVTXDLV¨DSOLFDGRRMXVWRYDORU
ơ+LHUDUTXLDGRMXVWRYDORU GHFRPSRVL¦¢RGHWRGDVDVH[SRVL¦´HVPHQVXUDGDV
ao justo valor) e decomposição entre disponibilidades e instrumentos derivados,
bem como divulgação acerca da migração entre níveis da hierarquia);
ơ7UDWDPHQWRGRVGD\SURƬWV (incluindo informação quantitativa);
ơ8WLOL]D¦¢RGDRS¦¢RGRMXVWRYDORU LQFOXLQGRDVFRQGL¦´HVSDUDDVXDXWLOL]D¦¢R 
e respetivos montantes (com adequada decomposição).

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Ativos
Financeiros detidos para negociação e disponíveis
para venda; Derivados de Cobertura; Ativos Financeiros detidos até à maturidade; Reservas de justo valor,
outras reservas e resultados acumulados; Justo Valor

25. Descrição das técnicas de modelização utilizadas para a valorização dos instrumentos
ƮQDQFHLURVLQFOXLQGRLQIRUPD¦¢RVREUH
ơ7¨FQLFDVGHPRGHOL]D¦¢RHGRVLQVWUXPHQWRVDTXHV¢RDSOLFDGDV
ơ3URFHVVRVGHYDORUL]D¦¢R LQFOXLQGRHPSDUWLFXODURVSUHVVXSRVWRVHRVinputs
nos quais se baseiam os modelos);
ơ7LSRVGHDMXVWDPHQWRDSOLFDGRVSDUDUHưHWLURULVFRGHPRGHOL]D¦¢RHRXWUDV
incertezas na valorização;
ơ6HQVLELOLGDGHGRMXVWRYDORU QRPHDGDPHQWHDYDULD¦´HVHPSUHVVXSRVWRVHinputs chave);
ơStress scenarios.

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Justo Valor;
Gestão dos Riscos

VI. OUTROS ASPETOS RELEVANTES NA DIVULGAÇÃO
26. Descrição das políticas de divulgação e dos princípios que são utilizados no reporte
GDVGLYXOJD¦´HVHGRUHSRUWHƮQDQFHLUR

RELATÓRIO E CONTAS 2016

RC (Relatório de Gestão) – Gestão do Risco,
pág. 106-122; (Contas e Notas às Contas) – Políticas
Contabilísticas; Justo Valor; Gestão dos Riscos

INFORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

JORNADAS MILLENNIUM EMPRESAS
O Millennium bcp compreende a importância da proximidade, da abordagem
pessoal aos nossos Clientes. Reunimo-nos regularmente com os nossos Clientes
empresariais em eventos realizados em todo o país. Nestas Jornadas Millennium,
os nossos Administradores Executivos e gestores seniores estão disponíveis para
explicarem a nossa estratégia e para ouvirem os nossos Clientes e potenciais
Clientes a apresentarem as suas necessidades.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS DE 2016
(Milhares de euros)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
2016

2015
(reexpresso)

Juros e proveitos equiparados

1.909.997

2.158.966

Juros e custos equiparados

(679.871)

(968.367)

MARGEM FINANCEIRA

1.230.126

1.190.599

7.714

9.652

Resultado de serviços e comissões

643.834

660.255

Resultados em operações de negociação e de cobertura

101.827

118.195

5HVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

138.540

421.214

4.966

10.227

Outros proveitos/(custos) de exploração

(104.547)

(98.158)

TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS

2.022.460

2.311.984

Custos com o pessoal

356.602

573.929

Outros gastos administrativos

373.570

389.295

49.824

54.078

779.996

1.017.302

1.242.464

1.294.682

(1.116.916)

(817.808)

(274.741)

(56.675)

Imparidade de outros ativos

(66.926)

(79.667)

Imparidade do goodwill

(51.022)

-

Outras provisões

(88.387)

(23.735)

(355.528)

316.797

Resultados por equivalência patrimonial

80.525

23.528

Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos

(6.277)

(32.006)

(281.280)

308.319

(113.425)

(91.355)

495.292

53.670

100.587

270.634

45.228

90.327

145.815

360.961

23.938

235.344

Interesses que não controlam

121.877

125.617

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

145.815

360.961

Básico

0,019

0,232

Diluído

0,019

0,232

Rendimentos de instrumentos de capital

Resultados da atividade seguradora

Amortizações do exercício
TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISÕES E IMPARIDADES
Imparidade do crédito
,PSDULGDGHGHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
Correntes
Diferidos
RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação
RESULTADO APÓS IMPOSTOS
Resultado consolidado do exercício atribuível a:
Acionistas do Banco

Resultado por ação (em euros)
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(Milhares de euros)

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
31 dezembro 2016

31 dezembro 2015

1.573.912

1.840.317

448.225

776.413

ATIVO
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Créditos a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

1.056.701

921.648

48.017.602

51.970.159

1.048.797

1.188.805

146.664

152.018

10.596.273

10.779.030

Ativos com acordo de recompra

20.525

-

Derivados de cobertura

57.038

73.127

511.181

494.891

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

598.866

315.729

2.250.159

1.765.382

12.692

146.280

Outros ativos tangíveis

473.866

670.871

Goodwill e ativos intangíveis

162.106

210.916

Investimentos em associadas
Ativos não correntes detidos para venda
Propriedades de investimento

Ativos por impostos correntes

17.465

43.559

Ativos por impostos diferidos

3.184.925

2.561.506

Outros ativos

1.087.814

974.228

71.264.811

74.884.879

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Recursos de instituições de crédito

9.938.395

8.591.045

48.797.647

51.538.583

3.512.820

4.768.269

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

547.587

723.228

Derivados de cobertura

383.992

541.230

Provisões

321.050

284.810

1.544.555

1.645.371

35.367

22.287

Recursos de clientes e outros empréstimos
Títulos de dívida emitidos

Passivos subordinados
Passivos por impostos correntes
Passivos por impostos diferidos
Outros passivos
TOTAL DO PASSIVO

2.689

14.810

915.528

1.074.675

65.999.630

69.204.308

4.268.818

4.094.235

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital
Títulos próprios

(2.880)

(1.187)

Prémio de emissão

16.471

16.471

Ações preferenciais

59.910

59.910

Outros instrumentos de capital

2.922

2.922

245.875

223.270

Reservas de justo valor

(130.632)

23.250

Reservas e resultados acumulados

(102.306)

(31.046)

23.938

235.344

4.382.116

4.623.169

883.065

1.057.402

5.265.181

5.680.571

71.264.811

74.884.879

Reservas legais e estatutárias

Resultado líquido do exercício atribuível aos Acionistas do Banco
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS DO BANCO
Interesses que não controlam
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS
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APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Considerando:
A. As disposições legais e estatutárias referentes à Reserva Legal;
B. Que no exercício de 2016 o Banco Comercial Português, S.A. registou um resultado líquido consolidado de 23.937.690,21 euros e
um resultado líquido individual de 69.308.443,65 euros,

Propõe-se
Nos termos da alínea f) do n.º 5 do artigo 66.º e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 376.º, ambos do Código das Sociedades
Comerciais, que ao resultado líquido apurado no balanço individual de 69.308.443,65 euros seja dada a seguinte aplicação:
• 6.930.844,37 euros para reforço da Reserva Legal;
• 62.377.599,28 euros para Resultados Transitados.

Lisboa, 10 de abril de 2017

António Vítor Martins Monteiro
(Presidente)

Carlos José da Silva
(Vice-Presidente)

Nuno Manuel da Silva Amado
(Vice-Presidente)

Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto
(Vogal)

André Magalhães Luís Gomes
(Vogal)

António Henriques de Pinho Cardão
(Vogal)

António Luís Guerra Nunes Mexia
(Vogal)

Cidália Maria Mota Lopes
(Vogal)

Jaime de Macedo Santos Bastos
(Vogal)

João Manuel de Matos Loureiro
(Vogal)

José Jacinto Iglésias Soares
(Vogal)

José Miguel Bensliman Schorcht
da Silva Pessanha
(Vogal)

Maria da Conceição Mota Soares
de Oliveira Callé Lucas
(Vogal)

Miguel de Campos Pereira de Bragança
(Vogal)

Miguel Maya Dias Pinheiro
(Vogal)

Raquel Rute da Costa David Vunge
(Vogal)

Rui Manuel da Silva Teixeira
(Vogal)
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GLOSSÁRIO
Carteira de títulos – DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUDYHQGD DWLYRV FRP DFRUGR GH
UHFRPSUDDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGH
resultados.
Cobertura do crédito vencido – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito e o valor total em
dívida do crédito com prestações de capital ou juros vencidos.
Cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito
e o valor total em dívida do crédito com prestações de capital ou juros vencidos por um período superior ou igual a 90 dias.
Cobertura do crédito a clientes em risco por imparidades de balanço – rácio entre as imparidades acumuladas (valor de balanço)
para riscos de crédito e o total de crédito a clientes em risco (bruto).
&REHUWXUDGRFU¨GLWRDFOLHQWHVHPULVFRSRULPSDULGDGHVGHEDODQ¦RHJDUDQWLDVUHDLVHƮQDQFHLUDVśrácio entre as imparidades
DFXPXODGDV YDORUGHEDODQ¦R SDUDULVFRVGHFU¨GLWRHRPRQWDQWHGHJDUDQWLDVUHDLVHƮQDQFHLUDVDVVRFLDGDVHRWRWDOGHFU¨GLWRD
clientes em risco (bruto).
Cobertura de non-performing loans por imparidade de balanço – rácio entre as imparidades de balanço e NPL.
Cobertura do crédito a clientes com incumprimento por imparidades de balanço – rácio entre as imparidades acumuladas (valor
de balanço) para riscos de crédito e o total de crédito a clientes com incumprimento (bruto).
Core income –PDUJHPƮQDQFHLUDHFRPLVV´HV
Crédito a clientes com incumprimento –FU¨GLWRYHQFLGRK PDLVGHGLDVHFU¨GLWRGHFREUDQ¦DGXYLGRVDUHFODVVLƮFDGRFRPR
vencido para efeitos de provisionamento.
Crédito a clientes com incumprimento, líquido – crédito a clientes com incumprimento deduzido das imparidades acumuladas
(valor de balanço) para riscos de crédito.
Crédito a clientes em risco – conceito mais abrangente do que o conceito de NPL, incorporando também créditos reestruturados
FXMDVDOWHUD¦´HVFRQWUDWXDLVUHODWLYDPHQWHVFRQGL¦´HVLQLFLDLVUHVXOWDUDPQR%DQFRWHUƮFDGRFRPXPDSRVL¦¢RGHULVFRPDLVHOHYDGD
GRTXHDQWHULRUPHQWHRVFU¨GLWRVUHHVWUXWXUDGRVTXHUHVXOWDUDPQR%DQFRWHUƮFDGRFRPXPDSRVL¦¢RGHULVFRLQIHULRU SRUH[HPSOR
através do reforço do colateral) não estão incluídos no crédito em risco.
Crédito a clientes em risco, líquido – crédito a clientes em risco deduzido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos
de crédito.
Custo do risco, líquido (expresso em p.b.) – quociente entre as dotações para imparidades para riscos de crédito (líquidas de
recuperações) contabilizadas no período e o saldo de crédito a clientes.
Custo do risco, bruto (expresso em p.b.) – quociente entre as dotações para imparidades para riscos de crédito contabilizadas no
período e o saldo de crédito a clientes.
Custos operacionais – custos com o pessoal, outros gastos administrativos e amortizações do exercício.
Débitos para com clientes titulados – emissões de títulos de dívida do Banco colocados junto de Clientes.
Gap comercial – diferença entre o total de crédito a clientes líquido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de
crédito e o total de recursos de clientes de balanço.
Non-performing loans (NPL) – crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito vincendo associado.
Outras imparidades e provisões –LPSDULGDGHGHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURVLPSDULGDGHGHRXWURVDWLYRVQRPHDGDPHQWHRVDWLYRV
recebidos em dação decorrentes da resolução de contratos de crédito com Clientes, imparidade do goodwill e outras provisões.
Outros proveitos de exploração líquidos – outros proveitos de exploração, outros resultados de atividades não bancárias e resultados
de alienação de subsidiárias e outros ativos.
Outros proveitos líquidos – FRPLVV´HV O¬TXLGDV UHVXOWDGRV HP RSHUD¦´HV ƮQDQFHLUDV RXWURV SURYHLWRV GH H[SORUD¦¢R O¬TXLGRV
rendimentos de instrumentos de capital e resultados por equivalência patrimonial.
Produto bancário – PDUJHP ƮQDQFHLUD UHQGLPHQWRV GH LQVWUXPHQWRV GH FDSLWDO FRPLVV´HV O¬TXLGDV UHVXOWDGRV HP RSHUD¦´HV
ƮQDQFHLUDVUHVXOWDGRVSRUHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOHRXWURVUHVXOWDGRVGHH[SORUD¦¢R
Produtos de capitalização – FRQWUDWRV GH RSHUD¦´HV GH FDSLWDOL]D¦¢R VHJXURV OLJDGRV D IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR Šunit-linkedš  H
planos de poupança (PPR, PPE e PPR/E).
Rácio de cost to core income – rácio entre custos operacionais e o core income.
Rácio de crédito com incumprimento – rácio entre o valor de crédito com incumprimento e o total de crédito a clientes (bruto).
Rácio de crédito com incumprimento, líquido – rácio entre o valor de crédito com incumprimento (líquido) e o total de crédito a
clientes deduzido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito.

RELATÓRIO E CONTAS 2016

133

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

134

Rácio de crédito em risco – rácio entre o valor de crédito em risco e o total de crédito a clientes (bruto).
Rácio de crédito em risco, líquido – rácio entre o valor de crédito em risco (líquido) e o total de crédito a clientes deduzido de
imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos de crédito.
5 FLRGHHƮFL©QFLDś rácio entre os custos operacionais e o produto bancário.
Rácio loan to value (LTV) – rácio entre o valor do empréstimo e o valor da avaliação do imóvel.
Rácio de non-performing loans – quociente entre o crédito vencido a mais de 90 dias e o crédito vincendo associado e o total de
crédito a clientes (bruto).
Rácio de transformação – rácio entre o total de crédito a clientes líquido de imparidades acumuladas (valor de balanço) para riscos
de crédito e o total de depósitos de clientes.
Recursos de clientes de balanço – débitos para com clientes titulados e não titulados (depósitos de clientes).
Recursos totais de clientes – recursos de clientes de balanço, ativos sob gestão e produtos de capitalização.
Rendimentos de instrumentos de capital – dividendos e rendimentos de unidades de participação recebidos de investimentos em
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHUHQGLPHQWRVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
Rendibilidade do ativo médio (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e o total do ativo líquido
médio.
Rendibilidade do ativo médio (ROA) – relação entre o resultado após impostos e o total do ativo líquido médio. Em que: Resultado
após impostos = [Resultado líquido do exercício atribuível a Acionistas do Banco + Resultado líquido do exercício atribuível a Interesses
que não controlam].
Rendibilidade dos capitais próprios médios (Instrução BdP n.º 16/2004) – relação entre o resultado antes de impostos e os capitais
próprios médios. Em que: Capitais próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos Acionistas do Banco + Interesses que não controlam].
Rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE) – relação entre o resultado líquido do exercício atribuível a Acionistas do Banco e
os capitais próprios médios. Em que: Capitais próprios = [Capitais próprios atribuíveis aos Acionistas do Banco – Ações preferenciais e
Outros instrumentos de capital, líquidos de Títulos próprios da mesma natureza].
Resultado Core (Core net income) –FRUUHVSRQGHDRDJUHJDGRGDPDUJHPƮQDQFHLUDHGDVFRPLVV´HVO¬TXLGDVGHGX]LGDVGRVFXVWRV
operacionais.
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDVśUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVGHQHJRFLD¦¢RHGHFREHUWXUDUHVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURV
GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHUHVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
Resultados por equivalência patrimonial – resultados apropriados pelo Grupo associados à consolidação de entidades onde, apesar
GHH[HUFHULQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDQ¢RH[HUFHRFRQWURORGDVSRO¬WLFDVƮQDQFHLUDHRSHUDFLRQDO
Spread –DFU¨VFLPR HPSRQWRVSHUFHQWXDLV DRLQGH[DQWHXWLOL]DGRSHOR%DQFRQDFRQFHVV¢RGHƮQDQFLDPHQWRRXQDFDSWD¦¢RGH
fundos.
7D[D GH PDUJHP ƮQDQFHLUD 1,0  ś UHOD¦¢R HQWUH D PDUJHP ƮQDQFHLUD UHOHYDGD QR SHU¬RGR H R VDOGR P¨GLR GR WRWDO GH DWLYRV
geradores de juros.

Porto Salvo, 10 de abril de 2017
O Conselho de Administração
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ARTE PARTILHADA
A Fundação Millennium bcp continua a prestar apoio essencial
à comunidade, com ênfase na arte e na cultura, na educação
e na responsabilidade social.
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Notas
Juros e proveitos equiparados

3

Juros e custos equiparados

3

MARGEM FINANCEIRA

2016

2015
(reexpresso)

1.909.997

2.158.966

(679.871)

(968.367)

1.230.126

1.190.599

Rendimentos de instrumentos de capital

4

7.714

9.652

Resultados de serviços e comissões

5

643.834

660.255

Resultados em operações de negociação e de cobertura

6

101.827

118.195

5HVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

7

138.540

421.214

8

(104.547)

Resultados da atividade seguradora

4.966

Outros proveitos / (custos) de exploração
TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS

10.227
(98.158)

2.022.460

2.311.984

Custos com o pessoal

9

356.602

573.929

Outros gastos administrativos

10

373.570

389.295

$PRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLR

11

49.824

54.078

779.996

1.017.302

1.242.464

1.294.682

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISÕES E IMPARIDADES
Imparidade do crédito

12

(1.116.916)

(817.808)

,PSDULGDGHGHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV

13

(274.741)

(56.675)

27 e 32

(66.926)

(79.667)

Imparidade do goodwill

30

(51.022)

-

Outras provisões

14

(88.387)

(23.735)

Imparidade de outros ativos

RESULTADO OPERACIONAL

(355.528)

316.797

Resultados por equivalência patrimonial

15

80.525

23.528

Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos

16

(6.277)

(32.006)

(281.280)

308.319

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
Correntes

31

(113.425)

(91.355)

Diferidos

31

495.292

53.670

100.587

270.634

45.228

90.327

145.815

360.961

RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação

17

RESULTADO APÓS IMPOSTOS
5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLRDWULEX¬YHOD

23.938

235.344

121.877

125.617

145.815

360.961

Básico

0,019

0,232

'LOX¬GR

0,019

0,232

Acionistas do Banco
Interesses que não controlam

44

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Resultado por ação (em Euros)

18

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A COMISSÃO EXECUTIVA

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
2016
Operações descontinuadas
ou em descontinuação

Operações em continuação

Valor
bruto
5HVXOWDGRO¬TXLGR
GRH[HUF¬FLR

Valor
líquido

Impostos

Valor
bruto

(281.280)

381.867

100.587

Reserva de justo valor

(238.137)

59.653

(178.484)

Transferência
para resultados das
reservas de justo valor
do Banco Millennium
Angola, S.A.(*)

-

-

(152.683)

-

-

-

(390.820)

59.653

Fundo Pensões BCP

(302.644)

69.290

Outras subsidiárias
e associadas

(1.061)

Atribuíveis a

Valor
líquido

Impostos

Total

50.356

(5.128)

45.228

586

(176)

410

Acionistas
do Banco

Interesses que
não controlam

145.815

23.938

121.877

(178.074)

(152.163)

(25.911)

ITENS QUE
PODERÃO VIR A SER
RECLASSIFICADOS
PARA A
DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS

Diferença cambial
resultante da
consolidação das
empresas do Grupo
Transferência
para resultados da
diferença cambial
resultante da
consolidação do
Banco Millennium
Angola, S.A.(*)

-

(152.683)

-

(4.902)

1.471

(3.431)

(3.431)

(1.719)

(1.712)

(76.219)

-

(76.219)

(228.902)

(120.816)

(108.086)

156.794

-

156.794

156.794

78.554

78.240

(331.167)

76.259

1.295

77.554

(253.613)

(196.144)

(57.469)

(233.354)

-

-

-

(233.354)

(233.354)

(1.122)

-

-

-

(1.122)

(781)

(341)

ITENS QUE
NÃO IRÃO SER
RECLASSIFICADOS
PARA A
DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
Perdas atuariais
GRH[HUF¬FLR

(61)

-

(303.705)

69.229

(234.476)

-

-

-

(234.476)

(234.135)

(341)

Outro rendimento
LQWHJUDOGRH[HUF¬FLR

(694.525)

128.882

(565.643)

76.259

1.295

77.554

(488.089)

(430.279)

(57.810)

TOTAL DO
RENDIMENTO
INTEGRAL DO
EXERCÍCIO

(975.805)

510.749

(465.056)

126.615

122.782

(342.274)

(406.341)

64.067

(*)

(3.833)

No âmbito da fusão do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
2015 (reexpresso)
Operações descontinuadas
ou em descontinuação

Operações em continuação

Valor
bruto
5HVXOWDGRO¬TXLGR
GRH[HUF¬FLR

Valor
líquido

Impostos

308.319

(37.685)

(106.578)

34.793

Valor
bruto

270.634

Valor
líquido

Impostos

109.382

Atribuíveis a

(19.055)

Acionistas
do Banco

Total

90.327

360.961

235.344

Interesses
que não
controlam
125.617

ITENS QUE
PODERÃO VIR A SER
RECLASSIFICADOS
PARA A
DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
Reserva de justo valor
Transferência para
resultados das
reservas de justo valor
do Bank Millennium
S.A.(**)
Diferença cambial
resultante da
consolidação das
empresas do Grupo
Transferência
para resultados da
diferença cambial
resultante da
consolidação do Bank
Millennium S.A.(**)

-

(71.785)

-

(100.095)

4.561

-

-

-

(439)

-

(100.095)

4.561

(55.414)

-

132

-

-

-

(307)

(72.092)

-

(55.414)

-

(155.509)

-

4.561

(91.139)

19.047

7.491

(7.491)

(84.038)

(71.471)

4.561

(202.112)

34.793

(167.319)

(55.853)

132

(55.721)

(223.040)

(163.125)

(110.706)

86.425

(24.281)

(71)

17

(54)

(24.335)

(24.335)

-

-

(59.915)

ITENS QUE
NÃO IRÃO SER
RECLASSIFICADOS
PARA A
DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
Perdas atuariais
GRH[HUF¬FLR
Fundo Pensões BCP
Outras subsidiárias
e associadas

Outro rendimento
LQWHJUDOGRH[HUF¬FLR
TOTAL DO
RENDIMENTO
INTEGRAL DO
EXERCÍCIO
(**)

85

-

85

-

85

287

(202)

(110.621)

86.425

(24.196)

(71)

17

(54)

(24.250)

(24.048)

(202)

(312.733)

121.218

(191.515)

(55.924)

149

(55.775)

(247.290)

(187.173)

(60.117)

(4.414)

83.533

79.119

53.458

34.552

113.671

48.171

65.500

(18.906)

No âmbito da alienação de 15,41% do Bank Millennium, S.A. (Polónia).

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(Milhares de Euros)

BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Notas

31 dezembro 2016

31 dezembro 2015

1.573.912

1.840.317

ATIVO
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

19

Disponibilidades em outras instituições de crédito

20

448.225

776.413

Aplicações em instituições de crédito

21

1.056.701

921.648

Créditos a clientes

22

48.017.602

51.970.159

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

23

1.048.797

1.188.805

2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
ao justo valor através de resultados

23

146.664

152.018

$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

23

10.596.273

10.779.030

20.525

-

Ativos com acordo de recompra
Derivados de cobertura

24

57.038

73.127

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

25

511.181

494.891

Investimentos em associadas

26

598.866

315.729

Ativos não correntes detidos para venda

27

2.250.159

1.765.382

Propriedades de investimento

28

12.692

146.280

2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

29

473.866

670.871

GoodwillHDWLYRVLQWDQJ¬YHLV

30

162.106

210.916

17.465

43.559

Ativos por impostos correntes
Ativos por impostos diferidos

31

3.184.925

2.561.506

Outros ativos

32

1.087.814

974.228

71.264.811

74.884.879

33

9.938.395

8.591.045

Recursos de clientes e outros empréstimos

34

48.797.647

51.538.583

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV

35

3.512.820

4.768.269

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Recursos de instituições de crédito

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

36

547.587

723.228

Derivados de cobertura

24

383.992

541.230

Provisões

37

321.050

284.810

Passivos subordinados

38

1.544.555

1.645.371

35.367

22.287

Passivos por impostos diferidos

Passivos por impostos correntes
31

2.689

14.810

Outros passivos

39

915.528

1.074.675

65.999.630

69.204.308

4.268.818

4.094.235

TOTAL DO PASSIVO
CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital

40

Prémio de emissão

40

16.471

16.471

Ações preferenciais

40

59.910

59.910

Outros instrumentos de capital

40

2.922

2.922

Reservas legais e estatutárias

41

245.875

223.270

7¬WXORVSU²SULRV

42

(2.880)

(1.187)

Reservas de justo valor

43

(130.632)

23.250

Reservas e resultados acumulados

43

(102.306)

(31.046)

23.938

235.344

5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLRDWULEX¬YHODRVDFLRQLVWDVGR%DQFR
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS DO BANCO
Interesses que não controlam

44

TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS

O CONTABILISTA CERTIFICADO

4.382.116

4.623.169

883.065

1.057.402

5.265.181

5.680.571

71.264.811

74.884.879

A COMISSÃO EXECUTIVA
3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
2016

2015

1.770.704

2.189.498

787.068

850.019

63.003

79.755

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Juros recebidos
Comissões recebidas
Recebimentos por prestação de serviços
Pagamento de juros

(667.682)

(1.061.619)

Pagamento de comissões

(89.798)

(203.186)

Recuperação de empréstimos previamente abatidos

33.867

29.726

Prémios de seguros recebidos

13.744

28.622

Pagamento de indemnizações da atividade seguradora

(9.214)

(10.438)

Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores

(929.400)

(1.453.636)

(57.941)

(98.847)

Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos

914.351

349.894

Fundos recebidos de / (adiantados a) instituições de crédito

(106.683)

518.599

'HS²VLWRVGHWLGRVGHDFRUGRFRPƮQVGHFRQWURORPRQHW ULR

59.473

(94.538)

1.788.925

673.511

52.033

332.709

Diminuição / (aumento) de ativos operacionais:

Fundos recebidos de clientes
7¬WXORVQHJRFL YHLVDFXUWRSUD]R
Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais:
'¨ELWRVSDUDFRPLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRśYLVWD

(28.040)

(76.622)

Débitos para com instituições de crédito – a prazo

1.423.509

(2.247.785)

'¨ELWRVSDUDFRPFOLHQWHVśYLVWD

2.357.657

3.750.799

Débitos para com clientes – a prazo

(3.369.608)

(1.953.456)

3.091.617

1.253.111

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Cedência de investimentos em subsidiárias e associadas em que resulta perda de controlo(*)
Dividendos recebidos
-XURVUHFHELGRVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
9HQGDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
&RPSUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
9HQFLPHQWRGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
&RPSUDGHDWLYRVWDQJ¬YHLVHLQWDQJ¬YHLV
9HQGDGHDWLYRVWDQJ¬YHLVHLQWDQJ¬YHLV
Diminuição / (aumento) em outras contas do ativo

(496.194)

18.551

47.085

46.319

212.042

325.517

5.617.817

12.572.774

(29.050.145)

(65.920.453)

22.239.293

52.626.182

(69.281)

(90.824)

15.581

38.732

(518.526)

72.639

(2.002.328)

(310.563)
(continua)

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(continuação)

(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
2016

2015

-

301.754

6.705

657

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Cedência de investimentos em subsidiárias em que não resulta perda de controlo
(PLVV¢RGHG¬YLGDVXERUGLQDGD
5HHPEROVRGHG¬YLGDVXERUGLQDGD

(121.210)

Emissão de empréstimos obrigacionistas

188.936
(1.513.220)

Reembolso de empréstimos obrigacionistas

(16.403)
309.586
(1.416.446)

(PLVV¢RGHSDSHOFRPHUFLDOHGHRXWURVW¬WXORV

57.588

5HHPEROVRGHSDSHOFRPHUFLDOHGHRXWURVW¬WXORV

(19.202)

Aumento de capital

174.582

Dividendos pagos a interesses que não controlam
Aumento / (diminuição) em outras contas de passivo e interesses
que não controlam

(20.907)

(10.157)

(365.046)

(72.769)

(1.611.774)

(788.460)

(72.108)

(150.948)

Efeitos de alterações da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes
9DULD¦¢RO¬TXLGDHPFDL[DHVHXVHTXLYDOHQWHV

(594.593)

120.558
(5.240)
-

3.140

&DL[DHVHXVHTXLYDOHQWHVQRLQ¬FLRGRH[HUF¬FLR

1.401.724

Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 19)

1.215.006

-

2.616.730

1.398.584

540.290

625.311

Caixa (nota 19)
Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 19)
Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 20)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

1.398.584

1.033.622

-

448.225

776.413

2.022.137

1.401.724

 'DGR TXH HP  R %DQFR 0LOOHQQLXP $QJROD 6$ SDVVRX D VHU FRQVLGHUDGD XPD RSHUD¦¢R GHVFRQWLQXDGD RV UHVSHWLYRVYDORUHV O¬TXLGRV GH RSHUD¦´HV LQWUDJUXSR IRUDP
LQFRUSRUDGRVQRVưX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
(*)

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES
DOS CAPITAIS PRÓPRIOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Prémio
de
emissão

Ações
preferenciais

Outros
Instrumentos Reservas
de
legais e
capital estatutárias

Títulos
próprios

Capital
próprio
atribuível Interesses
Reservas e
a
que não
Reservas
resultados Resultado acionistas controlam
justo valor acumulados líquido do Banco (nota 44)

Capital
SALDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2014
3.706.690
171.175
9.853 223.270
(13.547)
106.898 234.817 (226.620) 4.212.536 774.371
RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
- 235.344 235.344 125.617
Reservas de justo valor
(91.139)
(91.139)
19.047
Transferências para
resultados das reservas
de justo valor do Bank
7.491
7.491
(7.491)
Millennium S.A.(a)
3HUGDVDWXDULDLVQRH[HUF¬FLR
(24.048)
(24.048)
(202)
Diferença cambial resultante
da consolidação das
empresas do Grupo
(84.038)
(84.038) (71.471)
Transferência para resultados
da diferença cambial
resultante da consolidação
4.561
4.561
do Bank Millennium S.A.(a)
TOTAL DO RENDIMENTO
INTEGRAL
(83.648) (103.525) 235.344
48.171
65.500
7UDQVIHU©QFLDVGHUHVHUYDV
Aplicação de resultados
(226.620) 226.620
Aumento do capital social
SRUWURFDGHW¬WXORV QRWD
387.545
16.471
(111.265)
(6.931)
- 285.820
Despesas com o aumento
de capital
(1.173)
(1.173)
Impostos relativos a despesas
com o aumento de capital
247
247
Dividendos(b)
(10.157)
Alienação de 15,41% do Bank
Millennium S.A.
30.988
30.988 227.910
7¬WXORVSU²SULRV QRWD
12.360
34.468
46.828
Outras reservas (nota 43)
(248)
(248)
(222)
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
4.094.235
16.471
59.910
2.922 223.270
(1.187)
23.250
(31.046) 235.344 4.623.169 1.057.402
5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLR
- 23.938
23.938 121.877
Reservas de justo valor
(152.163)
- (152.163) (25.911)
Transferências para resultados
das reservas de justo valor do
Banco Millennium Angola, S.A.(c)
(1.719)
(1.719)
(1.712)
3HUGDVDWXDULDLVQRH[HUF¬FLR
- (234.135)
- (234.135)
(341)
Diferença cambial resultante
da consolidação das empresas
do Grupo
- (120.816)
- (120.816) (108.086)
Transferência para resultados
da diferença cambial resultante
da consolidação do Millennium
78.554
78.554
78.240
Angola, S.A.(c)
TOTAL DO RENDIMENTO
INTEGRAL
- (153.882) (276.397) 23.938 (406.341)
64.067
7UDQVIHU©QFLDVGHUHVHUYDV
Reserva legal (nota 41)
22.605
- (22.605)
Aplicação de resultados
212.739 (212.739)
Aumento de capital
(nota 40)
174.583
- 174.583
Reagrupamento de ações
(nota 47)
(1.047)
(1.047)
Despesas com o aumento
de capital
(6.437)
(6.437)
Impostos relativos a despesas
com o aumento de capital
1.352
1.352
Fusão do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco
Privado Atlântico, S.A.
- (210.395)
(20.907)
Dividendos(d)
7¬WXORVSU²SULRV QRWD
(1.693)
1
(1.692)
Outras reservas (nota 43)
(1.471)
(1.471)
(7.102)
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
4.268.818
16.471
59.910
2.922 245.875
(2.880) (130.632) (102.306) 23.938 4.382.116 883.065
(a)
No âmbito da alienação de 15,41% do Bank Millennium, S.A. (Polónia).
(b)
Dividendos do BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A. e da SIM - Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.R.L.
(c)
No âmbito da fusão do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.
(d)
Dividendos do Banco Millennium Angola S.A., do BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A. e da SIM - Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

3DUDVHUOLGRFRPDVQRWDVDQH[DVVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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Total dos
capitais
próprios
4.986.907
360.961
(72.092)

(24.250)

(155.509)

4.561
113.671
285.820
(1.173)
247
(10.157)
258.898
46.828
(470)
5.680.571
145.815
(178.074)

(3.431)
(234.476)

(228.902)

156.794
(342.274)
174.583
(1.047)
(6.437)
1.352

(210.395)
(20.907)
(1.692)
(8.573)
5.265.181
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1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

a) Bases de apresentação
O Banco Comercial Português, S.A. Sociedade Aberta (o "Banco") é
XP%DQFRGHFDSLWDLVSULYDGRVFRQVWLWX¬GRHP3RUWXJDOHP
Iniciou a sua atividade em 5 de maio de 1986 e as demonstrações
ƮQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV DJRUD DSUHVHQWDGDV UHưHWHP RV
resultados das operações do Banco e de todas as suas subsidiárias
(em conjunto "Grupo") e a participação do Grupo nas associadas
SDUDRVH[HUF¬FLRVƮQGRVHPGHGH]HPEURGHH
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho de 2002 e do
Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2005 (revogado pelo Aviso do
%DQFR GH 3RUWXJDO Q|   DV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV
consolidadas do Grupo são preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) conforme aprovadas pela
8QL¢R(XURSHLD 8( GHVGHRH[HUF¬FLRGH$V,)56LQFOXHPDV
normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)
bem como as interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos
DQWHFHVVRUHV $V GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV DJRUD
apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração do
%DQFRHPGHDEULOGH$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVV¢R
apresentadas em milhares de Euros, arredondados ao milhar mais
próximo.
Todas as referências deste documento a quaisquer normativos
UHSRUWDPVHPSUHUHVSHWLYDYHUV¢RYLJHQWH
$V GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GR *UXSR SDUD R
H[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPSUHSDUDGDVSDUD
efeitos de reconhecimento e mensuração em conformidade com
as IFRS aprovadas pela UE e em vigor nessa data.

H SDVVLYRV ƮQDQFHLURV UHFRQKHFLGRV DR MXVWR YDORU DWUDY¨V GH
UHVXOWDGRV H DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD H[FHWR
DTXHOHV SDUD RV TXDLV R MXVWRYDORU Q¢R HVW  GLVSRQ¬YHO 2V DWLYRV
ƮQDQFHLURV H SDVVLYRV ƮQDQFHLURV TXH VH HQFRQWUDP FREHUWRV QR
âmbito da contabilidade de cobertura são apresentados ao justo
valor relativamente ao risco coberto, quando aplicável. Os outros
DWLYRV ƮQDQFHLURV H SDVVLYRV ƮQDQFHLURV H DWLYRV H SDVVLYRV Q¢R
ƮQDQFHLURVV¢RUHJLVWDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXFXVWRKLVW²ULFR
Ativos não correntes detidos para venda e grupos detidos para
venda (disposal groups) são registados ao menor do seu valor
FRQWDELO¬VWLFR RX MXVWR YDORU GHGX]LGR GRV UHVSHWLYRV FXVWRV GH
venda. O passivo sobre responsabilidades por serviços prestados
DVVRFLDGR D EHQHI¬FLRV GHƮQLGRV ¨ UHFRQKHFLGR DRYDORU SUHVHQWH
GHVVDREULJD¦¢RO¬TXLGRGRVDWLYRVGRIXQGR
$ SUHSDUD¦¢R GDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV
IFRS requer que o Conselho de Administração, sob parecer da
Comissão Executiva, formule julgamentos, estimativas e pressupostos
TXH DIHWDP D DSOLFD¦¢R GDV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV H RYDORU GRV
ativos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos
associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores
considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a
base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja
valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados
reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um
PDLRU¬QGLFHGHMXOJDPHQWRRXFRPSOH[LGDGHRXSDUDDVTXDLVRV
SUHVVXSRVWRV H HVWLPDWLYDV V¢R FRQVLGHUDGRV VLJQLƮFDWLYRV V¢R
DSUHVHQWDGRVQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDDG 

b) Bases de consolidação
A partir de 1 de janeiro de 2010, o Grupo passou a aplicar a IFRS 3
UHYLVWD  SDUD R UHFRQKHFLPHQWR FRQWDELO¬VWLFR GDV FRQFHQWUD¦´HV
GHDWLYLGDGHVHPSUHVDULDLV$VDOWHUD¦´HVGHSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDV
decorrentes da aplicação da IFRS 3 (revista) são aplicadas
prospetivamente.

O Grupo adotou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória
SDUD RV SHU¬RGRV TXH VH LQLFLDUDP HP RX DS²V  GH MDQHLUR GH
 FRQIRUPH UHIHULGR QD QRWD  $V SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV
apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente a
todas as entidades do Grupo, e são consistentes com as utilizadas
QDSUHSDUD¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGRSHU¬RGRDQWHULRU

$V GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV DJRUD DSUHVHQWDGDV
UHưHWHPRVDWLYRVSDVVLYRVSURYHLWRVHFXVWRVGR%DQFRHGDVVXDV
VXEVLGL ULDV *UXSR HRVUHVXOWDGRVDWULEX¬YHLVDR*UXSRUHIHUHQWHV
VSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVHPHPSUHVDVDVVRFLDGDV

Conforme referido na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A.
acordou a realização de uma fusão por incorporação do Banco
Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A, por
esse facto essa entidade passou a ser considerada como operação
descontinuada desde 31 de março de 2016. Com referência a 31
de dezembro de 2015, o total de ativos e passivos desta subsidiária
foram relevados no balanço consolidado nas linhas respetivas
HQTXDQWR RV FXVWRV H SURYHLWRV GRV H[HUF¬FLRV GH  H 
foram apresentados numa só linha denominada Resultado de
operações descontinuadas ou em descontinuação.

Subsidiárias são entidades (incluindo fundos de investimento e
YH¬FXORVGHVHFXULWL]D¦¢R FRQWURODGDVSHOR*UXSR2*UXSRFRQWUROD
uma entidade quando detém o poder de dirigir as atividades
UHOHYDQWHVGDHQWLGDGHHTXDQGRHVW H[SRVWRRXWHQKDGLUHLWRV
variabilidade nos retornos provenientes do seu envolvimento com
essa entidade e possa apoderar-se dos mesmos através do poder
que detém sobre as atividades relevantes dessa entidade (controlo de
IDFWR $VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGDVVXEVLGL ULDVV¢RLQFOX¬GDV
QDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGHVGHDGDWDHPTXHR
*UXSRDGTXLUHRFRQWURORDW¨GDWDHPTXHRFRQWURORWHUPLQD

Após a concretização da fusão, que ocorreu em 30 de abril de
2016, os ativos e passivos do Banco Millennium Angola foram
desreconhecidos do balanço consolidado, passando a participação
detida no Banco Millennium Atlântico a ser registada como associada,
conforme nota 26. Este facto deve ser tido em consideração para
efeitos de análise dos comparativos, conforme detalhado na nota 58,
nomeadamente nas "Demonstrações dos Resultados Consolidados"
e "Demonstrações Consolidadas do Rendimento Integral".

$V SHUGDV DFXPXODGDV V¢R DWULEX¬GDV DRV LQWHUHVVHV TXH Q¢R
controlam nas proporções detidas, o que poderá implicar o
reconhecimento de interesses que não controlam negativos.

$V GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP
RSULQF¬SLRGRFXVWRKLVW²ULFRPRGLƮFDGRSHODDSOLFD¦¢RGRMXVWR
YDORUSDUDRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRVDWLYRVƮQDQFHLURV

Participações financeiras em subsidiárias

Numa operação de aquisição por fases / etapas (step acquisition) que
resulte na aquisição de controlo, aquando do cálculo do goodwill,
a reavaliação de qualquer participação anteriormente adquirida
é reconhecida por contrapartida de resultados. No momento de
uma venda parcial, da qual resulte a perda de controlo sobre uma
subsidiária, qualquer participação remanescente é reavaliada ao
valor de mercado na data da venda e o ganho ou perda resultante
dessa reavaliação é registado por contrapartida de resultados.
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Investimentos financeiros em associadas

Aquisição e diluição de Interesses que não controlam

2V LQYHVWLPHQWRV ƮQDQFHLURV HP DVVRFLDGDV V¢R UHJLVWDGRV SHOR
método de equivalência patrimonial desde a data em que o Grupo
DGTXLUHDLQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDDW¨DRPRPHQWRHPTXHDPHVPD
termina. As empresas associadas são entidades nas quais o Grupo
WHP LQưX©QFLD VLJQLƮFDWLYD PDV Q¢R H[HUFH FRQWUROR VREUH D VXD
SRO¬WLFDƮQDQFHLUDHRSHUDFLRQDO3UHVXPHVHTXHR*UXSRH[HUFH
LQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDTXDQGRGHW¨PRSRGHUGHH[HUFHUPDLVGH
20% dos direitos de voto da associada. Caso o Grupo detenha,
direta ou indiretamente, menos de 20% dos direitos de voto,
SUHVXPHVHTXHR*UXSRQ¢RSRVVXLLQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDH[FHWR
TXDQGRHVVDLQưX©QFLDSRVVDVHUFODUDPHQWHGHPRQVWUDGD

A aquisição de interesses que não controlam da qual não resulte
uma alteração de controlo sobre uma subsidiária, é contabilizada
como uma transação com acionistas e, como tal, não é reconhecido
goodwill adicional resultante desta transação. A diferença entre o
custo de aquisição e o justo valor dos interesses que não controlam
adquiridos é reconhecida diretamente em reservas. De igual forma,
os ganhos ou perdas decorrentes de alienações de interesses que
controlam, das quais não resulte uma perda de controlo sobre uma
subsidiária, são sempre reconhecidos por contrapartida de reservas.

$ H[LVW©QFLD GH LQưX©QFLD VLJQLƮFDWLYD SRU SDUWH GR *UXSR ¨
QRUPDOPHQWHGHPRQVWUDGDSRUXPDRXPDLVGDVVHJXLQWHVIRUPDV
– Representação no Conselho de Administração ou órgão de
direção equivalente;
ś3DUWLFLSD¦¢R HP SURFHVVRV GH GHƮQL¦¢R GH SRO¬WLFDV LQFOXLQGR D
participação em decisões sobre dividendos ou outras distribuições;
– Transações materiais entre o Grupo e a participada;
– Intercâmbio de pessoal de gestão;
– Fornecimento de informação técnica essencial.
$VGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVLQFOXHPDSDUWHDWULEX¬YHO
DR*UXSRGRWRWDOGDVUHVHUYDVHGRVOXFURVHSUHMX¬]RVUHFRQKHFLGRV
da associada contabilizada de acordo com o método da equivalência
SDWULPRQLDO4XDQGRDSDUFHODGRVSUHMX¬]RVDWULEX¬YHLVH[FHGHRYDORU
FRQWDELO¬VWLFRGDDVVRFLDGDRYDORUFRQWDELO¬VWLFRGHYHVHUUHGX]LGRD
zero e o reconhecimento de perdas futuras é descontinuado, exceto
na parcela em que o Grupo incorra numa obrigação legal de assumir
essas perdas em nome da associada.

Goodwill
As concentrações de atividades empresariais são registadas pelo
método da compra. O custo de aquisição equivale ao justo valor
GHWHUPLQDGR  GDWD GD FRPSUD GRV DWLYRV FHGLGRV H SDVVLYRV
incorridos ou assumidos. Os custos diretamente relacionados
com a aquisição de uma subsidiária são diretamente imputados a
resultados.
O goodwill positivo resultante de aquisições é reconhecido como
um ativo e registado ao custo de aquisição, não sendo sujeito a
amortização. O goodwill resultante da aquisição de participações em
HPSUHVDVVXEVLGL ULDVHDVVRFLDGDV¨GHƮQLGRFRPRDGLIHUHQ¦DHQWUH
o valor do custo de aquisição e o justo valor total ou proporcional dos
ativos e passivos e passivos contingentes da adquirida, consoante a
opção tomada.
Caso o goodwill apurado seja negativo este é registado diretamente em
UHVXOWDGRVGRSHU¬RGRHPTXHDFRQFHQWUD¦¢RGHDWLYLGDGHVRFRUUH
O goodwillQ¢R¨FRUULJLGRHPIXQ¦¢RGDGHWHUPLQD¦¢RƮQDOGRYDORU
do preço contingente pago, sendo este impacto reconhecido por
contrapartida de resultados, ou capitais próprios, se aplicável.
O valor recuperável do goodwill registado no ativo do Grupo é
analisado numa base anual na preparação de contas com referência
DR ƮQDO GR H[HUF¬FLR RX VHPSUH TXH H[LVWDP LQG¬FLRV GH HYHQWXDO
perda de valor. As eventuais perdas de imparidade determinadas
V¢RUHFRQKHFLGDVHPUHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLR2YDORUUHFXSHU YHO¨
determinado com base no maior entre o valor em uso dos ativos e
o valor de mercado deduzido dos custos de venda, sendo calculado
com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em técnicas
GH ưX[RV GH FDL[D GHVFRQWDGRV FRQVLGHUDQGR DV FRQGL¦´HV GH
mercado, o valor temporal e os riscos de negócio.

Perda de controlo
Os ganhos ou perdas decorrentes da diluição ou venda de uma parte
GDSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDQXPDVXEVLGL ULDFRPSHUGDGHFRQWUROR
são reconhecidos pelo Grupo na demonstração dos resultados.
Nas diluições de interesses que controlam sem perda de controlo, as
diferenças entre o valor de aquisição e o justo valor dos interesses que
não controlam adquiridos são registadas por contrapartida de reservas.

Investimentos em subsidiárias e associadas residentes no
estrangeiro
$V GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV GDV VXEVLGL ULDV H DVVRFLDGDV GR
Grupo residentes no estrangeiro são preparadas na sua moeda
IXQFLRQDOGHƮQLGDFRPRDPRHGDGDHFRQRPLDRQGHHVWDVRSHUDP
ou como a moeda em que as subsidiárias obtêm os seus proveitos
RXƮQDQFLDPDVXDDWLYLGDGH1DFRQVROLGD¦¢RRYDORUGRVDWLYRV
e passivos, incluindo o goodwill, de subsidiárias residentes no
HVWUDQJHLUR ¨ UHJLVWDGR SHOR VHX FRQWUDYDORU HP (XURV  WD[D GH
F¡PELR RƮFLDO HP YLJRU QD GDWD GH EDODQ¦R $V WD[DV GH F¡PELR
utilizadas pelo Grupo encontram-se discriminadas na nota 52.
5HODWLYDPHQWH V SDUWLFLSD¦´HV H[SUHVVDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD
em que se aplica o método de consolidação integral e equivalência
patrimonial, as diferenças cambiais apuradas entre o valor de
FRQYHUV¢RHP(XURVGDVLWXD¦¢RSDWULPRQLDOQRLQ¬FLRGRDQRHRVHX
YDORUFRQYHUWLGRWD[DGHF¡PELRHPYLJRUQDGDWDGHEDODQ¦RDTXH
se reportam as contas consolidadas, são relevadas por contrapartida
de reservas – diferenças cambiais. As diferenças cambiais resultantes
GRV LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD UHODWLYDPHQWH V SDUWLFLSD¦´HV
expressas em moeda estrangeira são diferenças cambiais registadas
HP FDSLWDLV SU²SULRV HP UHOD¦¢R TXHODV SDUWLFLSD¦´HV ƮQDQFHLUDV
Sempre que a cobertura não seja totalmente efetiva, a diferença
DSXUDGD¨UHJLVWDGDHPUHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLR
Os resultados destas subsidiárias são transpostos pelo seu contravalor
em Euros a uma taxa de câmbio aproximada das taxas em vigor na
data em que se efetuaram as transações. As diferenças cambiais
UHVXOWDQWHV GD FRQYHUV¢R HP (XURV GRV UHVXOWDGRV GR H[HUF¬FLR
entre as taxas de câmbio utilizadas na demonstração de resultados
e as taxas de câmbio em vigor na data de balanço, são registadas
na rubrica "Reservas e resultados acumulados – diferença cambial
resultante da consolidação das empresas do Grupo”.
1DDOLHQD¦¢RGHSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVHPVXEVLGL ULDVUHVLGHQWHV
no estrangeiro para as quais existe perda de controlo, as diferenças
FDPELDLVDVVRFLDGDVSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDHUHVSHWLYDRSHUD¦¢R
de cobertura previamente registadas em reservas são transferidas
para resultados, como parte integrante do ganho ou perda resultante
da alienação.

Transações eliminadas em consolidação
Os saldos e transações entre empresas do Grupo, bem como os
ganhos e perdas não realizados resultantes dessas transações, são
DQXODGRVQDSUHSDUD¦¢RGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
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Os ganhos e perdas não realizados de transações com associadas e
entidades controladas conjuntamente são eliminados na proporção
da participação do Grupo nessas entidades.

c) Crédito a clientes

DSUHVHQWDGRQREDODQ¦RO¬TXLGRGDVSHUGDVSRULPSDULGDGH3DUDRV
créditos com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto utilizada
FRUUHVSRQGHWD[DGHMXURHIHWLYDDQXDODSOLF YHOQRSHU¬RGRHP
que foi determinada a imparidade.

A rubrica crédito a clientes inclui os empréstimos originados pelo
Grupo para os quais não existe uma intenção de venda no curto
prazo, sendo o seu registo efetuado na data em que os fundos são
disponibilizados aos clientes.

2V FU¨GLWRV HP TXH Q¢R VHMD LGHQWLƮFDGD XPD HYLG©QFLD REMHWLYD
GHLPSDULGDGHV¢RDJUXSDGRVHPFDUWHLUDVFRPFDUDFWHU¬VWLFDVGH
risco de crédito semelhantes, as quais são avaliadas coletivamente.

O desreconhecimento destes ativos no balanço ocorre nas seguintes
VLWXD¦´HV L  RV GLUHLWRV FRQWUDWXDLV GR *UXSR H[SLUDP RX LL  R
*UXSR WUDQVIHULX VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHI¬FLRV
associados.

As perdas por imparidade baseadas na análise coletiva podem ser
FDOFXODGDVDWUDY¨VGHGXDVSHUVSHWLYDV
– Para grupos homogéneos de créditos não considerados
LQGLYLGXDOPHQWHVLJQLƮFDWLYRVRX
ś(PUHOD¦¢RDSHUGDVLQFRUULGDVPDVQ¢RLGHQWLƮFDGDV ,%15 HP
créditos para os quais não existe evidência objetiva de imparidade
(ver parágrafo (i) anterior).

O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo valor,
acrescido dos custos de transação, e é subsequentemente valorizado
ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva,
sendo apresentado em balanço deduzido de perdas por imparidade.

Imparidade
$SRO¬WLFDGR*UXSRFRQVLVWHQDDYDOLD¦¢RUHJXODUGDH[LVW©QFLDGH
evidência objetiva de imparidade na sua carteira de crédito. As
SHUGDVSRULPSDULGDGHLGHQWLƮFDGDVV¢RUHJLVWDGDVSRUFRQWUDSDUWLGD
de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados
FDVR VH YHULƮTXH XPD UHGX¦¢R GR PRQWDQWH GD SHUGD HVWLPDGD
QXPSHU¬RGRSRVWHULRU
Após o reconhecimento inicial, um crédito ou uma carteira de
FU¨GLWRV VREUH FOLHQWHV GHƮQLGD FRPR XP FRQMXQWR GH FU¨GLWRV
FRP FDUDFWHU¬VWLFDV GH ULVFR VHPHOKDQWHV SRGHU  VHU FODVVLƮFDGD
como carteira com imparidade quando existe evidência objetiva
de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes
WHQKDP LPSDFWR QR YDORU HVWLPDGR GRV ưX[RV GH FDL[D IXWXURV
do crédito ou carteira de créditos sobre clientes, que possam ser
HVWLPDGRVGHIRUPDƮ YHO
De acordo com a IAS 39 existem dois métodos para o cálculo das
SHUGDVSRULPSDULGDGH L DQ OLVHLQGLYLGXDOH LL DQ OLVHFROHWLYD

(i) Análise individual
A avaliação da existência de perdas por imparidade em termos
individuais é determinada através de uma análise da exposição total
de crédito caso a caso. Para cada crédito considerado individualmente
VLJQLƮFDWLYRR*UXSRDYDOLDHPFDGDGDWDGHEDODQ¦RDH[LVW©QFLD
de evidência objetiva de imparidade. Na determinação das perdas
por imparidade em termos individuais são considerados, entre
RXWURVRVVHJXLQWHVIDWRUHV
– A exposição total de cada cliente junto do Grupo e a existência de
crédito vencido;
ś$YLDELOLGDGHHFRQ²PLFRƮQDQFHLUDGRQHJ²FLRGRFOLHQWHHDVXD
FDSDFLGDGHGHJHUDUPHLRVVXƮFLHQWHVSDUDID]HUIDFHDRVHUYL¦R
GDG¬YLGDQRIXWXUR
– A existência, natureza e o valor estimado dos colaterais associados
a cada crédito;
ś$GHWHULRUD¦¢RVLJQLƮFDWLYDQRrating do cliente;
– O património do cliente em situações de liquidação ou falência;
– A existência de credores privilegiados;
– O montante e os prazos de recuperação estimados.
As perdas por imparidade são calculadas através da comparação
GRYDORUDWXDOGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVGHVFRQWDGRV
WD[DGHMXURHIHWLYDRULJLQDOGHFDGDFRQWUDWRHRYDORUFRQWDELO¬VWLFR
de cada crédito, sendo as perdas registadas por contrapartida de
UHVXOWDGRV 2 YDORU FRQWDELO¬VWLFR GRV FU¨GLWRV FRP LPSDULGDGH ¨

(ii) Análise coletiva

As perdas por imparidade em termos coletivos são determinadas
FRQVLGHUDQGRRVVHJXLQWHVDVSHWRV
– Experiência histórica de perdas em carteiras de risco semelhante;
ś&RQKHFLPHQWRGDVDWXDLVHQYROYHQWHVHFRQ²PLFDHFUHGLW¬FLDHGD
VXDLQưX©QFLDVREUHRQ¬YHOGDVSHUGDVKLVW²ULFDVH
ś3HU¬RGRHVWLPDGRHQWUHDRFRUU©QFLDGDSHUGDHDVXDLGHQWLƮFD¦¢R
$PHWRGRORJLDHRVSUHVVXSRVWRVXWLOL]DGRVSDUDHVWLPDURVưX[RV
de caixa futuros são revistos regularmente pelo Grupo.
2V FU¨GLWRV SDUD RV TXDLV Q¢R IRL LGHQWLƮFDGD HYLG©QFLD REMHWLYD
GH LPSDULGDGH V¢R DJUXSDGRV WHQGR SRU EDVH FDUDFWHU¬VWLFDV GH
risco semelhantes com o objetivo de determinar as perdas por
imparidade em termos coletivos. Esta análise permite ao Grupo o
UHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVFXMDLGHQWLƮFD¦¢RHPWHUPRVLQGLYLGXDLV
V²RFRUUHU HPSHU¬RGRVIXWXURV
$ DQXOD¦¢R FRQWDELO¬VWLFD GRV FU¨GLWRV ¨ HIHWXDGD TXDQGR Q¢R
existem perspetivas realistas de recuperação dos créditos, numa
perspetiva económica, e para créditos colateralizados, quando os
fundos provenientes da realização dos colaterais já foram recebidos,
pela utilização de perdas de imparidade quando estas correspondem
a 100% do valor dos créditos considerados como não recuperáveis.

d) Instrumentos Financeiros
(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração
subsequente

2VDWLYRVƮQDQFHLURVV¢RUHFRQKHFLGRVQDGDWDGDQHJRFLD¦¢R trade
date), ou seja, na data em que o Grupo se compromete a adquirir
RDWLYRHV¢RFODVVLƮFDGRVFRQVLGHUDQGRDLQWHQ¦¢RTXHOKHVHVW 
VXEMDFHQWHGHDFRUGRFRPDVFDWHJRULDVGHVFULWDVVHJXLGDPHQWH

1) Ativos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados
1a) Ativos financeiros detidos para negociação
2V DWLYRV H SDVVLYRV ƮQDQFHLURV DGTXLULGRV RX HPLWLGRV FRP R
objetivo de venda ou recompra no curto prazo, nomeadamente
REULJD¦´HV W¬WXORV GR WHVRXUR RX D¦´HV RV TXH ID¦DP SDUWH GH
XPD FDUWHLUD GH LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV LGHQWLƮFDGRV H SDUD RV
quais exista evidência de um padrão recente de tomada de lucros
QR FXUWR SUD]R RX TXH VH HQTXDGUHP QD GHƮQL¦¢R GH GHULYDGR
H[FHWRQRFDVRGHXPGHULYDGRFODVVLƮFDGRFRPRGHFREHUWXUD 
V¢R FODVVLƮFDGRV FRPR GH QHJRFLD¦¢R 2V GLYLGHQGRV DVVRFLDGRV
a ações destas carteiras são registados na rubrica Resultados em
operações de negociação e de cobertura.
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2VMXURVGHLQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDV¢RUHFRQKHFLGRVQDPDUJHP
ƮQDQFHLUD
Os derivados de negociação com um justo valor positivo são
LQFOX¬GRV QD UXEULFD $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R
sendo os derivados de negociação com justo valor negativo
LQFOX¬GRVQDUXEULFD3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

1b) Outros ativos e passivos financeiros ao justo valor
através de resultados (Fair Value Option)

O Grupo adotou a Fair Value Option para algumas emissões próprias,
operações de mercado monetário e depósitos a prazo que contêm
derivados embutidos ou com derivados de cobertura associados. As
YDULD¦´HVGHULVFRGHFU¨GLWRGR*UXSRDVVRFLDGDVDSDVVLYRVƮQDQFHLURV
de acordo com o Fair Value Option encontram-se divulgadas na nota da
rubrica Resultados em operações de negociação e de cobertura.
$GHVLJQD¦¢RGHRXWURVDWLYRVRXSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORU
através de resultados (Fair Value Option) pode ser realizada desde
TXHVHYHULƮTXHSHORPHQRVXPGRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV
ś2VDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RJHULGRVDYDOLDGRVHUHSRUWDGRV
internamente ao seu justo valor;
ś$ GHVLJQD¦¢R HOLPLQD RX UHGX] VLJQLƮFDWLYDPHQWH R mismatch
FRQWDELO¬VWLFRGDVWUDQVD¦´HV
ś2V DWLYRV RX SDVVLYRV ƮQDQFHLURV FRQW©P GHULYDGRV HPEXWLGRV
TXHDOWHUDPVLJQLƮFDWLYDPHQWHRVưX[RVGHFDL[DGRVFRQWUDWRV
originais (host contracts).
Considerando que as transações efetuadas pelo Grupo no decurso
normal da sua atividade são em condições de mercado, os ativos
H SDVVLYRV ƮQDQFHLURV DR MXVWR YDORU DWUDY¨V GH UHVXOWDGRV V¢R
reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, com os custos ou proveitos
DVVRFLDGRV V WUDQVD¦´HV UHFRQKHFLGRV HP UHVXOWDGRV QR PRPHQWR
inicial, com as variações subsequentes de justo valor reconhecidas em
resultados. As variações patrimoniais no justo valor são registadas em
Resultados em operações de negociação e de cobertura (nota 6). A
SHULRGLƮFD¦¢RGRVMXURVHGRSU¨PLRGHVFRQWR TXDQGRDSOLF YHO ¨
UHFRQKHFLGDQDPDUJHPƮQDQFHLUDFRPEDVHQDWD[DGHMXURHIHWLYDGH
FDGDWUDQVD¦¢RDVVLPFRPRDSHULRGLƮFD¦¢RGRVMXURVGRVGHULYDGRV
DVVRFLDGRVDLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVFODVVLƮFDGRVQHVWDFDWHJRULD

2) Ativos financeiros disponíveis para venda
2V DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV FRP R REMHWLYR GH VHUHP PDQWLGRV
SHOR *UXSR QRPHDGDPHQWH REULJD¦´HV W¬WXORV GR WHVRXUR RX
D¦´HV V¢R FODVVLƮFDGRV FRPR GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD H[FHWR VH
IRUHP FODVVLƮFDGRV QXPD RXWUD FDWHJRULD GH DWLYRV ƮQDQFHLURV
2V DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD V¢R UHFRQKHFLGRV
inicialmente ao justo valor, incluindo os custos ou proveitos
DVVRFLDGRV V WUDQVD¦´HV H SRVWHULRUPHQWH PHQVXUDGRV DR
seu justo valor. As alterações no justo valor são registadas por
contrapartida da rubrica "Reservas de justo valor". Na alienação dos
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDRXFDVRVHMDGHWHUPLQDGD
imparidade, os ganhos ou perdas acumulados reconhecidos em
reservas de justo valor são reconhecidos na rubrica “Resultados em
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDšRXŠ,PSDULGDGHGHRXWURV
DWLYRVƮQDQFHLURVšGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVUHVSHWLYDPHQWH
2VMXURVGHLQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDV¢RUHFRQKHFLGRVFRPEDVHQD
WD[DGHMXURHIHWLYDHPPDUJHPƮQDQFHLUDLQFOXLQGRRSU¨PLRRX
desconto, quando aplicável. Os dividendos são reconhecidos em
UHVXOWDGRVTXDQGRIRUDWULEX¬GRRGLUHLWRDRVHXUHFHELPHQWR

3) Ativos financeiros detidos até à maturidade
1HVWDFDWHJRULDV¢RUHFRQKHFLGRVDWLYRVƮQDQFHLURVQ¢RGHULYDGRV
FRP SDJDPHQWRV Ʈ[RV RX GHWHUPLQ YHLV H PDWXULGDGH Ʈ[D
para os quais o Grupo tem a intenção e capacidade de manter

DW¨  PDWXULGDGH H TXH Q¢R IRUDP GHVLJQDGRV SDUD QHQKXPD
RXWUD FDWHJRULD GH DWLYRV ƮQDQFHLURV (VWHV DWLYRV ƮQDQFHLURV
são reconhecidos ao seu justo valor no momento inicial do
seu reconhecimento e mensurados subsequentemente ao custo
amortizado. O juro é calculado através do método da taxa de
MXUR HIHWLYD H UHFRQKHFLGR HP PDUJHP ƮQDQFHLUD $V SHUGDV SRU
LPSDULGDGHV¢RUHFRQKHFLGDVHPUHVXOWDGRVTXDQGRLGHQWLƮFDGDV
4XDOTXHUUHFODVVLƮFD¦¢RRXYHQGDGHDWLYRVƮQDQFHLURVUHFRQKHFLGRV
nesta categoria que não seja realizada próxima da maturidade, ou
caso não esteja enquadrada nas exceções previstas pelas normas,
REULJDU  R *UXSR D UHFODVVLƮFDU LQWHJUDOPHQWH HVWD FDUWHLUD SDUD
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHƮFDU GXUDQWHGRLVDQRV
LPSRVVLELOLWDGRGHFODVVLƮFDUTXDOTXHUDWLYRƮQDQFHLURQHVWDFDWHJRULD

4) Crédito a clientes – Crédito titulado
2V DWLYRV ƮQDQFHLURV Q¢R GHULYDGRV FRP SDJDPHQWRV Ʈ[RV RX
determináveis, não cotados em mercado e que o Grupo não tenha
a intenção de venda imediata nem num futuro próximo, podem ser
FODVVLƮFDGRVQHVWDFDWHJRULD
O Grupo apresenta nesta categoria para além do crédito concedido,
REULJD¦´HV Q¢R FRWDGDV H SDSHO FRPHUFLDO 2V DWLYRV ƮQDQFHLURV
aqui reconhecidos são inicialmente registados ao seu justo valor e
VXEVHTXHQWHPHQWHDRFXVWRDPRUWL]DGRO¬TXLGRGHLPSDULGDGH2V
custos de transação associados fazem parte da taxa de juro efetiva
GHVWHV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV 2V MXURV V¢R UHFRQKHFLGRV QD
PDUJHPƮQDQFHLUDSHORP¨WRGRGDWD[DGHMXURHIHWLYD
As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados quando
LGHQWLƮFDGDV

5) Outros passivos financeiros
2VRXWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RWRGRVRVSDVVLYRVƮQDQFHLURVTXH
Q¢RVHHQFRQWUDPUHJLVWDGRVQDFDWHJRULDGHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDR
justo valor através de resultados. Esta categoria inclui tomadas em
mercado monetário, recursos de clientes e de outras instituições
ƮQDQFHLUDVG¬YLGDHPLWLGDHQWUHRXWURV
(VWHV SDVVLYRV ƮQDQFHLURV V¢R LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV DR MXVWR
valor e subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Os
custos de transação associados fazem parte da taxa de juro efetiva.
2VMXURVV¢RUHFRQKHFLGRVQDPDUJHPƮQDQFHLUDSHORP¨WRGRGD
taxa de juro efetiva.
As mais e menos-valias apuradas no momento da recompra de
RXWURV SDVVLYRV ƮQDQFHLURV V¢R UHFRQKHFLGDV HP 5HVXOWDGRV HP
operações de negociação e de cobertura no momento em que
ocorrem.

(ii) Imparidade
Em cada data de balanço, é efetuada uma avaliação da existência de
HYLG©QFLD REMHWLYD GH LPSDULGDGH 8P DWLYR ƮQDQFHLUR RX JUXSR GH
DWLYRV ƮQDQFHLURV HQFRQWUDVH HP LPSDULGDGH VHPSUH TXH H[LVWD
evidência objetiva de imparidade resultante de um ou mais eventos
TXH RFRUUHUDP DS²V R VHX UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO WDLV FRPR L 
SDUDRVW¬WXORVFRWDGRVXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGDRXGHYDORU
VLJQLƮFDWLYRQDVXDFRWD¦¢RH LL SDUDW¬WXORVQ¢RFRWDGRVTXDQGRHVVH
HYHQWR RXHYHQWRV WHQKDXPLPSDFWRQRYDORUHVWLPDGRGRVưX[RV
GHFDL[DIXWXURVGRDWLYRƮQDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRVƮQDQFHLURV
TXHSRVVDVHUHVWLPDGRFRPUD]RDELOLGDGH'HDFRUGRFRPDVSRO¬WLFDV
do Grupo, 30% de desvalorização no justo valor de um instrumento
GHFDSLWDO¨FRQVLGHUDGDXPDGHVYDORUL]D¦¢RVLJQLƮFDWLYDHRSHU¬RGR
de um ano é assumido como uma desvalorização continuada do justo
valor abaixo de custo de aquisição.
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6HIRULGHQWLƮFDGDLPSDULGDGHQXPDWLYRƮQDQFHLURGLVSRQ¬YHOSDUD
venda, a perda acumulada (mensurada como a diferença entre o
custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas de imparidade
anteriormente reconhecidas por contrapartida de resultados) é
transferida de reservas de justo valor e reconhecida em resultados.
&DVRQXPSHU¬RGRVXEVHTXHQWHRMXVWRYDORUGRVLQVWUXPHQWRVGH
G¬YLGD FODVVLƮFDGRV FRPR DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD
aumente e esse aumento possa ser objetivamente associado
a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por
imparidade em resultados, a perda por imparidade é revertida
por contrapartida de resultados. A recuperação das perdas de
LPSDULGDGHUHFRQKHFLGDVHPLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOFODVVLƮFDGRV
FRPR DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUDYHQGD ¨ UHJLVWDGD FRPR
mais-valia em reservas de justo-valor quando ocorre (não existindo
reversão por contrapartida de resultados).

Em ambas as operações, o Banco contratou um Credit Default
Swap (CDS) com um SPV, comprando desta forma proteção para
a totalidade do portfolio referenciado. Tratando-se, em ambos os
casos, de securitizações sintéticas, no âmbito desse mesmo CDS,
R ULVFR GDV UHVSHWLYDV FDUWHLUDV IRL VXEGLYLGLGR HP  WUDQFKHV
sénior, mezzanine e equity. A mezzanine e parte da equity (20%) foram
colocadas em mercado através da emissão pelo SPV, e da subscrição
por investidores de Credit Linked Notes (CLNs). Por sua vez, o Banco
reteve o risco da tranche sénior e de parte remanescente da tranche
equity (80%). O produto da emissão das CLNs foi aplicado pelo SPV
na constituição de um depósito que colateraliza, na totalidade, as
suas responsabilidades perante o Grupo no âmbito do CDS.

(iii) Derivados embutidos

2*UXSRGHVLJQDGHULYDGRVHRXWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVSDUD
cobertura do risco de taxa de juro e risco cambial resultantes de
DWLYLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWRHGHLQYHVWLPHQWR2VGHULYDGRVTXH
Q¢RVHTXDOLƮFDPSDUDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDV¢RUHJLVWDGRV
como de negociação.

2VGHULYDGRVHPEXWLGRVHPLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVV¢RWUDWDGRV
VHSDUDGDPHQWHVHPSUHTXHRVULVFRVHEHQHI¬FLRVHFRQ²PLFRVGR
derivado não estão relacionados com os do instrumento principal
(host contract  GHVGH TXH R LQVWUXPHQWR K¬EULGR FRQMXQWR  Q¢R
HVWHMDSDUWLGDUHFRQKHFLGRDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
Os derivados embutidos são registados ao justo valor com as
variações de justo valor subsequentes registadas em resultados do
SHU¬RGRHDSUHVHQWDGDVQDFDUWHLUDGHGHULYDGRVGHQHJRFLD¦¢R

6) Operações de securitização
(i) Securitizações tradicionais
O Banco tem em curso um conjunto de quatro operações de
securitização de crédito hipotecário residencial (Magellan Mortgages
No. 1, No. 2, No. 3 e No. 4) cujos portfolios foram contabilisticamente
desreconhecidos do balanço individual do Banco, na medida em
que as tranches residuais das referidas operações foram vendidas
a investidores institucionais e, consequentemente, os riscos e
EHQHI¬FLRVDHODVLQHUHQWHVVXEVWDQFLDOPHQWHWUDQVIHULGRV
Conforme descrito na nota 22, tendo em conta que, por ter adquirido
subsequentemente uma parte da tranche mais subordinada, o
Grupo mantem o controlo sobre os ativos e passivos da Magellan
Mortgages No. 2 e No. 3, estas Special Purpose Entities (SPE ou SPV) são
consolidadas nas Demonstrações Financeiras do Grupo, de acordo
FRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHƮQLGDQDQRWDE 
As quatro operações consubstanciam estruturas de securitização
WUDGLFLRQDLVHPTXHFDGDXPDGDVFDUWHLUDVGHFU¨GLWRKDELWD¦¢R
foi vendida a um Fundo de Titularização de Créditos português,
R TXDO SRU VHX ODGR ƮQDQFLRX HVVD FRPSUD DWUDY¨V GD YHQGD
a uma SPE sediada na Irlanda, de unidades de titularização.
Concomitantemente, essa SPE emitiu e vendeu no mercado de
capitais um conjunto de diferentes tranches de obrigações.

(ii) Securitizações sintéticas
2*UXSRWHPHPFXUVRGXDVRSHUD¦´HVTXHFRQƮJXUDPHVWUXWXUDV
de securitização sintética. O Caravela SME No. 3, cuja liquidação
ocorreu em 28 de junho de 2013, tem como base uma carteira de
créditos de médio e longo prazo, de contas correntes caucionadas
e de descobertos autorizados concedidos pelo BCP, sobretudo a
pequenas e médias empresas.
2&DUDYHOD60(1R¨XPDRSHUD¦¢RFRPFDUDFWHU¬VWLFDVVLPLODUHV
iniciada em 5 de junho de 2014 e cujo portfolio¨FRQVWLWX¬GRSRU
operações de leasing automóvel, imobiliário e de equipamento
contratadas entre o Banco e um conjunto de clientes pertencentes
TXHOHPHVPRVHJPHQWR SHTXHQDVHP¨GLDVHPSUHVDV 

e) Contabilidade de cobertura
(i) Contabilidade de cobertura

Os derivados de cobertura são registados ao justo valor e os ganhos
ou perdas resultantes da reavaliação são reconhecidos de acordo
com o modelo de contabilidade de cobertura adotado pelo Grupo.
8PDUHOD¦¢RGHFREHUWXUDH[LVWHTXDQGR
śGDWDGHLQ¬FLRGDUHOD¦¢RH[LVWHGRFXPHQWD¦¢RIRUPDOGDFREHUWXUD
– Se espera que a cobertura seja altamente efetiva;
ś$HIHWLYLGDGHGDFREHUWXUDSRGHVHUƮDYHOPHQWHPHQVXUDGD
ś$ FREHUWXUD ¨ DYDOLDGD QXPD EDVH FRQW¬QXD H HIHWLYDPHQWH
GHWHUPLQDGDFRPRVHQGRDOWDPHQWHHIHWLYDDRORQJRGRSHU¬RGR
GHUHODWRƮQDQFHLURH
ś(P UHOD¦¢R  FREHUWXUD GH XPD WUDQVD¦¢R SUHYLVWD HVWD ¨
altamente provável e apresenta uma exposição a variações nos
ưX[RVGHFDL[DTXHSRGHULDHP¹OWLPDDQ OLVHDIHWDURVUHVXOWDGRV
4XDQGRXPLQVWUXPHQWRƮQDQFHLURGHULYDGR¨XWLOL]DGRSDUDFREULU
variações cambiais de elementos monetários ativos ou passivos,
não é aplicado qualquer modelo de contabilidade de cobertura.
Qualquer ganho ou perda associado ao derivado é reconhecido em
UHVXOWDGRV GR SHU¬RGR DVVLP FRPR DVYDULD¦´HV GR ULVFR FDPELDO
dos elementos monetários subjacentes.

(ii) Cobertura de justo valor
As variações do justo valor dos derivados que sejam designados e
TXHVHTXDOLƮTXHPFRPRGHFREHUWXUDGHMXVWRYDORUV¢RUHJLVWDGDV
por contrapartida de resultados, em conjunto com as variações de
justo valor do ativo, passivo ou grupo de ativos e passivos a cobrir
no que diz respeito ao risco coberto. Se a relação de cobertura deixa
de cumprir com os requisitos da contabilidade de cobertura, os
ganhos ou perdas acumulados pelas variações do risco de taxa de
MXURDVVRFLDGRDRLWHPGHFREHUWXUDDW¨GDWDGDGHVFRQWLQXD¦¢R
GD FREHUWXUD V¢R DPRUWL]DGRV SRU UHVXOWDGRV SHOR SHU¬RGR
remanescente do elemento coberto.

(iii) Cobertura de fluxos de caixa
$VYDULD¦´HV GH MXVWRYDORU GRV GHULYDGRV TXH VH TXDOLƮFDP SDUD
FREHUWXUDV GH ưX[RV GH FDL[D V¢R UHFRQKHFLGDV HP FDSLWDLV
SU²SULRVśUHVHUYDVGHưX[RVGHFDL[DQDSDUWHHIHWLYDGDVUHOD¦´HV
de cobertura. As variações de justo valor da parcela inefetiva das
relações de cobertura são reconhecidas por contrapartida de
resultados, no momento em que ocorrem.
2VYDORUHVDFXPXODGRVHPFDSLWDLVSU²SULRVV¢RUHFODVVLƮFDGRVSDUD
UHVXOWDGRVQRVSHU¬RGRVHPTXHRLWHPFREHUWRDIHWDUHVXOWDGRV
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1R FDVR GH XPD FREHUWXUD GD YDULDELOLGDGH GRV ưX[RV GH FDL[D
quando o instrumento de cobertura expira ou é alienado, ou
quando a relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos de
contabilidade de cobertura, ou a relação de cobertura é revogada,
a relação de cobertura é descontinuada prospectivamente. Desta
forma, as variações de justo valor do derivado, acumuladas em
FDSLWDLV SU²SULRV DW¨  GDWD GD GHVFRQWLQXD¦¢R GD FREHUWXUD
SRGHPVHU
– Diferidas pelo prazo remanescente do elemento coberto; ou
ś5HFRQKHFLGDVGHLPHGLDWRHPUHVXOWDGRVGRSHU¬RGRQRFDVRGH
o elemento coberto se ter extinguido.
No caso da descontinuação de uma relação de cobertura de
uma transação futura, as variações de justo valor do derivado
UHJLVWDGDV HP FDSLWDLV SU²SULRV PDQW©PVH D¬ UHFRQKHFLGDV DW¨
que a transação futura seja reconhecida em resultados. Quando
já não é expectável que a transação ocorra, os ganhos ou perdas
acumulados registados por contrapartida de capitais próprios são
reconhecidos imediatamente em resultados.

DW¨PDWXULGDGHV¢RSHUPLWLGDVHPGHWHUPLQDGDVFLUFXQVW¡QFLDV
HVSHF¬ƮFDV
São proibidas as transferências de e para outros Ativos e passivos
ƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV Fair Value Option).
$ DQ OLVH GDV UHFODVVLƮFD¦´HV HIHWXDGDV HQFRQWUDVH GHWDOKDGD
QDVQRWDVś$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURV
DWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGH
UHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHQDQRWD
ś$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

g) Desreconhecimento
2*UXSRGHVUHFRQKHFHDWLYRVƮQDQFHLURVTXDQGRH[SLUDPWRGRVRV
GLUHLWRVDRVưX[RVGHFDL[DIXWXURV1XPDWUDQVIHU©QFLDGHDWLYRVR
desreconhecimento apenas pode ocorrer quando substancialmente
WRGRVRVULVFRVHEHQHI¬FLRVGRVDWLYRVƮQDQFHLURVIRUDPWUDQVIHULGRV
ou o Grupo não mantém controlo dos mesmos.
2 *UXSR SURFHGH DR GHVUHFRQKHFLPHQWR GH SDVVLYRV ƮQDQFHLURV
quando estes são cancelados ou extintos.

(iv) Efetividade de cobertura
3DUD TXH XPD UHOD¦¢R GH FREHUWXUD VHMD FODVVLƮFDGD FRPR WDO GH
acordo com a IAS 39, deve ser demonstrada a sua efetividade.
$VVLP R *UXSR H[HFXWD WHVWHV SURVSHWLYRV QD GDWD GH LQ¬FLR GD
relação de cobertura, quando aplicável, e testes retrospetivos de
modo a demonstrar em cada data de balanço a efetividade das
relações de cobertura, demostrando que as variações do justo valor
do instrumento de cobertura são cobertas por variações de justo
YDORU GR HOHPHQWR FREHUWR QD SDUFHOD DWULEX¬GD DR ULVFR FREHUWR
Qualquer inefetividade apurada é reconhecida em resultados no
momento em que ocorre.

(v) Cobertura de um investimento líquido numa entidade
estrangeira
$FREHUWXUDGHXPLQYHVWLPHQWRO¬TXLGRQXPDHQWLGDGHHVWUDQJHLUD
¨FRQWDELOL]DGDGHIRUPDVLPLODUFREHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D2V
ganhos e perdas cambiais resultantes do instrumento de cobertura
são reconhecidos em capitais próprios na parte efetiva da relação
de cobertura. A parte inefetiva é reconhecida em resultados do
SHU¬RGR 2V JDQKRV H SHUGDV FDPELDLV DFXPXODGRV UHODWLYRV DR
LQYHVWLPHQWR H  UHVSHWLYD RSHUD¦¢R GH FREHUWXUD UHJLVWDGRV HP
FDSLWDLV SU²SULRV V¢R WUDQVIHULGRV SDUD UHVXOWDGRV GR SHU¬RGR QR
momento da venda da entidade estrangeira, como parte integrante
do ganho ou perda resultante da alienação.

f) Reclassificação entre categorias de instrumentos
financeiros
Em outubro de 2008, o IASB emitiu a revisão da norma IAS 39 –
5HFODVVLƮFD¦¢R GH LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV Amendements to IAS
39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 7:
Financial Instruments Disclosures). Esta alteração veio permitir
TXH XPD HQWLGDGH WUDQVƮUD LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV GH $WLYRV
ƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVśQHJRFLD¦¢RSDUD
DV FDUWHLUDV GH $WLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD &U¨GLWR
D FOLHQWHV ś &U¨GLWR WLWXODGR RX $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨ 
maturidade (Held-to-maturity GHVGHTXHVHMDYHULƮFDGRRUHTXLVLWR
enunciado na norma para o efeito, nomeadamente, quando se
YHULƮFDU DOJXP HYHQWR TXH ¨ Q¢R XVXDO H DOWDPHQWH LPSURY YHO
que volte a ocorrer no curto prazo, isto é, esse evento puder
ser considerado uma circunstância rara. O Grupo adotou esta
SRVVLELOLGDGHSDUDXPFRQMXQWRGHDWLYRVƮQDQFHLURV
$VWUDQVIHU©QFLDVGHDWLYRVƮQDQFHLURVUHFRQKHFLGDVQDFDWHJRULD
GH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSDUDDVFDWHJRULDVGH
&U¨GLWR D FOLHQWHV ś &U¨GLWR WLWXODGR H $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV

h) Instrumentos de capital
8P LQVWUXPHQWR ƮQDQFHLUR ¨ FODVVLƮFDGR FRPR LQVWUXPHQWR GH
capital apenas se (a) o instrumento não incluir qualquer obrigação
FRQWUDWXDOGHHQWUHJDUGLQKHLURRXRXWURDWLYRƮQDQFHLURDXPDRXWUD
HQWLGDGH RX GH WURFDU DWLYRV ƮQDQFHLURV RX SDVVLYRV ƮQDQFHLURV
com outra entidade em condições que sejam potencialmente
desfavoráveis para o emitente e (b) se o instrumento for ou puder
ser liquidado nos instrumentos de capital próprio do próprio
emitente é um não derivado que não inclui qualquer obrigação
FRQWUDWXDO SDUD R HPLWHQWH GH HQWUHJDU XP Q¹PHUR YDUL YHO GRV
seus próprios instrumentos de capital próprio, ou um derivado que
VHU  OLTXLGDGR DSHQDV SHOR HPLWHQWH WURFDQGR XPD TXDQWLD Ʈ[D
HPGLQKHLURRXRXWURDWLYRƮQDQFHLURSRUXPQ¹PHURƮ[RGRVVHXV
próprios instrumentos de capital próprio.
Um instrumento de capital, independentemente da sua forma
legal, evidencia um interesse residual nos ativos de uma entidade
após a dedução de todos os seus passivos.
2V FXVWRV GH WUDQVD¦¢R GLUHWDPHQWH DWULEX¬YHLV  HPLVV¢R GH
instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital
próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos
e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são
UHJLVWDGRVQRFDSLWDOSU²SULRO¬TXLGRVGRVFXVWRVGHWUDQVD¦¢R
$VD¦´HVSUHIHUHQFLDLVHPLWLGDVSHOR*UXSRV¢RFODVVLƮFDGDVFRPR
capital quando o reembolso ocorre apenas por opção do Grupo e
os dividendos são pagos pelo Grupo numa base discricionária.
Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são
reconhecidos quando o direito ao seu recebimento é estabelecido
e deduzidos ao capital próprio.

i) Instrumentos financeiros compostos
2VLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVTXHFRQWHQKDPXPSDVVLYRƮQDQFHLUR
H XPD FRPSRQHQWH GH FDSLWDO H[ REULJD¦´HV FRQYHUW¬YHLV  V¢R
FODVVLƮFDGRV FRPR LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV FRPSRVWRV 3DUD
RV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV FODVVLƮFDGRV FRPR LQVWUXPHQWRV
compostos, os termos da sua conversão para ações ordinárias
Q¹PHURGHD¦´HV Q¢RSRGHPYDULDUHPIXQ¦¢RGHDOWHUD¦´HVGR
VHXMXVWRYDORU$FRPSRQHQWHGHSDVVLYRƮQDQFHLURFRUUHVSRQGHDR
YDORUDWXDOGRVUHHPEROVRVGHFDSLWDOHMXURVIXWXURVGHVFRQWDGRV
WD[DGHMXURGHPHUFDGRDSOLF YHODSDVVLYRVƮQDQFHLURVVLPLODUHV
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que não possuam nenhuma opção de conversão. A componente de
FDSLWDOFRUUHVSRQGHGLIHUHQ¦DHQWUHRYDORUUHFHELGRGDHPLVV¢R
H R YDORU DWULEX¬GR DR SDVVLYR ƮQDQFHLUR 2V SDVVLYRV ƮQDQFHLURV
são mensurados ao custo amortizado através do método da taxa
GHMXURHIHWLYD2VMXURVV¢RUHFRQKHFLGRVHPPDUJHPƮQDQFHLUD

mensuração de todos os ativos não correntes e todos os ativos e
SDVVLYRVLQFOX¬GRVQXPJUXSRGHDWLYRVSDUDYHQGD¨HIHWXDGDGH
DFRUGR FRP DV ,)56 DSOLF YHLV $S²V D VXD UHFODVVLƮFD¦¢R HVWHV
ativos ou grupos de ativos são mensurados ao menor entre o seu
custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.

j) Empréstimo de títulos e transações com acordo de
recompra

As operações descontinuadas e as subsidiárias adquiridas
exclusivamente com o objetivo de venda no curto prazo são
consolidadas até ao momento da sua venda.

(i) Empréstimo de títulos
2V W¬WXORV FHGLGRV DWUDY¨V GH DFRUGRV GH HPSU¨VWLPR GH W¬WXORV
continuam a ser reconhecidos no balanço e são reavaliados de
DFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGDFDWHJRULDDTXHSHUWHQFHP
2 PRQWDQWH UHFHELGR SHOR HPSU¨VWLPR GH W¬WXORV ¨ UHFRQKHFLGR
FRPRXPSDVVLYRƮQDQFHLUR2VW¬WXORVREWLGRVDWUDY¨VGHDFRUGRV
GHHPSU¨VWLPRGHW¬WXORVQ¢RV¢RUHFRQKHFLGRVSDWULPRQLDOPHQWH
2 PRQWDQWH FHGLGR SHOR HPSU¨VWLPR GH W¬WXORV ¨ UHFRQKHFLGR
FRPRDWLYRVREUHFOLHQWHVRXLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDV2VSURYHLWRV
RXFXVWRVUHVXOWDQWHVGHHPSU¨VWLPRGHW¬WXORVV¢RSHULRGLƮFDGRV
GXUDQWH R SHU¬RGR GDV RSHUD¦´HV H V¢R LQFOX¬GRV HP MXURV H
SURYHLWRVRXFXVWRVHTXLSDUDGRV PDUJHPƮQDQFHLUD 

(ii) Acordos de recompra
2*UXSRUHDOL]DFRPSUDVYHQGDVGHW¬WXORVFRPDFRUGRGHUHYHQGD
 UHFRPSUD GH W¬WXORV VXEVWDQFLDOPHQWH LG©QWLFRV QXPD GDWD
IXWXUDDXPSUH¦RSUHYLDPHQWHGHƮQLGR2VW¬WXORVDGTXLULGRVTXH
estiverem sujeitos a acordos de revenda numa data futura não são
reconhecidos em balanço. Os montantes pagos são reconhecidos
em crédito a clientes ou aplicações em instituições de crédito. Os
YDORUHV D UHFHEHU V¢R FRODWHUL]DGRV SHORV W¬WXORV DVVRFLDGRV 2V
W¬WXORVYHQGLGRVDWUDY¨VGHDFRUGRVGHUHFRPSUDFRQWLQXDPDVHU
UHFRQKHFLGRVQREDODQ¦RHV¢RUHDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFD
FRQWDELO¬VWLFD GD FDWHJRULD D TXH SHUWHQFHP 2V UHFHELPHQWRV
da venda de investimentos são considerados como recursos de
clientes ou de outras instituições de crédito. A diferença entre
as condições de compra / venda e as de revenda / recompra é
SHULRGLƮFDGD GXUDQWH R SHU¬RGR GDV RSHUD¦´HV H ¨ UHJLVWDGD HP
juros e proveitos ou custos equiparados.

k) Ativos não correntes detidos para venda e operações
descontinuadas ou em descontinuação
Os ativos não correntes, grupos de ativos não correntes detidos para
venda (grupos de ativos em conjunto com os respetivos passivos,
que incluem pelo menos um ativo não corrente) e operações
GHVFRQWLQXDGDVV¢RFODVVLƮFDGRVFRPRGHWLGRVSDUDYHQGDTXDQGR
existe a intenção de alienar os referidos ativos e passivos e os ativos
RX JUXSRV GH DWLYRV HVW¢R GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD LPHGLDWD H D VXD
venda é muito provável. Para que a venda seja altamente provável,
o Grupo deve estar empenhado num plano para vender o ativo (ou
grupo para alienação), e deve ter sido iniciado um programa ativo
para localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo
(ou grupo para alienação) deve ser ativamente publicitado para
venda a um preço que seja razoável em relação ao seu justo valor
FRUUHQWH $O¨P GLVVR GHYH HVSHUDUVH TXH D YHQGD VH TXDOLƮTXH
SDUD UHFRQKHFLPHQWR FRPRYHQGD FRQFOX¬GD DW¨ XP DQR D SDUWLU
GDGDWDGDFODVVLƮFD¦¢RH[FHWRFRQIRUPHSHUPLWLGRSHORSDU JUDIR
9 da IFRS 5 e as ações necessárias para concluir o plano devem
LQGLFDUDLPSUREDELOLGDGHGHDOWHUD¦´HVVLJQLƮFDWLYDVQRSODQRRX
de o plano ser retirado.
2*UXSRWDPE¨PFODVVLƮFDFRPRDWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUD
venda os ativos não correntes ou grupos de ativos adquiridos apenas
FRPRREMHWLYRGHYHQGDSRVWHULRUTXHHVW¢RGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
imediata e cuja venda é muito provável. Imediatamente antes da
VXDFODVVLƮFD¦¢RFRPRDWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGDD

O Grupo classifica igualmente em ativos não correntes detidos
para venda os bens detidos por recuperação de crédito, que
se encontram mensurados inicialmente pelo menor entre o
VHX MXVWR YDORU O¬TXLGR GH FXVWRV GH YHQGD H R YDORU GR FU¨GLWR
existente na data em que foi efetuada a dação ou arrematação
judicial dos bens.
O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este
determinado com base no preço expectável de venda obtido
através de avaliações periódicas efetuadas por peritos avaliadores
H[WHUQRV GH DFRUGR FRP D SHULRGLFLGDGH GHƮQLGD QR QRUPDWLYR
do Banco. A mensuração subsequente destes ativos é efetuada ao
PHQRU GR VHXYDORU FRQWDELO¬VWLFR H R FRUUHVSRQGHQWH MXVWRYDORU
O¬TXLGR GRV FXVWRV GH YHQGD Q¢R VHQGR VXMHLWRV D DPRUWL]D¦¢R
As perdas de imparidade são registadas por contrapartida de
UHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLR

l) Locações
'HDFRUGRFRPRGHƮQLGRQD,$6DVORFD¦´HVV¢RFODVVLƮFDGDV
como financeiras sempre que os seus termos transferem
VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H UHFRPSHQVDV DVVRFLDGRV 
propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são
FODVVLƮFDGDV FRPR RSHUDFLRQDLV $ FODVVLƮFD¦¢R GDV ORFD¦´HV ¨
feita em função da substância e não da forma do contrato.

Locações financeiras
1D ²WLFD GR ORFDW ULR RV FRQWUDWRV GH ORFD¦¢R ƮQDQFHLUD V¢R
UHJLVWDGRV QD GDWD GR VHX LQ¬FLR FRPR DWLYR H SDVVLYR SHOR MXVWR
valor da propriedade locada, que é equivalente ao valor atual das
UHQGDV GH ORFD¦¢R YLQFHQGDV $V UHQGDV V¢R FRQVWLWX¬GDV SHOR
HQFDUJR ƮQDQFHLUR H SHOD DPRUWL]D¦¢R ƮQDQFHLUD GR FDSLWDO 2V
HQFDUJRVƮQDQFHLURVV¢RLPSXWDGRVDRVSHU¬RGRVGXUDQWHRSUD]R
GHORFD¦¢RDƮPGHSURGX]LUXPDWD[DGHMXURSHUL²GLFDFRQVWDQWH
VREUHRVDOGRUHPDQHVFHQWHGRSDVVLYRSDUDFDGDSHU¬RGR
1D ²WLFD GR ORFDGRU RV DWLYRV GHWLGRV VRE ORFD¦¢R ƮQDQFHLUD V¢R
registados no balanço como capital em locação pelo valor equivalente
DR LQYHVWLPHQWR O¬TXLGR GH ORFD¦¢R ƮQDQFHLUD $V UHQGDV V¢R
FRQVWLWX¬GDVSHORSURYHLWRƮQDQFHLURHSHODDPRUWL]D¦¢RƮQDQFHLUD
GR FDSLWDO 2 UHFRQKHFLPHQWR GR UHVXOWDGR ƮQDQFHLUR UHưHWH XPD
WD[D GH UHWRUQR SHUL²GLFD FRQVWDQWH VREUH R LQYHVWLPHQWR O¬TXLGR
remanescente do locador.
Os ativos recebidos decorrentes da resolução de contratos de
ORFD¦¢RƮQDQFHLUDHTXHFXPSUDPFRPDGHƮQL¦¢RGHDWLYRVGHWLGRV
SDUDYHQGDQ¢RFODVVLƮFDGRVQHVVDFDWHJRULDV¢RPHQVXUDGRVGH
DFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHƮQLGDQDQRWDN 

Locações operacionais
Na ótica do locatário, o Grupo detém diversos contratos de locação
operacional de imóveis e viaturas. Os pagamentos efetuados
no âmbito desses contratos de locação são reconhecidos na
UXEULFD 2XWURV JDVWRV DGPLQLVWUDWLYRV QR GHFXUVR GDYLGD ¹WLO GR
contrato, não se evidenciando no seu balanço, nem o ativo nem a
responsabilidade associada ao contrato celebrado.
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m) Reconhecimento de juros
2VUHVXOWDGRVUHIHUHQWHVDMXURVGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVDWLYRV
e passivos mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas
rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares
PDUJHPƮQDQFHLUD SHORP¨WRGRGDWD[DGHMXURHIHWLYD2VMXURV
WD[DHIHWLYDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDWDPE¨P
V¢RUHFRQKHFLGRVHPPDUJHPƮQDQFHLUDDVVLPFRPRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
$WD[DGHMXURHIHWLYDFRUUHVSRQGHWD[DTXHGHVFRQWDRVSDJDPHQWRV
ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do
LQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR RXTXDQGRDSURSULDGRSRUXPSHU¬RGRPDLV
FXUWR SDUDRYDORUO¬TXLGRDWXDOGHEDODQ¦RGRDWLYRRXSDVVLYRƮQDQFHLUR
Para a determinação da taxa de juro efetiva, o Grupo procede
 HVWLPDWLYD GRV ưX[RV GH FDL[D IXWXURV FRQVLGHUDQGR WRGRV RV
WHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRƮQDQFHLUR SRUH[HPSORRS¦´HV
de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas
por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas
consideradas como parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de
transação e todos os prémios ou descontos diretamente relacionados
FRPDWUDQVD¦¢RH[FHWRSDUDDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWR
valor através de resultados.
1R FDVR GH DWLYRV ƮQDQFHLURV RX JUXSRV GH DWLYRV ƮQDQFHLURV
semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por
imparidade, os juros registados em resultados são determinados
FRPEDVHQDWD[DGHMXURXWLOL]DGDSDUDGHVFRQWRGHưX[RVGHFDL[D
futuros na mensuração da perda por imparidade.
(VSHFLƮFDPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRSRO¬WLFDGHUHJLVWRGRVMXURV
GHFU¨GLWRYHQFLGRV¢RFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVDVSHWRV
– Os juros de créditos vencidos com garantias reais, até que seja
atingido o limite de cobertura avaliado, são registados por
contrapartida de resultados de acordo com a IAS 18 no pressuposto
de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e
– Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido
há mais de 90 dias que não estejam cobertos por garantia real
são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando
recebidos por se considerar, no âmbito da IAS 18, que a sua
recuperação é remota.

o) Resultados de operações financeiras (Resultados em
operações de negociação e de cobertura, Resultados em
ativos financeiros disponíveis para venda e Resultados
em ativos financeiros detidos até à maturidade)
2 5HVXOWDGR GH RSHUD¦´HV ƮQDQFHLUDV UHưHWH RV JDQKRV H SHUGDV
GRVDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
isto é, variações de justo valor e juros de derivados de negociação
e de derivados embutidos, assim como os dividendos recebidos
associados a estas carteiras. Inclui igualmente, mais ou menosYDOLDVGDVDOLHQD¦´HVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
H GH DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH $VYDULD¦´HV GH
justo valor dos derivados afetos a carteiras de cobertura e dos
elementos cobertos, quando aplicável a cobertura de justo valor,
também aqui são reconhecidas.

p) Atividades fiduciárias
2V DWLYRV GHWLGRV QR ¡PELWR GH DWLYLGDGHV ƮGXFL ULDV Q¢R V¢R
UHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGR*UXSR
Os resultados obtidos com serviços e comissões provenientes
destas atividades são reconhecidos na demonstração de resultados
QRSHU¬RGRHPTXHRFRUUHP

q) Outros ativos tangíveis
2V RXWURV DWLYRV WDQJ¬YHLV HQFRQWUDPVH UHJLVWDGRV DR FXVWR GH
aquisição, deduzido das respetivas amortizações acumuladas e perdas
por imparidade. Os custos subsequentes são reconhecidos como um
DWLYRVHSDUDGRDSHQDVVHIRUSURY YHOTXHGHOHVUHVXOWDU¢REHQHI¬FLRV
económicos futuros para o Grupo. As despesas com manutenção e
UHSDUD¦¢RV¢RUHFRQKHFLGDVFRPRFXVWRPHGLGDTXHV¢RLQFRUULGDV
GHDFRUGRFRPRSULQF¬SLRGDHVSHFLDOL]D¦¢RGRVH[HUF¬FLRV
As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes,
GHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVSHU¬RGRVGHYLGD¹WLOHVSHUDGD
Número de anos
Imóveis

50

2EUDVHPHGLI¬FLRVDOKHLRV

10

Equipamento
Outras imobilizações

4 a 12
3

3DUDRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRVFRPH[FH¦¢RGDTXHOHV
TXHIRUHPFODVVLƮFDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUDGRULVFR
de taxa de juro, a componente de juro não é autonomizada das
DOWHUD¦´HVQRVHXMXVWRYDORUVHQGRFODVVLƮFDGDFRPR5HVXOWDGRV
de operações de negociação e cobertura. Para derivados de
FREHUWXUDGRULVFRGHWD[DGHMXURHDVVRFLDGRVDDWLYRVƮQDQFHLURV
RX SDVVLYRV ƮQDQFHLURV UHFRQKHFLGRV QD FDWHJRULD GH Fair Value
Option, a componente de juro é reconhecida em Juros e proveitos
HTXLSDUDGRVRXHP-XURVHFXVWRVHTXLSDUDGRV PDUJHPƮQDQFHLUD 

6HPSUHTXHH[LVWDXPLQG¬FLRGHTXHXPDWLYRƮ[RWDQJ¬YHOSRVVD
ter imparidade, é efetuada uma estimativa do seu valor recuperável,
devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que
R YDORU O¬TXLGR GHVVH DWLYR H[FHGD R YDORU UHFXSHU YHO 2 YDORU
recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo
valor deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso, sendo este
FDOFXODGR FRP EDVH QRYDORU DWXDO GRV ưX[RV GH FDL[D HVWLPDGRV
futuros que se espera vir a obter com o uso continuado do ativo e
GDVXDDOLHQD¦¢RQRƮQDOGDYLGD¹WLO

n) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e
comissões

$VSHUGDVSRULPSDULGDGHGHDWLYRVƮ[RVWDQJ¬YHLVV¢RUHFRQKHFLGDV
HPUHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLR

Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos
GHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVFULW¨ULRV
ś4XDQGRV¢RREWLGRVPHGLGDTXHRVVHUYL¦RVV¢RSUHVWDGRVRVHX
UHFRQKHFLPHQWRHPUHVXOWDGRV¨HIHWXDGRQRSHU¬RGRDTXHUHVSHLWDP
– Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento
¨HIHWXDGRTXDQGRRUHIHULGRVHUYL¦RHVW FRQFOX¬GR
Quando são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um
LQVWUXPHQWRƮQDQFHLURRVSURYHLWRVUHVXOWDQWHVGHVHUYL¦RVHFRPLVV´HV
V¢RUHJLVWDGRVQDPDUJHPƮQDQFHLUD

r) Propriedades de investimento
Os imóveis detidos pelo Grupo com o objetivo de valorização do
capital a longo prazo e não a venda a curto prazo, e que não sejam
GHVWLQDGRV YHQGD QR FXUVR RUGLQ ULR GR QHJ²FLR QHP SDUD VXD
XWLOL]D¦¢RV¢RFODVVLƮFDGRVFRPRSURSULHGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
Estes investimentos são inicialmente reconhecidos ao custo de
aquisição, incluindo os custos de transação, e subsequentemente são
reavaliados ao justo valor. O justo valor da propriedade de investimento
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GHYHUHưHWLUDVFRQGL¦´HVGHPHUFDGRGDWDGREDODQ¦R$VYDULD¦´HV
GHMXVWRYDORUV¢RUHFRQKHFLGDVHPUHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLRQDUXEULFD
de Outros proveitos / (custos) de exploração (nota 8).
Os avaliadores externos que efetuam as avaliações estão devidamente
FHUWLƮFDGRVSDUDRHIHLWRHQFRQWUDQGRVHLQVFULWRVQD&090

s) Ativos intangíveis
Encargos com projetos de investigação e desenvolvimento
2*UXSRQ¢RSURFHGHFDSLWDOL]D¦¢RGHGHVSHVDVGHLQYHVWLJD¦¢RH
desenvolvimento. Todos os encargos são registados como gasto no
SHU¬RGRHPTXHRFRUUHP

Software
2*UXSRUHJLVWDHPDWLYRVLQWDQJ¬YHLVRVFXVWRVDVVRFLDGRVDRsoftware
DGTXLULGRDHQWLGDGHVWHUFHLUDVHSURFHGHVXDDPRUWL]D¦¢ROLQHDUSHOR
SHU¬RGR GH YLGD ¹WLO HVWLPDGR HP WU©V DQRV 2 *UXSR Q¢R FDSLWDOL]D
custos gerados internamente relativos ao desenvolvimento de software.

t) Caixa e equivalentes de caixa
3DUD HIHLWRV GD GHPRQVWUD¦¢R GRV ưX[RV GH FDL[D D FDL[D H VHXV
equivalentes englobam os valores registados no balanço com
maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde
se incluem a caixa e as disponibilidades em Bancos Centrais e em
outras instituições de crédito.

u) Offsetting
2VDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVV¢RFRPSHQVDGRVHUHFRQKHFLGRV
SHORVHXYDORUO¬TXLGRHPEDODQ¦RTXDQGRL R*UXSRWHPXPGLUHLWR
legal de compensar os valores reconhecidos e as transações podem
VHUOLTXLGDGDVSHORVHXYDORUO¬TXLGRHLL R*UXSRSUHWHQGDOLTXLGDU
QXPD EDVH O¬TXLGD RXUHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDUVLPXOWDQHDPHQWH
o passivo. Considerando as atuais operações do Grupo, não são
efetuadas quaisquer compensações de montante material. No
FDVR GH RFRUUHUHP UHFODVVLƮFD¦´HV GH TXDQWLDV FRPSDUDWLYDV ¨
GLYXOJDGRRGLVSRVWRGD,$6D DQDWXUH]DGDUHFODVVLƮFD¦¢R
E DTXDQWLDGHFDGDLWHP RXFODVVHGHLWHQV UHFODVVLƮFDGR V HF R
PRWLYRGDUHFODVVLƮFD¦¢R

v) Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda
IXQFLRQDOWD[DGHF¡PELRHPYLJRUQDGDWDGDWUDQVD¦¢R2VDWLYRV
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são
FRQYHUWLGRVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOWD[DGHF¡PELRHPYLJRUQD
data de balanço. As diferenças cambiais resultantes da conversão
são reconhecidas em resultados. Os ativos e passivos não monetários
denominados em moeda estrangeira e registados ao custo histórico
V¢RFRQYHUWLGRVSDUDDPRHGDIXQFLRQDOWD[DGHF¡PELRHPYLJRU
na data da transação. Os ativos e passivos não monetários registados
DR MXVWR YDORU V¢R FRQYHUWLGRV SDUD D PRHGD IXQFLRQDO  WD[D GH
câmbio em vigor na data em que o justo valor é determinado e
reconhecido por contrapartida de resultados, com exceção daqueles
UHFRQKHFLGRV HP DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD FXMD
diferença é registada por contrapartida de capitais próprios.

w) Benefícios a empregados
(i) Plano de benefícios definidos
O Grupo tem a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores
pensões de reforma por velhice, pensões de reforma por invalidez
e pensões de sobrevivência, nos termos do estabelecido nas duas
FRQYHQ¦´HV FROHWLYDV GH WUDEDOKR TXH RXWRUJRX (VWHV EHQHI¬FLRV
estão previstos nos planos de pensões "Plano ACT" e "Plano ACTQ"
do "Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português".

$W¨  D SDU GRV EHQHI¬FLRV SUHYLVWRV QRV GRLV SODQRV DFLPD
referidos, o Grupo tinha assumido a responsabilidade, desde que
YHULƮFDGDVGHWHUPLQDGDVFRQGL¦´HVHPFDGDH[HUF¬FLRGHDWULEXLU
complementos de reforma aos colaboradores do Grupo admitidos
até 21 de setembro de 2006 (Plano Complementar). O Grupo
QRƮQDOGRH[HUF¬FLRGHGHWHUPLQRXDH[WLQ¦¢R ŠFRUWHš GR
EHQHI¬FLRGHYHOKLFHGR3ODQR&RPSOHPHQWDU(PGHGH]HPEUR
de 2012, o Instituto de Seguros de Portugal (ISP) aprovou
IRUPDOPHQWH HVWD DOWHUD¦¢R DR SODQR GH EHQHI¬FLRV GR *UXSR
com efeitos a 1 de janeiro de 2012. O corte do plano foi efetuado,
WHQGR VLGR DWULEX¬GR DRV FRODERUDGRUHV GLUHLWRV DGTXLULGRV
LQGLYLGXDOL]DGRV 1HVVD GDWD R *UXSR SURFHGHX LJXDOPHQWH 
liquidação da respetiva responsabilidade.
A partir de 1 de janeiro de 2011, os empregados bancários foram
integrados no Regime Geral da Segurança Social, que passou a
assegurar a proteção dos colaboradores nas eventualidades de
maternidade, paternidade, adoção e ainda de velhice, permanecendo
sob a responsabilidade dos bancos a proteção na doença, invalidez,
sobrevivência e morte (Decreto-Lei n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro).
$ WD[D FRQWULEXWLYD ¨ GH  FDEHQGR   HQWLGDGH
empregadora e 3% aos trabalhadores, em substituição da Caixa de
$ERQRGH)DP¬OLDGRV(PSUHJDGRV%DQF ULRV &$)(% TXHIRLH[WLQWD
por aquele mesmo diploma. Em consequência desta alteração o direito
SHQV¢RGRVHPSUHJDGRVQRDWLYRSDVVRXDVHUFREHUWRQRVWHUPRV
GHƮQLGRVSHOR5HJLPH*HUDOGD6HJXUDQ¦D6RFLDOWHQGRHPFRQWDR
WHPSRGHVHUYL¦RSUHVWDGRGHVGHGHMDQHLURGHDW¨LGDGHGD
reforma, passando os bancos a suportar o diferencial necessário para a
pensão garantida nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho.
Na sequência da aprovação pelo Governo do Decreto-Lei n.º
127/2011, que veio a ser publicado em 31 de dezembro, foi
estabelecido um Acordo Tripartido entre o Governo, a Associação
Portuguesa de Bancos e os Sindicatos dos trabalhadores bancários
sobre a transferência para a esfera da Segurança Social, das
responsabilidades das pensões em pagamento dos reformados e
pensionistas a 31 de dezembro de 2011.
Este decreto estabeleceu que as responsabilidades a transferir
FRUUHVSRQGLDPVSHQV´HVHPSDJDPHQWRHPGHGH]HPEURGH
2011, a valores constantes (taxa de atualização 0%) na componente
prevista no Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho
("IRCT") dos reformados e pensionistas. As responsabilidades
UHODWLYDVVDWXDOL]D¦´HVGDVSHQV´HVDEHQHI¬FLRVFRPSOHPHQWDUHV
V FRQWULEXL¦´HV SDUD RV 6$06 VREUH DV SHQV´HV GH UHIRUPD H
VREUHYLY©QFLD DR VXEV¬GLR GH PRUWH H  SHQV¢R GH VREUHYLY©QFLD
diferida, continuaram a cargo das Instituições.
1R ƮQDO GH GH]HPEUR GH  IRL FHOHEUDGR XP DFRUGR GH
revisão do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho entre o Grupo BCP
e dois sindicatos representativos dos trabalhadores do Grupo
TXH LQWURGX]LX DOWHUD¦´HV QR FDS¬WXOR GH 6HJXUDQ¦D 6RFLDO H
FRQVHTXHQWHPHQWHQRSODQRGHSHQV´HVƮQDQFLDGRSHOR)XQGRGH
Pensões do Grupo BCP. O novo ACT já se encontra publicado pelo
Ministério do Trabalho no Boletim do Trabalho e do Emprego.
O “Sindicato dos Bancários do Norte” (“SBN”), que também esteve
envolvido nas negociações do novo ACT, não formalizou até 31 de
GH]HPEUR GH  D DFHLWD¦¢R V DOWHUD¦´HV DR $&7 H FRPR WDO
o Grupo não reconheceu nas suas contas de 2016 o impacto das
alterações do ACT para os colaboradores associados do SBN.
As alterações mais relevantes ocorridas no ACT foram a alteração
GDLGDGHGHUHIRUPD LQYDOLGH]SUHVXP¬YHO TXHSDVVRXGRVDQRV
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para 66 anos e dois meses em 2016 e a atualização subsequente
GH PDLV XP P©V SRU FDGD DQR QR LQ¬FLR GH FDGD DQR FLYLO Q¢R
SRGHQGRHPTXDOTXHUFDVRVHUVXSHULRUTXHHVWLYHUHPYLJRUHP
cada momento no regime geral da Segurança Social, a alteração
na fórmula de determinação da contribuição da entidade
HPSUHJDGRUD SDUD RV 6$06 H IRL LQWURGX]LGR XP QRYR EHQHI¬FLR
GHQRPLQDGR 3U¨PLR ƮP GH FDUUHLUD TXH VXEVWLWXL R 3U¨PLR GH
antiguidade (nota 49).

SURYHLWR  FXVWR O¬TXLGR GH MXURV FRP R SODQR GH SHQV´HV LLL  R
efeito das reformas antecipadas, (iv) custos com serviços passados
H Y RVHIHLWRVGHTXDOTXHUOLTXLGD¦¢RRXFRUWHRFRUULGRVQRSHU¬RGR
Os valores a reconhecer na demonstração de resultados são
reconhecidos como custos e proveitos consoante a sua natureza.
Os encargos com reformas antecipadas correspondem ao aumento
de responsabilidades decorrente da reforma ocorrer antes do
empregado atingir a idade de reforma.

As alterações acima descritas foram enquadradas pelo Grupo como
uma alteração do plano de pensões nos termos previstos na IAS
19, como tal tiveram impacto no valor atual das responsabilidades
com serviços prestados e foram reconhecidos na demonstração de
UHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLRQDUXEULFD&XVWRVFRPR3HVVRDOš

2XWURVEHQHI¬FLRVTXHQ¢RGHSHQV´HVQRPHDGDPHQWHRVHQFDUJRV
GH VD¹GH GRV FRODERUDGRUHV QD VLWXD¦¢R GH UHIRUPD H EHQHI¬FLRV
DWULEX¬YHLVDRF³QMXJHHGHVFHQGHQWHVSRUPRUWHV¢RLJXDOPHQWH
considerados no cálculo das responsabilidades.

$UHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGDGR*UXSRFRPSODQRVGHUHIRUPD SODQRV
GH EHQHI¬FLR GHƮQLGR  ¨ HVWLPDGD VHPHVWUDOPHQWH FRP UHIHU©QFLD
a 31 de dezembro e 30 de junho de cada ano e sempre que
RFRUUDPưXWXD¦´HVGHPHUFDGRVLJQLƮFDWLYDVRXHYHQWRVSRQWXDLV
VLJQLƮFDWLYRVWDLVFRPRDOWHUD¦´HVQRSODQRFRUWHVRXOLTXLGD¦´HV
GHVGH D ¹OWLPD HVWLPDWLYD $V UHVSRQVDELOLGDGHV FRP VHUYL¦RV
passados são calculadas utilizando o método “Unit Credit Projected” e
pressupostos atuariais considerados adequados (nota 49).
As responsabilidades com pensões são calculadas pelo atuário
UHVSRQV YHO TXH VH HQFRQWUD FHUWLƮFDGR SHOD $XWRULGDGH GH
Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões (ASF).
$UHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGDGR*UXSRUHODWLYDDRSODQRGHSHQV´HVGH
EHQHI¬FLRGHƮQLGRHRXWURVEHQHI¬FLRV¨FDOFXODGDVHSDUDGDPHQWH
SDUDFDGDSODQRDWUDY¨VGDHVWLPDWLYDGRYDORUGHEHQHI¬FLRVIXWXURV
que cada colaborador deve receber em troca pelo seu serviço no
SHU¬RGRFRUUHQWHHHPSHU¬RGRVSDVVDGRV2EHQHI¬FLR¨GHVFRQWDGR
de forma a determinar o seu valor atual, sendo aplicada a taxa de
GHVFRQWR FRUUHVSRQGHQWH  WD[D GH REULJD¦´HV GH DOWD TXDOLGDGH
GHVRFLHGDGHVFRPPDWXULGDGHVHPHOKDQWHGDWDGRWHUPRGDV
REULJD¦´HV GR SODQR $ UHVSRQVDELOLGDGH O¬TXLGD ¨ GHWHUPLQDGD
após a dedução do justo valor dos ativos do Fundo de Pensões.
A responsabilidade extra-fundo respeita a complementos de pensão
DWULEX¬GRV D GLYHUVRV FRODERUDGRUHV QR ¡PELWR GRV SURFHVVRV GH
negociação de reformas com o objetivo de os incentivar a aderir aos
programas de redução de pessoal.

Os pagamentos aos fundos são efetuados anualmente por cada empresa
do Grupo de acordo com um plano de contribuições determinado de
IRUPDDDVVHJXUDUDVROY©QFLDGRIXQGR2ƮQDQFLDPHQWRP¬QLPRGDV
responsabilidades é de 100% para as pensões em pagamento e 95%
para os serviços passados do pessoal no ativo.

(ii) Planos de contribuição definida
3DUD RV 3ODQRV GH FRQWULEXL¦¢R GHƮQLGD DV UHVSRQVDELOLGDGHV
UHODWLYDV DR EHQHI¬FLR DWULEX¬YHO DRV FRODERUDGRUHV GR *UXSR V¢R
UHFRQKHFLGDVFRPRXPJDVWRGRH[HUF¬FLRTXDQGRGHYLGDV
Em 31 de dezembro de 2016, o Grupo tem dois planos de
FRQWULEXL¦¢RGHƮQLGD8PGHVVHVSODQRVDEUDQJHRVFRODERUDGRUHV
que tenham sido admitidos até 1 de julho de 2009. Para este plano,
designado não contributivo, são efetuadas contribuições do Grupo
anuais e iguais a 1% da remuneração anual paga aos colaboradores
no ano anterior. As contribuições apenas são efetuadas caso sejam
FXPSULGRV RV VHJXLQWHV UHTXLVLWRV L  R 52( GR %DQFR VHMD LJXDO
RXVXSHULRUWD[DGDVREULJD¦´HVGRWHVRXURDDQRVDFUHVFLGD
de 5 pontos percentuais e, (ii) existam reservas ou resultados
GLVWULEX¬YHLVQDVFRQWDVGR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V
Um outro plano abrange os colaboradores que tenham sido admitidos
após 1 de julho de 2009. Para este plano, designado contributivo, são
efetuadas contribuições mensais e iguais a 1,5% da remuneração
mensal auferida pelos colaboradores no corrente mês, quer pelo
Grupo e quer pelos próprios colaboradores. Esta contribuição tem
FDUDWHUREULJDW²ULRHHVW GHƮQLGDQRV$FRUGRV&ROHWLYRVGH7UDEDOKR
do Grupo BCP, não tendo subjacente critério de performance.

O proveito / custo de juros com o plano de pensões é calculado pelo
*UXSRPXOWLSOLFDQGRRDWLYRUHVSRQVDELOLGDGHO¬TXLGRFRPSHQV´HV
de reforma (responsabilidades deduzidas do justo valor dos ativos do
fundo) pela taxa de desconto utilizada para efeitos da determinação
das responsabilidades com pensões de reforma atrás referida.
1HVVD EDVH R SURYHLWR  FXVWR O¬TXLGR GH MXURV LQFOXL R FXVWR GRV
MXURV DVVRFLDGR V UHVSRQVDELOLGDGHV FRP SHQV´HV GH UHIRUPD H R
rendimento estimado dos ativos do fundo, ambos mensurados com
base na taxa de desconto utilizada no cálculo das responsabilidades.

(iii) Planos de remuneração com ações

2VJDQKRVHSHUGDVGHUHPHQVXUD¦¢RQRPHDGDPHQWH L RVJDQKRV
e perdas atuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos
DWXDULDLVXWLOL]DGRVHRVYDORUHVHIHWLYDPHQWHYHULƮFDGRV JDQKRVH
perdas de experiência) e das alterações de pressupostos atuariais; e
(ii) os ganhos e perdas decorrentes da diferença entre o rendimento
dos ativos do fundo calculado com base na taxa de desconto e os
valores obtidos, são reconhecidos por contrapartida de capital
próprio na rubrica de outro rendimento integral.

x) Impostos sobre lucros

O Grupo reconhece na sua demonstração dos resultados um
YDORU WRWDO O¬TXLGR TXH LQFOXL L  R FXVWR GR VHUYL¦R FRUUHQWH LL  R

À data de 31 de dezembro de 2016 não se encontra em vigor
nenhum plano de remuneração com ações.

(iv) Remuneração variável paga aos colaboradores
&RPSHWH  &RPLVV¢R ([HFXWLYD Ʈ[DU RV UHVSHWLYRV FULW¨ULRV GH
DORFD¦¢RDFDGDFRODERUDGRUVHPSUHTXHDPHVPDVHMDDWULEX¬GD
$UHPXQHUD¦¢RYDUL YHODWULEX¬GDDRVFRODERUDGRUHV¨UHJLVWDGDSRU
FRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVQRSHU¬RGRDTXHGL]HPUHVSHLWR

O Grupo está sujeito ao regime estabelecido no Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). Adicionalmente são
registados impostos diferidos resultantes das diferenças temporárias
HQWUHRVUHVXOWDGRVFRQWDELO¬VWLFRVHRVUHVXOWDGRVƮVFDOPHQWHDFHLWHV
para efeitos de IRC sempre que haja uma probabilidade razoável de
que tais impostos venham a ser pagos ou recuperados no futuro.
Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos
impostos correntes e impostos diferidos. O imposto é reconhecido na
demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens
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que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica
o seu reconhecimento em capitais próprios. Os impostos diferidos
reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de
DWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHGHULYDGRVGHFREHUWXUD
GHưX[RVGHFDL[DV¢RSRVWHULRUPHQWHUHFRQKHFLGRVHPUHVXOWDGRV
no momento em que forem reconhecidos em resultados os ganhos e
perdas que lhes deram origem.

regularmente revistos pelo principal responsável pela tomada de
decisões operacionais do Grupo para efeitos de imputação de recursos
ao segmento e avaliação do seu desempenho; e (iii) relativamente ao
TXDOHVWHMDGLVSRQ¬YHOLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDGLVWLQWD

Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura
UHODWLYDPHQWH DR UHQGLPHQWR WULEXW YHO GR H[HUF¬FLR XWLOL]DQGR
a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas
DXWRULGDGHV  GDWD GH EDODQ¦R H TXDLVTXHU DMXVWDPHQWRV DRV
LPSRVWRVGHH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

$WLYLGDGHGHQHJ²FLRGHVHQYROYLGDHP3RUWXJDO
– Retalho que inclui também o ActivoBank;
– Empresas, Corporate e Banca de investimento;
– Private Banking;
– Portfolio de negócios não core;
– Outros.

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do
passivo com base no balanço, sobre as diferenças temporárias entre
RVYDORUHVFRQWDELO¬VWLFRVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHDVXDEDVHƮVFDO
utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente
DSURYDGDV  GDWD GH EDODQ¦R H TXH VH HVSHUD TXH YHQKDP D VHU
aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas
as diferenças temporárias tributáveis com exceção do goodwill
Q¢R GHGXW¬YHO SDUD HIHLWRV ƮVFDLV GDV GLIHUHQ¦DV UHVXOWDQWHV GR
reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afetem quer o
OXFURFRQWDELO¬VWLFRTXHURƮVFDOHGHGLIHUHQ¦DVUHODFLRQDGDVFRP
investimentos em subsidiárias na medida em que não seja provável
que se revertam no futuro.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é
provável a existência de lucros tributáveis futuros que absorvam
DVGLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVGHGXW¬YHLVSDUDHIHLWRVƮVFDLV LQFOXLQGR
SUHMX¬]RVƮVFDLVUHSRUW YHLV 
2*UXSRSURFHGHFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD,$6SDU JUDIR
compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre
TXH L WHQKDRGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXW YHOGHFRPSHQVDUDWLYRV
por impostos correntes e passivos por impostos correntes; e (ii)
os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade
ƮVFDO VREUH D PHVPD HQWLGDGH WULEXW YHO RX GLIHUHQWHV HQWLGDGHV
tributáveis que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos
FRUUHQWHV QXPD EDVH O¬TXLGD RX UHDOL]DU RV DWLYRV H OLTXLGDU RV
SDVVLYRV VLPXOWDQHDPHQWH HP FDGD SHU¬RGR IXWXUR HP TXH RV
passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam
liquidados ou recuperados.
1RH[HUF¬FLRGHXPFRQMXQWRGHHQWLGDGHVGR*UXSRDGHULXDR
Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades (“RETGS”)
para efeitos de tributação em sede de imposto sobre o rendimento
de pessoas coletivas.
No âmbito da tributação neste regime o Grupo optou por
considerar que os efeitos do apuramento da matéria coletável
GH DFRUGR FRP 5(7*6 V¢R UHưHWLGRV QR DSXUDPHQWR GR LPSRVWR
FRUUHQWH GR H[HUF¬FLR GH FDGD XPD GDV HQWLGDGHV R TXH LQFOXL R
HIHLWR QR DSXUDPHQWR GR LPSRVWR FRUUHQWH GR H[HUF¬FLR SRU VH
XWLOL]DUSUHMX¬]RƮVFDOJHUDGRSRURXWUDHQWLGDGHGR*UXSR

y) Relato por segmentos
O Grupo adotou o IFRS 8 – Segmentos Operacionais para efeitos de
GLYXOJD¦¢R GD LQIRUPD¦¢R ƮQDQFHLUD SRU VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV
H JHRJU ƮFRV 8P VHJPHQWR RSHUDFLRQDO ¨ XPD FRPSRQHQWH GR
*UXSR L  TXH GHVHQYROYH DWLYLGDGHV GH QHJ²FLR GH TXH SRGH REWHU
réditos ou incorrer em gastos; (ii) cujos resultados operacionais são

O Grupo controla a sua atividade através dos seguintes segmentos
SULQFLSDLV

O agregado “Outros” (atividade em Portugal) inclui toda a atividade
não alocada nas outras linhas de negócio, nomeadamente a gestão
FHQWUDOL]DGDGHSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVDVDWLYLGDGHVHRSHUD¦´HV
de caráter corporativo e a atividade seguradora.
$WLYLGDGHGHQHJ²FLRGHVHQYROYLGDQRH[WHULRU
– Polónia;
– Moçambique;
– Outros.
O agregado “Outros” (atividade no exterior) inclui a atividade
GHVHQYROYLGD SHODV VXEVLGL ULDV QD 6X¬¦D H QDV ,OKDV &DLP¢R H
também o contributo da participação na associada em Angola.
No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium em
Angola com o Banco Privado Atlântico, cuja outorga da escritura
ocorreu no dia 22 de abril de 2016 e a conclusão do processo de
obtenção das autorizações necessárias em 3 de maio de 2016, o
Banco Millennium em Angola foi considerado como operação
em descontinuação em março de 2016, com o impacto dos seus
resultados apresentado na rubrica "Resultado de operações
GHVFRQWLQXDGDVRXHPGHVFRQWLQXD¦¢RšHUHH[SUHVVRVRVSHU¬RGRV
KRP²ORJRV$RQ¬YHOGREDODQ¦RFRQVROLGDGRRVDWLYRVHSDVVLYRV
do Banco Millennium Angola, S.A. continuaram a ser registados
pelo método integral até abril de 2016.
Após a concretização da fusão, em maio de 2016, os ativos e
passivos do Banco Millennium em Angola foram desreconhecidos
no balanço consolidado, tendo o investimento de 22,5% no
Banco Millennium Atlântico, a nova entidade resultante da fusão,
sido registado pelo método da equivalência patrimonial, e o seu
contributo para os resultados do Grupo sido relevado nas contas
consolidadas desde o mês de maio de 2016, na rubrica "Resultados
por equivalência patrimonial”.

z) Provisões, passivos e ativos contingentes
Provisões
6¢R UHFRQKHFLGDV SURYLV´HV TXDQGR L  R *UXSR WHP XPD
obrigação presente (legal ou decorrente de práticas passadas ou
SRO¬WLFDV SXEOLFDGDV TXH LPSOLTXHP R UHFRQKHFLPHQWR GH FHUWDV
responsabilidades), (ii) seja provável que o seu pagamento venha a
VHUH[LJLGRH LLL TXDQGRSRVVDVHUIHLWDXPDHVWLPDWLYDƮ YHOGRYDORU
dessa obrigação.
$PHQVXUD¦¢RGDVSURYLV´HVWHPHPFRQWDRVSULQF¬SLRVGHƮQLGRV
QD,$6QRTXHUHVSHLWDPHOKRUHVWLPDWLYDGRFXVWRH[SHFW YHO
ao resultado mais provável das ações em curso e tendo em conta os
riscos e incertezas inerentes ao processo. Nos casos em que o efeito
do desconto é material, as provisões correspondem ao valor atual
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dos pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que
FRQVLGHUDRULVFRDVVRFLDGRREULJD¦¢R
$VSURYLV´HVV¢RUHYLVWDVQRƮQDOGHFDGDGDWDGHUHSRUWHHDMXVWDGDV
SDUDUHưHWLUDPHOKRUHVWLPDWLYDVHQGRUHYHUWLGDVSRUUHVXOWDGRVQD
proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.
As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as
REULJD¦´HV SDUD DV TXDLV IRUDP LQLFLDOPHQWH FRQVWLWX¬GDV RX QRV
casos em que estas deixem de se observar.

Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
ƮQDQFHLUDV VHQGR HQTXDGUDGRV QD QRUPD ,$6  H GLYXOJDGRV
VHPSUH TXH D SRVVLELOLGDGH GH H[LVWLU XPD VD¬GD GH UHFXUVRV
HQJOREDQGREHQHI¬FLRVHFRQ²PLFRVQ¢RVHMDUHPRWD
2*UXSRUHJLVWDXPSDVVLYRFRQWLQJHQWHTXDQGR
D  XPD REULJD¦¢R SRVV¬YHO TXH SURYHQKD GH DFRQWHFLPHQWRV
SDVVDGRV H FXMD H[LVW©QFLD VRPHQWH VHU  FRQƮUPDGD SHOD
ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros
incertos não totalmente sob controlo do Grupo; ou
(b) É uma obrigação presente que decorra de acontecimentos
SDVVDGRVPDVTXHQ¢R¨UHFRQKHFLGDSRUTXH
L 1¢R ¨ SURY YHO TXH XP H[ưX[R GH UHFXUVRV LQFRUSRUDQGR
EHQHI¬FLRVHFRQ²PLFRVVHMDH[LJLGRSDUDOLTXLGDUDREULJD¦¢RRX
(ii) A quantia da obrigação não pode ser mensurada com
VXƮFLHQWHƮDELOLGDGH
2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVLGHQWLƮFDGRVV¢RREMHWRGHGLYXOJD¦¢RD
PHQRVTXHVHMDUHPRWDDSRVVLELOLGDGHGHXPH[ưX[RGHUHFXUVRV
TXHLQFRUSRUHPEHQHI¬FLRVHFRQ²PLFRV

Ativos contingentes
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
ƮQDQFHLUDVVHQGRGLYXOJDGRVTXDQGRIRUSURY YHODH[LVW©QFLDGH
XPLQưX[RHFRQ²PLFRIXWXURGHUHFXUVRV

aa) Resultado por ação
Os resultados por ação básicos são calculados dividindo o resultado
O¬TXLGR DWULEX¬YHO D DFLRQLVWDV GR *UXSR SHOR Q¹PHUR P¨GLR
SRQGHUDGR GH D¦´HV RUGLQ ULDV HPLWLGDV H[FOXLQGR R Q¹PHUR
médio de ações ordinárias compradas pelo Grupo e detidas como
ações próprias.
3DUD R UHVXOWDGR SRU D¦¢R GLOX¬GR R Q¹PHUR P¨GLR GH D¦´HV
ordinárias emitidas é ajustado para assumir a conversão de todas
as potenciais ações ordinárias tratadas como diluidoras. Emissões
contingentes ou potenciais são tratadas como diluidoras quando
a sua conversão para ações faz decrescer o resultado por ação. Se
o resultado por ação for alterado em resultado de uma emissão a
SU¨PLRRXGHVFRQWRRXRXWURHYHQWRTXHDOWHUHRQ¹PHURSRWHQFLDO
GH D¦´HV RUGLQ ULDV RX DOWHUD¦´HV QDV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV R
F OFXORGRUHVXOWDGRSRUD¦¢RSDUDWRGRVRVSHU¬RGRVDSUHVHQWDGRV
é ajustado retrospetivamente.

ab) Contratos de seguro

Um contrato emitido pelo Grupo cujo risco seguro transferido
não é significativo, mas cujo risco financeiro transferido é
significativo com participação nos resultados discricionária, é
considerado como um contrato de investimento e reconhecido
H PHQVXUDGR GH DFRUGR FRP DV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV
aplicáveis aos contratos de seguro. Um contrato emitido pelo
Grupo que transfere apenas risco financeiro, sem participação
nos resultados discricionária, é registado como um instrumento
financeiro.

Reconhecimento e mensuração
Os prémios de apólices de seguro de vida e de contratos de
investimento com participação nos resultados discricionária e
que são considerados como contratos de longa duração, são
reconhecidos como proveitos quando devidos pelos tomadores
GH VHJXUR 2V EHQHI¬FLRV H RXWURV FXVWRV V¢R UHFRQKHFLGRV HP
simultâneo com o reconhecimento dos proveitos ao longo da
vida dos contratos. Esta especialização é efetuada através da
constituição de provisões / responsabilidades de contratos
de seguros e contratos de investimento com participação nos
resultados discricionária.
$VUHVSRQVDELOLGDGHVFRUUHVSRQGHPDRYDORUDWXDOGRVEHQHI¬FLRV
IXWXURV D SDJDU O¬TXLGRV GH GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV DVVRFLDGDV
diretamente aos contratos, deduzidos dos prémios teóricos que
VHULDPQHFHVV ULRVSDUDFXPSULUFRPRVEHQHI¬FLRVHVWDEHOHFLGRV
e as respetivas despesas. As responsabilidades são determinadas
com base em pressupostos de mortalidade, despesas de gestão ou
GHLQYHVWLPHQWRGDWDGDDYDOLD¦¢R
5HODWLYDPHQWH DRV FRQWUDWRV FXMR SHU¬RGR GH SDJDPHQWR ¨
VLJQLƮFDWLYDPHQWHPDLVUHGX]LGRGRTXHRSHU¬RGRGREHQHI¬FLR
os prémios são diferidos e reconhecidos em resultados
SURSRUFLRQDOPHQWHDRSHU¬RGRGHGXUD¦¢RGDFREHUWXUDGRULVFR
No que respeita aos contratos de curta duração, nomeadamente
contratos do ramo não vida, os prémios são registados no
momento da sua emissão. O prémio é reconhecido como proveito
adquirido numa base pro rata GXUDQWH R SHU¬RGR GHYLJ©QFLD GR
contrato. A provisão para prémios não adquiridos representa
o montante dos prémios emitidos relativos aos riscos não
decorridos.

Prémios
Os prémios brutos emitidos são registados como proveitos no
SHU¬RGR D TXH UHVSHLWDP LQGHSHQGHQWHPHQWH GR PRPHQWR
GR VHX SDJDPHQWR RX UHFHELPHQWR GH DFRUGR FRP R SULQF¬SLR
FRQWDELO¬VWLFR GD HVSHFLDOL]D¦¢R GRV H[HUF¬FLRV 2V SU¨PLRV GH
UHVVHJXUR FHGLGR V¢R UHJLVWDGRV FRPR FXVWRV QR SHU¬RGR D TXH
respeitam da mesma forma que os prémios brutos emitidos.

Provisão para prémios não adquiridos de seguro direto e
resseguro cedido
A provisão para prémios não adquiridos é baseada na avaliação dos
SU¨PLRVHPLWLGRVDQWHVGRƮQDOGRH[HUF¬FLRPDVFRPYLJ©QFLDDS²V
essa data. A sua determinação é efetuada mediante a aplicação do
método pro rata temporis, por cada recibo em vigor.

Teste de adequação das responsabilidades

Classificação
2*UXSRHPLWHFRQWUDWRVTXHLQFOXHPULVFRVHJXURULVFRƮQDQFHLUR
RXXPDFRPELQD¦¢RGRVULVFRVVHJXURHƮQDQFHLUR8PFRQWUDWRHP
TXHR*UXSRDFHLWDXPULVFRGHVHJXURVLJQLƮFDWLYRGHRXWUDSDUWH
aceitando compensar o segurado no caso de um acontecimento
IXWXUR LQFHUWR HVSHF¬ƮFR DIHWDU DGYHUVDPHQWH R VHJXUDGR ¨
FODVVLƮFDGRFRPRXPFRQWUDWRGHVHJXUR

$FDGDGDWDGHUHSRUWHR*UXSRSURFHGHDYDOLD¦¢RGDDGHTXD¦¢R
das responsabilidades decorrentes de contratos de seguro e
de contratos de investimento com participação nos resultados
discricionária. A avaliação da adequação das responsabilidades
é efetuada tendo por base a projeção dos FDVKƮRZV futuros
DVVRFLDGRVDFDGDFRQWUDWRGHVFRQWDGRVWD[DGHMXURGHPHUFDGR
sem risco. Esta avaliação é efetuada produto a produto ou agregada
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quando os riscos dos produtos são similares ou geridos de forma
FRQMXQWD4XDOTXHUGHƮFL©QFLDVHH[LVWLU¨UHJLVWDGDQRVUHVXOWDGRV
do Grupo quando determinada.

ac) Prestação do serviço de mediação de seguros ou de
resseguros
O Banco Comercial Português e o Banco ActivoBank são entidades
autorizadas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões (ASF) para a prática da atividade de mediação de seguros,
na categoria de Mediador de Seguros Ligado, de acordo com o
DUWLJR | DO¬QHD D  VXEDO¬QHD L  GR 'HFUHWR/HL Q| 
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, estes Bancos
efetuam a venda de contratos de seguros. Como remuneração
pelos serviços prestados de mediação de seguros, recebem
comissões pela mediação de contratos de seguros e de contratos
GHLQYHVWLPHQWRDVTXDLVHVW¢RGHƮQLGDVHPDFRUGRVSURWRFRORV
estabelecidos com as Seguradoras.
As comissões recebidas pelos serviços de mediação de seguros
V¢R UHFRQKHFLGDV GH DFRUGR FRP R SULQF¬SLR GD HVSHFLDOL]D¦¢R
GRVH[HUF¬FLRVSHORTXHDVFRPLVV´HVFXMRSDJDPHQWRRFRUUHHP
PRPHQWRGLIHUHQWHGRSHU¬RGRDTXHUHVSHLWDV¢RREMHWRGHUHJLVWR
como valor a receber numa rubrica de Outros Ativos.

ad) Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas
contabilísticas
$V ,)56 HVWDEHOHFHP XP FRQMXQWR GH WUDWDPHQWRV FRQWDELO¬VWLFRV
que requerem que o Conselho de Administração, sob parecer da
Comissão Executiva, utilize o julgamento e faça as estimativas
QHFHVV ULDVGHIRUPDDGHFLGLUTXDORWUDWDPHQWRFRQWDELO¬VWLFRPDLV
DGHTXDGR$VSULQFLSDLVHVWLPDWLYDVFRQWDELO¬VWLFDVHMXOJDPHQWRV
XWLOL]DGRV QD DSOLFD¦¢R GRV SULQF¬SLRV FRQWDELO¬VWLFRV SHOR *UXSR
são analisadas nos parágrafos seguintes, no sentido de melhorar
o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados
reportados do Grupo e a sua divulgação.
&RQVLGHUDQGRTXHHPDOJXPDVVLWXD¦´HVDVQRUPDVFRQWDELO¬VWLFDV
SHUPLWHPXPWUDWDPHQWRFRQWDELO¬VWLFRDOWHUQDWLYRHPUHOD¦¢RDR
adotado pelo Conselho de Administração, sob parecer da Comissão
Executiva, os resultados reportados pelo Grupo poderiam ser
diferentes caso um tratamento distinto fosse escolhido. O Conselho
de Administração, sob parecer da Comissão Executiva, considera
que os critérios adotados são apropriados e que as demonstrações
ƮQDQFHLUDVDSUHVHQWDPGHIRUPDDGHTXDGDDSRVL¦¢RƮQDQFHLUDGR
Grupo e das suas operações em todos os aspetos materialmente
relevantes.
Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados
apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações
ƮQDQFHLUDVHQ¢RW©PLQWHQ¦¢RGHVXJHULUTXHRXWUDVDOWHUQDWLYDVRX
estimativas possam ser mais apropriadas.

Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos
H HVWLPDWLYDV SRGHULDP UHVXOWDU HP Q¬YHLV GLIHUHQWHV GDV SHUGDV
por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados consolidados do Grupo.

(ii) Impostos sobre os lucros
O Grupo encontra-se sujeito ao pagamento de impostos sobre
lucros em diversas jurisdições. Para determinar o montante
global de impostos sobre os lucros foi necessário efetuar
determinadas interpretações e estimativas. Existem diversas
transações e cálculos para os quais a determinação dos
impostos a pagar é incerta durante o ciclo normal de negócios.
2XWUDVLQWHUSUHWD¦´HVHHVWLPDWLYDVSRGHULDPUHVXOWDUQXPQ¬YHO
diferente de impostos sobre os lucros, correntes e diferidos,
UHFRQKHFLGRVQRH[HUF¬FLR
Este aspeto assume uma relevância acrescida para efeitos da
análise de recuperabilidade dos impostos diferidos, na qual o
Grupo considera projeções de lucros tributáveis futuros baseados
num conjunto de pressupostos, incluindo a estimativa de resultado
DQWHV GH LPSRVWR DMXVWDPHQWRV  PDW¨ULD FROHW YHO H D VXD
LQWHUSUHWD¦¢RGDOHJLVOD¦¢RƮVFDO'HVWDIRUPDDUHFXSHUDELOLGDGH
dos impostos diferidos ativos depende da concretização da
estratégia do Conselho de Administração do Banco, nomeadamente
da capacidade de gerar os resultados tributáveis estimados e da
LQWHUSUHWD¦¢RGDOHJLVOD¦¢RƮVFDO
2 OXFUR WULEXW YHO RX SUHMX¬]R ILVFDO DSXUDGR SHOR %DQFR
ou pelas suas subsidiárias residentes em Portugal pode ser
corrigido pela administração fiscal portuguesa no prazo de
quatro anos, exceto no caso de ter sido efetuada qualquer
dedução ou utilizado crédito de imposto, em que o prazo de
FDGXFLGDGH¨RGRH[HUF¬FLRGHVVHGLUHLWR$&RPLVV¢R([HFXWLYD
considera que eventuais correções, resultantes principalmente
de diferenças na interpretação da legislação fiscal, não terão
HIHLWR PDWHULDOPHQWH UHOHYDQWH DR Q¬YHO GDV GHPRQVWUD¦´HV
financeiras.

(iii) Valorização dos Ativos não correntes detidos para venda
(imóveis)
Os imóveis registados na carteira de ativos não correntes detidos
para venda são sujeitos a avaliações imobiliárias periódicas,
efetuadas por peritos independentes, de acordo com as
circunstâncias em que cada imóvel se encontra e de forma
consistente com a estratégia de alienação. A preparação destas
avaliações envolve a utilização de vários pressupostos. Diferentes
pressupostos ou a sua alteração poderão afetar o valor reconhecido
destes ativos.

(iv) Pensões e outros benefícios a empregados

(i) Perdas por imparidade em créditos a clientes

A determinação das responsabilidades pelo pagamento de pensões
requer a utilização de pressupostos e estimativas, incluindo a
utilização de projeções atuariais e outros fatores, tais como a taxa
de desconto, a taxa de crescimento das pensões e dos salários e
a tábua de mortalidade, que podem ter impacto nos custos e nas
responsabilidades do plano de pensões.

O Grupo efetua uma revisão periódica da sua carteira de crédito
de forma a avaliar a existência de perdas por imparidade, conforme
referido na nota 1 c). O processo de avaliação da carteira de crédito
de forma a determinar se uma perda por imparidade deve ser
reconhecida é sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este
processo inclui fatores como a probabilidade de incumprimento, as
notações de risco, o valor dos colaterais associado a cada operação,
DVWD[DVGHUHFXSHUD¦¢RHDVHVWLPDWLYDVTXHUGRVưX[RVGHFDL[D
futuros, quer do momento do seu recebimento.

&RQIRUPH GHƮQLGR SHOD ,$6  D WD[D GH GHVFRQWR XWLOL]DGD QD
atualização das responsabilidades do fundo de pensões do Banco
é determinada com base numa análise efetuada sobre as yields de
mercado, de um universo de emissões de obrigações – de elevada
qualidade (baixo risco), maturidades diversas (adequadas ao prazo
de liquidação das responsabilidades do fundo) e denominadas em
(XURVśUHVSHLWDQWHVDXPOHTXHGLYHUVLƮFDGRHUHSUHVHQWDWLYRGH
emitentes.
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(v) Imparidade dos ativos financeiros disponíveis para venda
2*UXSRGHWHUPLQDTXHH[LVWHLPSDULGDGHQRVVHXVDWLYRVƮQDQFHLURV
GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDTXDQGRH[LVWHXPDGHVYDORUL]D¦¢RFRQWLQXDGD
RX GH YDORU VLJQLƮFDWLYR QR VHX MXVWR YDORU $ GHWHUPLQD¦¢R GH
XPD GHVYDORUL]D¦¢R FRQWLQXDGD RX GH YDORU VLJQLƮFDWLYR UHTXHU
julgamento. No julgamento efetuado, o Grupo avalia, entre outros
IDWRUHV D YRODWLOLGDGH QRUPDO GRV SUH¦RV GRV DWLYRV ƮQDQFHLURV
'H DFRUGR FRP DV SRO¬WLFDV GR *UXSR  GH GHVYDORUL]D¦¢R
no justo valor de um instrumento de capital é considerada uma
GHVYDORUL]D¦¢RVLJQLƮFDWLYDHRSHU¬RGRGHDQR¨DVVXPLGRFRPR
uma desvalorização continuada do justo valor abaixo de custo de
aquisição.
Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de
mercado ou de modelos de avaliação, os quais requerem a utilização
de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento
de estimativas de justo valor.
Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos
H HVWLPDWLYDV SRGHULDP UHVXOWDU QXP Q¬YHO GLIHUHQWH GH SHUGDV
por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados consolidados do Grupo.

(vi) Justo valor dos instrumentos financeiros derivados
2MXVWRYDORU¨EDVHDGRHPFRWD¦´HVGHPHUFDGRTXDQGRGLVSRQ¬YHLV
e na sua ausência é determinado com base na utilização de preços
de transações recentes, semelhantes e realizadas em condições de
mercado ou com base em metodologias de avaliação, baseadas em
W¨FQLFDV GH ưX[RV GH FDL[D IXWXURV GHVFRQWDGRV FRQVLGHUDQGR DV
condições de mercado, o efeito do tempo, a curva de rentabilidade
e fatores de volatilidade. Estas metodologias podem requerer a
utilização de pressupostos ou julgamentos na estimativa do justo
valor. Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias
ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação de
GHWHUPLQDGR PRGHOR SRGHULDP RULJLQDU UHVXOWDGRV ƮQDQFHLURV
diferentes daqueles reportados.

(vii) Investimentos detidos até à maturidade
2*UXSRFODVVLƮFDDOJXQVGRVVHXVDWLYRVƮQDQFHLURVQ¢RGHULYDGRV
FRPSDJDPHQWRVƮ[DGRVRXGHWHUPLQ YHLVHPDWXULGDGHVGHƮQLGDV
FRPR LQYHVWLPHQWRV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH GH DFRUGR FRP
RV UHTXLVLWRV GR ,$6  (VWD FODVVLƮFD¦¢R UHTXHU XP Q¬YHO GH
MXOJDPHQWRVLJQLƮFDWLYR
No julgamento efetuado, o Grupo avalia a sua intenção e capacidade
GH GHWHU HVWHV LQYHVWLPHQWRV DW¨  PDWXULGDGH &DVR R *UXSR
Q¢R GHWHQKD HVWHV LQYHVWLPHQWRV DW¨  PDWXULGDGH H[FHWR HP
FLUFXQVW¡QFLDV HVSHF¬ƮFDV ś SRU H[HPSOR DOLHQDU XPD SDUWH Q¢R
VLJQLƮFDWLYD SHUWR GD PDWXULGDGH ś ¨ UHTXHULGD D UHFODVVLƮFD¦¢R
GH WRGD D FDUWHLUD SDUD DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUDYHQGD
com a sua consequente mensuração ao justo valor e não ao custo
DPRUWL]DGR 2V DWLYRV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH V¢R REMHWR GH
teste sobre a existência de imparidade, o qual segue uma análise
e decisão do Grupo. A utilização de metodologias e pressupostos
diferentes dos usados nos cálculos efetuados poderia ter impactos
diferentes em resultados.

(viii) Entidades incluídas no perímetro de consolidação
3DUD GHWHUPLQD¦¢R GDV HQWLGDGHV D LQFOXLU QR SHU¬PHWUR GH
consolidação, o Grupo avalia em que medida está exposto,
RX WHQKD GLUHLWRV  YDULDELOLGDGH QRV UHWRUQRV SURYHQLHQWHV

do seu envolvimento com essa entidade e possa apoderar-se
dos mesmos através do poder que detém sobre essa entidade
(controlo de facto). A decisão de que uma entidade tem que
ser consolidada pelo Grupo requer a utilização de julgamento,
pressupostos e estimativas para determinar em que medida o
*UXSR HVW  H[SRVWR  YDULDELOLGDGH GR UHWRUQR H  FDSDFLGDGH
de se apoderar dos mesmo através do seu poder. Outros
SUHVVXSRVWRVHHVWLPDWLYDVSRGHULDPOHYDUDTXHRSHU¬PHWURGH
consolidação do Grupo fosse diferente, com impacto direto nos
resultados consolidados.

(ix) Imparidade do Goodwill

O valor recuperável do goodwill registado no ativo do Grupo é
analisado numa base anual na preparação de contas com referência
DR ƮQDO GR H[HUF¬FLR RX VHPSUH TXH H[LVWDP LQG¬FLRV GH HYHQWXDO
perda de valor. Para o efeito, o valor de balanço das entidades do
Grupo para as quais se encontra reconhecido no ativo o respetivo
goodwill, é comparado com o seu valor recuperável. É reconhecida
uma perda por imparidade associada ao goodwill quando o valor
recuperável da entidade a ser testada é inferior ao seu valor de
balanço.
1D DXV©QFLD GH XP YDORU GH PHUFDGR GLVSRQ¬YHO R PHVPR ¨
calculado com base em técnicas de valores descontados usando
XPDWD[DGHGHVFRQWRTXHFRQVLGHUDRULVFRDVVRFLDGRXQLGDGHD
VHUWHVWDGD$GHWHUPLQD¦¢RGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVDGHVFRQWDU
e da taxa de desconto a utilizar envolve julgamento.

ae) Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição
ƮQDQFHLUDTXHSURSRUFLRQHPLQIRUPD¦¢RVREUHVLWXD¦´HVRFRUULGDV
DS²V HVVD GDWD VH VLJQLƮFDWLYDV V¢R GLYXOJDGRV QR DQH[R V
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV

2. MARGEM FINANCEIRA, RESULTADOS EM OPERAÇÕES
DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA E EM ATIVOS
FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
As IFRS em vigor exigem a divulgação desagregada da margem
ƮQDQFHLUD H GRV UHVXOWDGRV HP RSHUD¦´HV GH QHJRFLD¦¢R H GH
FREHUWXUDHHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDFRQIRUPH
apresentado nas notas 3, 6 e 7. Uma atividade de negócio
HVSHF¬ƮFDSRGHJHUDULPSDFWRVHPFDGDXPDGHVWDVUXEULFDVSHOR
que o requisito de divulgação, tal como apresentado, evidencia a
contribuição das diferentes atividades de negócio para a margem
ƮQDQFHLUDHSDUDRVUHVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVGHQHJRFLD¦¢RHGH
FREHUWXUDHHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$DQ OLVHFRQMXQWDGHVWDVUXEULFDV¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2015
2016 (reexpresso)
0DUJHPƮQDQFHLUD QRWD

1.230.126

1.190.599

Resultados em operações de negociação
e de cobertura (nota 6)

101.827

118.195

5HVXOWDGRVHPDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLV
para venda (nota 7)

138.540

421.214

1.470.493

1.730.008
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3. MARGEM FINANCEIRA

4. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU

2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

-XURVGHW¬WXORVGHQHJRFLD¦¢R
-XURVGHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV
ao justo valor através de resultados

2015
2016 (reexpresso)
5HQGLPHQWRVGHDWLYRVƮQDQFHLURV
GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Juros de crédito

(Milhares de Euros)

1.547.745

1.744.554

6.447

15.210

5HQGLPHQWRVGHDWLYRVƮQDQFHLURV
detidos para negociação

3.688

6.061

199.404

212.248

9.983

29.929

Juros de derivados de cobertura

96.627

104.161

Juros de derivados associados a
LQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRV
ao justo valor através de resultados

17.176

15.286

Juros de depósitos e outras aplicações

28.927

31.517

1.909.997

2.158.966

Juros de depósitos e outros recursos

388.905

615.204

Por garantias prestadas

-XURVGHW¬WXORVHPLWLGRV

140.295

197.910

Por compromissos perante terceiros

-XURVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLV
para venda
-XURVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRV
DW¨PDWXULGDGH

9.647

5

5

7.714

9.652

$UXEULFD5HQGLPHQWRVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
inclui dividendos e rendimentos de unidades de participação
UHFHELGRVGXUDQWHRH[HUF¬FLR

5. RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS

(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

SERVIÇOS E COMISSÕES RECEBIDAS
68.342

74.301

3.816

2.939

409.009

430.534

1.239

1.648

2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORV

96.614

100.543

Gestão e manutenção de contas

90.556

84.376

758

980

73.521

67.839

743.855

763.160

5.694

5.098

69.257

75.615

1.137

1.536

12.031

9.290

Por serviços bancários prestados

Juros de passivos subordinados

Comissões da atividade seguradora

,QVWUXPHQWRVK¬EULGRVTXDOLƮF YHLV
como core tier 1
(CoCos) subscritos pelo Estado Português

7.709

65.525

65.352

Outros

57.091

60.844

Juros de derivados de cobertura

16.637

11.271

Juros de derivados associados
DLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRV
ao justo valor através de resultados

11.418

17.786

679.871

968.367

1.230.126

1.190.599

A rubrica de Juros de crédito inclui o montante de Euros 42.672.000
 (XURV   UHODWLYR D FRPLVV´HV H RXWURV SURYHLWRV
contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva,
FRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDP 
$V UXEULFDV GH -XURV GH W¬WXORV HPLWLGRV H GH -XURV GH SDVVLYRV
VXERUGLQDGRV LQFOXHP R PRQWDQWH GH (XURV  
Euros 92.851.000) referentes a comissões e outros custos
contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva,
FRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDP 
A rubrica de Juros e proveitos equiparados inclui o montante de
(XURV (XURV UHODWLYRDSURYHLWRV
de clientes com sinais de imparidade (análise individual e coletiva).

$WLYLGDGHVƮGXFL ULDVHtrust
Outras comissões

SERVIÇOS E COMISSÕES PAGAS
Por garantias recebidas
Por serviços bancários prestados
por terceiros
Comissões da atividade seguradora
2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORV
Outras comissões

11.902

11.366

100.021

102.905

643.834

660.255

A rubrica Serviços e comissões recebidas – Por serviços bancários
SUHVWDGRV LQFOXL R PRQWDQWH GH (XURV   (XURV
75.340.000) relativo a comissões de mediação de seguros,
conforme nota 50 c).
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6. RESULTADOS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015 (reexpresso)

1.673.984

2.077.580

LUCROS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
Operações cambiais
2SHUD¦´HVFRPLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
Detidos para Negociação
&DUWHLUDGHW¬WXORV
5HQGLPHQWRƮ[R

9.423

8.445

25.332

5.725

&HUWLƮFDGRVHYDORUHVPRELOL ULRVHVWUXWXUDGRVHPLWLGRV

43.511

53.908

'HULYDGRVDVVRFLDGRVDLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨V
de resultados

40.110

50.192

449.526

691.880

-

29

4.221

8.351

3.030

42.124

Derivados de cobertura

146.924

106.873

Instrumentos cobertos

123.233

21.371

Venda de créditos

39.395

5.267

Outras operações

2.354

4.462

2.561.043

3.076.207

1.589.392

1.994.393

Rendimento variável

2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRV
2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
&DUWHLUDGHW¬WXORV
5HQGLPHQWRƮ[R
2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
Recompras de emissões próprias
Contabilidade de cobertura

PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
Operações cambiais
2SHUD¦´HVFRPLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
Detidos para Negociação
&DUWHLUDGHW¬WXORV
5HQGLPHQWRƮ[R

8.670

13.975

29.132

5.701

&HUWLƮFDGRVHYDORUHVPRELOL ULRVHVWUXWXUDGRVHPLWLGRV

62.095

57.648

'HULYDGRVDVVRFLDGRVDLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨V
de resultados

33.390

53.476

413.502

679.054

5.362

734

7.417

4.657

2.121

3.828

Derivados de cobertura

235.401

119.110

Instrumentos cobertos

23.518

8.173

Venda de créditos

46.450

13.924

Outras operações

2.766

3.339

2.459.216

2.958.012

101.827

118.195

Rendimento variável

2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRV
2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVYDORUL]DGRVDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
&DUWHLUDGHW¬WXORV
5HQGLPHQWRƮ[R
2XWURVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
Recompras de emissões próprias
Contabilidade de cobertura
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A rubrica Resultados em operações de negociação e de cobertura
inclui, no exercício de 2016, para os Depósitos de clientes –
Depósitos ao justo valor através de resultados, um ganho de Euros
3.239.000 (2015: perda de Euros 1.302.000) relativo às variações
de justo valor associadas à alteração do risco de crédito próprio
(spread), conforme referido na nota 34.
Esta rubrica inclui ainda, no exercício de 2016, para os Empréstimos
obrigacionistas ao justo valor através de resultados, uma perda
de Euros 1.368.000 (2015: uma perda de Euros 6.337.000)
conforme referido na nota 35, e para os instrumentos financeiros
derivados passivos, um ganho de Euros 597.000 (2015: perda de
Euros 8.491.000) relativo às variações de justo valor associadas à
alteração do risco de crédito próprio (spread).
A rubrica Operações com instrumentos financeiros valorizados ao
justo valor através de resultados – Outros instrumentos financeiros
valorizados ao justo valor através de resultados, não registaram
impactos significativos relativo a diferenças no reconhecimento
inicial entre o justo valor e o preço de transação de ativos ou
passivos financeiros ao justo valor através de resultados (IAS 39
parágrafos 43A e AG76 e IFRS 7.28).
A rubrica Lucros em operações de negociação e de cobertura –
Recompras de emissões próprias incluía, em 2015, um ganho de
Euros 34.420.000, no âmbito da oferta pública de troca de valores
mobiliários subordinados por ações. O Resultado de recompras de
emissões próprias é apurado de acordo com o definido na política
contabilística descrita na nota 1 d).

7. RESULTADOS EM ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS
PARA VENDA
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2015
2016 (reexpresso)
LUCROS EM ATIVOS FINANCEIROS
DISPONÍVEIS PARA VENDA
Rendimento fixo
Rendimento variável

A rubrica Lucros em operações com ativos financeiros disponíveis
para venda – Rendimento variável inclui, no exercício de 2016, o
montante de Euros 96.204.000 (dos quais Euros 69.851.000 dizem
respeito ao Bank Millennium, S.A e Euros 26.353.000 ao BCP) relativo
a mais-valias resultantes da alienação da participação na Visa Europe.

8. OUTROS PROVEITOS / (CUSTOS) DE EXPLORAÇÃO
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2015
2016 (reexpresso)
PROVEITOS
Prestação de serviços

23.912

30.841

Venda de cheques e outros

13.307

14.854

Ganhos em operações de locação financeira

8.943

2.967

Rendas

2.462

3.558

16.041

16.879

64.665

69.099

22.393

22.296

4.262

3.631

24.820

24.937

5.661

6.393

21.156

31.364

20.722

21.206

39.781

-

1.615

28.257

338

1.822

28.464

27.351

169.212

167.257

(104.547)

(98.158)

Outros proveitos de exploração

CUSTOS
Impostos
Donativos e quotizações
Contribuição sobre o setor bancário
Contribuição para o Fundo de Resolução
Contribuição para o Fundo Único
de Resolução
Contribuição para Fundos de Garantia
de Depósitos
Imposto especial sobre o setor
bancário polaco
Contribuições extraordinárias
Perdas em operações de locação financeira

37.304

435.052

107.830

11.061

Outros custos de exploração

PREJUÍZOS EM ATIVOS FINANCEIROS
DISPONÍVEIS PARA VENDA
Rendimento fixo

(4.859)

(24.189)

Rendimento variável

(1.735)

(710)

138.540

421.214

A rubrica Lucros em operações com ativos financeiros disponíveis
para venda – Rendimento fixo – inclui, no exercício de 2016, o
montante de Euros 11.185.000 (2015: Euros 414.603.000) relativo
a mais-valias resultantes da alienação de Obrigações de Tesouro de
dívida pública portuguesa.
Em 21 de junho de 2016, ficou concluída a compra da Visa
Europe Ltd pela Visa Inc. e tanto o Banco Comercial Português,
S.A. (BCP) como o Bank Millennium, S.A. (Polónia), como
principais membros da Visa Europe Ltd beneficiaram desta
transação, que se traduziu no recebimento, pela venda das
participações detidas na Visa Europe Ltd à Visa Inc., de um valor
up-front em dinheiro e em ações preferenciais convertíveis
em ações ordinárias da Visa Inc. Class A e de um pagamento
diferido a três anos.

A rubrica Contribuição sobre o setor bancário é estimada de acordo
com o disposto na Lei n.º 55-A/2010. A determinação do montante
a pagar incide sobre: (i) o passivo médio anual apurado em balanço
deduzido dos fundos próprios de base (Tier 1) e dos fundos próprios
complementares (Tier 2) e os depósitos abrangidos pelo Fundo
de Garantia de Depósitos; e (ii) o valor nocional dos instrumentos
financeiros derivados.
A rubrica Contribuição para o Fundo de Resolução corresponde a
contribuições periódicas obrigatórias para o Fundo, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 24/2013. As contribuições periódicas
são calculadas de acordo com uma taxa base a aplicar em cada ano,
determinada pelo Banco de Portugal, por instrução, podendo ser
ajustada em função do perfil de risco da instituição, sobre a base
de incidência objetiva das referidas contribuições. As contribuições
periódicas incidem sobre o passivo das instituições participantes
do Fundo, definido nos termos do artigo 10.º do referido Decreto-Lei,
deduzido dos elementos do passivo que integram os fundos
próprios de base e complementares e dos depósitos cobertos pelo
Fundo de Garantia de Depósitos.
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A rubrica Contribuição para o Fundo Único de Resolução corresponde a contribuição anual ex-ante efetuada pelo Banco para suportar
DDSOLFD¦¢RGHPHGLGDVGHUHVROX¦¢RDQ¬YHOGD8QL¢R(XURSHLD2)XQGRQLFRGH5HVROX¦¢RIRLHVWDEHOHFLGRSHOR5HJXODPHQWR 8( Q|
 RŠ5HJXODPHQWRGR)XQGRš 2)XQGRQLFRGH5HVROX¦¢R¨ƮQDQFLDGRSRUFRQWULEXL¦´HVH[DQWHHIHWXDGDVDQXDOPHQWHDQ¬YHO
individual por todas as instituições de crédito no seio da União Bancária. As contribuições para o Fundo Único de Resolução tomam em
FRQVLGHUD¦¢RRQ¬YHODOYRDQXDOEHPFRPRDGLPHQV¢RHRSHUƮOGHULVFRGDVLQVWLWXL¦´HV
Ao apurar as contribuições ex-ante, o Fundo Único de Resolução aplica a metodologia disposta no Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/63
da Comissão e no Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. A contribuição anual para o Fundo é baseada no
passivo das instituições, excluindo os fundos próprios e depósitos cobertos e considerando ajustamentos decorrentes de derivados e passivos
LQWUDJUXSRHQXPIDWRUGHDMXVWDPHQWRSHORULVFRTXHGHSHQGHGRSHUƮOGHULVFRGDLQVWLWXL¦¢R
De acordo com o artigo 67.º (4) do Regulamento do Fundo e com o acordo intergovernamental sobre a transferência e mutualização
das contribuições para o Fundo Único de Resolução, as contribuições ex-ante são recolhidas pelas autoridades de resolução nacionais e
transferidas para o Fundo Único de Resolução até ao dia 30 de junho de cada ano.
(PR*UXSRSURFHGHXHQWUHJDGH(XURVDR)XQGRQLFRGH5HVROX¦¢R2YDORUWRWDOGDFRQWULEXL¦¢RLPSXW YHODR*UXSR
ascendeu a Euros 24.967.000, tendo o Grupo optado por constituir um compromisso irrevogável no montante de Euros 3.811.000 conforme
GHƮQLGRSHOR&RQVHOKRQLFRGH5HVROX¦¢RGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDHVWDEHOHFLGDQR5HJXODPHQWR'HOHJDGR 8( Q|GD
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.
A rubrica Contribuições extraordinárias respeita a contribuições extraordinárias efetuadas pelo Bank Millennium S.A. para o "Banking Guarantee
Fund" pela falência de bancos na Polónia e para o “Distressed Mortgage Support Fund”.

9. CUSTOS COM O PESSOAL
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

Remunerações

2016

2015 (reexpresso)

410.676

432.505

Encargos sociais obrigatórios
%HQHI¬FLRVS²VHPSUHJR QRWD
Custo normal

(741)

(1.912)

&XVWR SURYHLWR GRVMXURVO¬TXLGRVQRVDOGRGDFREHUWXUDGDVUHVSRQVDELOLGDGHV

4.502

5.729

&XVWR SURYHLWR FRPSURJUDPDVGHUHIRUPDVDQWHFLSDGDVHUHVFLV´HVSRUP¹WXRDFRUGR

2.933

(359)

Alterações Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

(172.262)

Outros encargos sociais obrigatórios

Encargos sociais facultativos
Prémio de antiguidade (nota 49)
Outros custos

-

(165.568)

3.458

97.713

105.247

(67.855)

108.705

15.994

23.123

(19.245)

2.248

17.032

7.348

356.602

573.929

$UXEULFD%HQHI¬FLRVS²VHPSUHJRś$OWHUD¦´HV$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKR $&7 UHVXOWDGRDFRUGRGHUHYLV¢RGR$&7ś$FRUGR&ROHWLYRGH
7UDEDOKRFHOHEUDGRQRƮQDOGHGH]HPEURGHHQWUHR*UXSR%&3HGRLVGRV6LQGLFDWRVUHSUHVHQWDWLYRVGRVWUDEDOKDGRUHVGRJUXSRTXH
LQWURGX]LXDOWHUD¦´HVQRFDS¬WXORGH6HJXUDQ¦D6RFLDOHFRQVHTXHQWHPHQWHQRSODQRGHSHQV´HVƮQDQFLDGRSHOR)XQGRGH3HQV´HVGR*UXSR
%&3FRQIRUPHGHVFULWRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDZ HQRWD
1R¡PELWRGDVDOWHUD¦´HVGR$&7WDPE¨PIRUDPUHDOL]DGDVDOWHUD¦´HVQREHQHI¬FLRUHODFLRQDGRFRPRSU¨PLRGHDQWLJXLGDGHWHQGRVLGR
VXEVWLWX¬GRSHORSU¨PLRƮPGHFDUUHLUD QRWD 
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$VUHPXQHUD¦´HVƮ[DVSDJDVHHQFDUJRVVRFLDLVVXSRUWDGRVFRPRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RHHOHPHQWRVFKDYHGHJHVW¢RGR
%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Conselho de Administração
Comissão Executiva

Remunerações
Complemento de reforma
Fundo de Pensões
Outros encargos sociais obrigatórios
Prémio de antiguidade

Membros não executivos

2016

2015

2.080

2.176

526

702

1.205

28

Elementos chave de gestão
2016

2015

578

5.260

5.394

-

-

-

-

19

-

-

51

61

484

531

124

137

1.466

1.479

-

44

-

-

211

143

3.294

3.975

650

715

6.988

7.077

2016

2015

Tendo presente que a remuneração dos membros da Comissão Executiva tem em vista a compensação das atividades que desenvolvem no
Banco diretamente e toda e qualquer função desempenhada em sociedades ou órgãos sociais para os quais tenham sido nomeados por
LQGLFD¦¢RRXHPUHSUHVHQWD¦¢RGR%DQFRQHVWH¹OWLPRFDVRRYDORUO¬TXLGRGDVUHPXQHUD¦´HVDXIHULGDVDQXDOPHQWHSRUWDLVIXQ¦´HVSRU
FDGDPHPEURGD&RPLVV¢R([HFXWLYDVHU GHGX]LGRDRVUHVSHWLYRVYDORUHVGHUHPXQHUD¦¢RƮ[DDQXDODWULEX¬YHOSHOR%DQFR
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHRPRQWDQWHGHUHPXQHUD¦´HVSDJDV&RPLVV¢R([HFXWLYDLQFOXL(XURV (XURV TXH
foram suportados por empresas subsidiárias ou por empresas em cujos órgãos sociais representem interesses do Grupo, sendo que Euros
V¢RUHIHUHQWHVDRDQRGH5HODWLYDPHQWHDRVH[HUF¬FLRVGHHGHQ¢RIRUDPDWULEX¬GDVDRVPHPEURVGD&RPLVV¢R
([HFXWLYDTXDLVTXHULPSRUW¡QFLDVDW¬WXORGHUHPXQHUD¦¢RYDUL YHO
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHIRUDPSDJRVDXPHOHPHQWRFKDYHGHJHVW¢R(XURVGHLQGHPQL]D¦´HVSRUFHVVD¦¢RGHIXQ¦´HV 
Euros 4.729.000 pagos a quatro elementos chave de gestão).
2HIHWLYRP¨GLRGHFRODERUDGRUHVDRVHUYL¦RQR*UXSRGLVWULEX¬GRSRUJUDQGHVFDWHJRULDVSURƮVVLRQDLVIRLRVHJXLQWH
2016

2015 (reexpresso)

Direção

1.005

1.029

Enquadramento

1.722

1.723

(VSHF¬ƮFDV7¨FQLFDV

2.949

2.942

Outras funções

1.746

1.906

7.422

7.600

8.483

8.540

15.905

16.140

PORTUGAL

ESTRANGEIRO
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10. OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015 (reexpresso)

Rendas e alugueres

99.539

102.940

Outsourcing e trabalho independente

76.377

76.123

Publicidade

23.736

26.858

Comunicações

22.531

23.351

Conservação e reparação

18.887

22.513

Informática

18.546

17.377

JXDHQHUJLDHFRPEXVW¬YHLV

15.682

17.482

Estudos e consultas

13.441

11.568

Transportes

8.002

8.387

Deslocações, estadas e representações

7.599

8.373

Contencioso

6.285

6.583

Material de consumo corrente

4.343

4.975

Seguros

4.261

4.554

Cartões e crédito imobiliário

4.891

5.333

Formação do pessoal

1.144

1.625

Outros serviços especializados

22.436

24.361

Outros fornecimentos e serviços

25.870

26.892

373.570

389.295

$UXEULFD5HQGDVH$OXJXHUHVLQFOXLRPRQWDQWHGH(XURV (XURV FRUUHVSRQGHQWHDUHQGDVVXSRUWDGDVVREUH
imóveis utilizados pelo Grupo na condição de locatário.
'HDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDO QR¡PELWRGD,$6R*UXSRSRVVXLGLYHUVRVFRQWUDWRVGHORFD¦¢RRSHUDFLRQDOGHLP²YHLVH
YLDWXUDV 2V SDJDPHQWRV HIHWXDGRV QR ¡PELWR GHVVHV FRQWUDWRV GH ORFD¦¢R V¢R UHFRQKHFLGRV QRV UHVXOWDGRV QR GHFXUVR GDYLGD ¹WLO GR
FRQWUDWR2VSDJDPHQWRVIXWXURVP¬QLPRVUHODWLYRVDRVFRQWUDWRVGHORFD¦¢RRSHUDFLRQDOQ¢RUHYRJ YHLVSRUPDWXULGDGHV¢RRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

2016
Imóveis

2015 (reexpresso)

Viaturas

Total

Imóveis

Viaturas

Total

Até 1 ano

86.339

502

86.841

99.978

1.289

101.267

1 ano até 5 anos

88.765

394

89.159

133.129

942

134.071

Mais de 5 anos

13.503

-

13.503

18.186

21

18.207

188.607

896

189.503

251.293

2.252

253.545

$UXEULFD2XWURVVHUYL¦RVHVSHFLDOL]DGRVLQFOXLRVKRQRU ULRVSRUVHUYL¦RVSUHVWDGRVSHOR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVGR*UXSRHSHODVHPSUHVDV
GDVXDUHGHQR¡PELWRGDVVXDVIXQ¦´HVGHUHYLV¢RRƮFLDOGHFRQWDVEHPFRPRRXWURVVHUYL¦RVWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢RDGDWDGHLQ¬FLRGH
IXQ¦´HVHPGHPDLRGHFRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015 (reexpresso)

Serviços de revisão legal

1.977

2.512

2XWURVVHUYL¦RVGHJDUDQWLDGHƮDELOLGDGH

1.070

1.337

853

1.145

3.900

4.994

Serviços de auditoria

Outros serviços
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Em 2016, inclui Euros 2.887.000 por serviços prestados pela
Deloitte & Associados, SROC S.A. ao Grupo, tendo em conta a data
GHLQ¬FLRGHIXQ¦´HVHPGHPDLRGH
Adicionalmente aos valores acima, entre janeiro e abril de 2016,
IRUDPUHJLVWDGRVKRQRU ULRVUHIHUHQWHV.30*SRUSUHVWD¦¢RGH
serviços no valor de Euros 676.000, onde se incluem Euros 341.000
de serviços de auditoria.
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13. IMPARIDADE DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

274.741

56.675

IMPARIDADE DE ATIVOS
FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR QRWD

2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

10.197

11.963

527

342

10.724

12.305

19.443

21.380

ATIVOS INTANGÍVEIS (NOTA 30)
Software
2XWURVDWLYRVLQWDQJ¬YHLV

OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS (NOTA 29)
Imóveis

$ UXEULFD GH ,PSDULGDGH GH DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD
YHQGD ś 'RWD¦¢R GR H[HUF¬FLR LQFOXL SHUGDV SRU LPSDULGDGH HP
ações e em unidades de participação detidas pelo Grupo no
PRQWDQWH GH (XURV   (XURV   (VWH
PRQWDQWH LQFOXL (XURV   (XURV  
UHODWLYRGRWD¦¢RGHLPSDULGDGHHPIXQGRVGHUHHVWUXWXUD¦¢RGH
crédito, conforme nota 57.

14. OUTRAS PROVISÕES
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

Equipamento
Mobiliário
Máquinas

1.694

2016

2015
(reexpresso)

8.827

1.686

691

838

Equipamento informático

7.469

7.697

PROVISÕES PARA GARANTIAS E
OUTROS COMPROMISSOS (NOTA 37)

Instalações interiores

1.793

1.990

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

64.536

Viaturas

4.287

4.120

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(8.644)

(24.484)

Equipamento de segurança

1.582

1.821

55.892

(15.657)

Outros equipamentos

2.141

2.241

39.100

41.773

OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS
E ENCARGOS (NOTA 37)

49.824

54.078

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

44.928

39.822

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(12.433)

12. IMPARIDADE DO CRÉDITO
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU

(430)

32.495

39.392

88.387

23.735

(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

1.381.442

1.206.982

CRÉDITO CONCEDIDO A CLIENTES
'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

15. RESULTADOS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Os principais contributos na rubrica de resultados por equivalência
SDWULPRQLDOV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR
Recuperações de crédito e de juros (nota 22)

(230.658)

(359.793)

(33.866)

(29.380)

1.116.918

817.809

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR
5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

-

9

(2)

(10)

(2)

(1)

1.116.916

817.808

A rubrica Imparidade do crédito regista a estimativa de perdas
incorridas determinadas de acordo com a avaliação de evidência
REMHWLYDGHLPSDULGDGHFRQIRUPHUHIHULGDQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFD
descrita na nota 1 c).

2016

2015
(reexpresso)

Millenniumbcp Ageas Grupo
Segurador, S.G.P.S., S.A.

26.036

8.186

Unicre – Instituição Financeira
de Crédito, S.A.

27.332

5.267

Banco Millennium Atlântico, S.A.

13.306

-

2.981

2.972

11.723

2.494

Banque BCP (Luxembourg), S.A.

51

54

96&ś$OXJXHUGH9H¬FXORV6HP
Condutor, Lda.

-

45

Banque BCP, S.A.S.
SIBS, S.G.P.S, S.A.

Outras empresas
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(904)
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A evolução positiva desta rubrica, deve-se, essencialmente, ao contributo dos resultados da Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
H6,%66*366$LQưXHQFLDGRVSHODWUDQVD¦¢RGDVVXDVSDUWLFLSD¦´HVQD9LVD(XURSHEHPFRPRGRLQ¬FLRGDDSOLFD¦¢RGRP¨WRGRGD
equivalência patrimonial no Banco Millennium Atlântico, S.A.
De acordo com o descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A. acordou a realização da fusão por incorporação do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A. De acordo com os termos do processo, em abril de 2016, o Grupo passou a deter 22,5% da
nova entidade, o Banco Millennium Atlântico, S.A., passando a ser registada pelo método de equivalência patrimonial a partir de maio de
2016. Os principais impactos desta operação, encontram-se detalhados na nota 58.
(PGH]HPEURGHR*UXSRSURFHGHXYHQGDGHGD96&ś$OXJXHUGH9H¬FXORV6HP&RQGXWRU/GD*(&DSLWDO+ROGLQJ3RUWXJDO
SGPS, Unipessoal Lda.

16. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS E OUTROS ATIVOS
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

Alienação de 3,7% da participação no Banque BCP, S.A. (Luxemburgo)
$OLHQD¦¢RGHGDSDUWLFLSD¦¢RQD4XLQWDGR)XU¢Rś6RFLHGDGHGH$QLPD¦¢R7XU¬VWLFD
H$JU¬FRODGH6DQWDQD/GD
Outros ativos

2016

2015
(reexpresso)

465

-

(521)

-

(6.221)

(32.006)

(6.277)

(32.006)

A rubrica Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos – Outros ativos corresponde, nomeadamente, a menos-valias decorrentes
GDYHQGDGHDWLYRVGHWLGRVSHOR*UXSRHFODVVLƮFDGRVFRPRDWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGD QRWD EHPFRPRGDVUHDYDOLD¦´HVGH
propriedades de investimento (nota 28).

17. RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS OU EM DESCONTINUAÇÃO
2YDORUGHVWDUXEULFD¨FRPSRVWRSRU
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

41.934

94.390

7.330

-

-

1.463

1.092

13.529

50.356

109.382

RESULTADO APROPRIADO ANTES DE IMPOSTOS
%DQFR0LOOHQQLXP$QJROD6$
5HVXOWDGRO¬TXLGRDQWHVGHLPSRVWRV
Valias geradas na fusão com o Banco Privado Atlântico, S.A.
0LOOHQQLXPEFS*HVW¢RGH$FWLYRVś6RFLHGDGH*HVWRUDGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR6$
5HVXOWDGRO¬TXLGRDQWHVGHLPSRVWRV
Valias geradas na alienação da participação

IMPOSTOS
(5.128)

Banco Millennium Angola, S.A.
Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

-

(18.711)
(344)

(5.128)

(19.055)

45.228

90.327

De acordo com o descrito na nota 47, no âmbito da fusão por incorporação do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado
Atlântico, S.A., e de acordo com o disposto na IFRS 5, esta operação foi considerada em descontinuação, sendo o impacto em resultados
apresentado numa linha separada da demonstração de resultados denominada "Resultado de operações descontinuadas ou em
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descontinuação”. As demonstrações de resultados do Banco
Millennium Angola, S.A. que foram incorporadas nesta rubrica
encontram-se evidenciadas na nota 58.

18. RESULTADO POR AÇÃO
2VUHVXOWDGRVSRUD¦¢RV¢RFDOFXODGRVGDVHJXLQWHIRUPD
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

5HVXOWDGRO¬TXLGR

100.587

270.634

Interesses que não controlam

(103.511)

(87.853)

(2.924)

182.781

Operações em continuação

Resultado apropriado
Ganhos / (perdas) em
instrumentos de capital
5HVXOWDGRO¬TXLGRDMXVWDGR

-

34.469

(2.924)

217.250

5HVXOWDGRO¬TXLGR

45.228

90.327

Interesses que não controlam

(18.366)

(37.764)

Resultado apropriado

26.862

52.563

5HVXOWDGRO¬TXLGRDMXVWDGR

23.938

269.813

1.231.541.411

1.161.888.689

Operações descontinuadas ou
em descontinuação

N.º médio de ações
5HVXOWDGRSRUD¦¢RE VLFR (XURV 
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Conforme constante da nota 60, o Conselho de Administração
deliberou em 9 de janeiro de 2017, proceder ao aumento do capital
social de Euros 4.268.817.689,20 para Euros 5.600.738.053,72,
UHDOL]DGR DWUDY¨V GH XPD 2IHUWD 3¹EOLFD GH 6XEVFUL¦¢R GLULJLGD
DDFLRQLVWDVQRH[HUF¬FLRGRVUHVSHWLYRVGLUHLWRVGHSUHIHU©QFLDH
demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a
emissão de 14.169.365.580 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, sem valor nominal. Como resultado da operação
RQ¹PHURUHVXOWDQWHGHD¦´HVRUGLQ ULDVGR%&3SDVVRXDVHUGH
15.113.989.952, tendo o preço de Euros 0,0940 por cada ação.
7HQGRHPFRQVLGHUD¦¢RRGLVSRVWRQD,$6RQ¹PHURP¨GLRGH
ações em 2016 teve em consideração o aumento de capital por
VXEVFUL¦¢RGHQRYDVD¦´HVUHDOL]DGRHP2Q¹PHURP¨GLRGH
ações em 2015 foi ajustado retrospetivamente quer pelo aumento
de capital realizado em 2017 quer pelo desdobramento de ações
inverso e pelo aumento de capital de subscrição privada, ambos
realizados em 2016.
Em dezembro de 2016 e 2015 não foram considerados no cálculo dos
UHVXOWDGRV SRU D¦¢R GLOX¬GRV RV LQVWUXPHQWRV K¬EULGRV TXDOLƮF YHLV
FRPRIXQGRVSU²SULRVSULQFLSDLVGHQ¬YHOHPLWLGRVHPMXQKRGH
HVXEVFULWRVLQWHJUDOPHQWHSHOR(VWDGR &R&RV SRUQ¢RHVWDUGHƮQLGR
o valor de conversão das ações a emitir de acordo com a Portaria n.º
150-A/2012, de 17 de maio que será a base para a determinação
desse efeito. De referir que no dia 9 de fevereiro de 2017, o BCP
procedeu ao reembolso antecipado ao Estado português do montante
remanescente destes instrumentos (Euros 700 milhões).
1¢RIRUDPLGHQWLƮFDGRVRXWURVHIHLWRVGLOXLGRUHVGRUHVXOWDGRSRU
ação em 31 de dezembro de 2016 e 2015, pelo que o resultado
GLOX¬GR¨HTXLYDOHQWHDRUHVXOWDGRE VLFR

de operações em continuação

(0,003)

0,187

19. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS

de operações descontinuadas ou
em descontinuação

0,022

0,045

(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH

0,019

0,232

de operações em continuação

(0,003)

0,187

Caixa

de operações descontinuadas ou
em descontinuação

0,022

0,045

Bancos Centrais

0,019

0,232

(Milhares de Euros)

5HVXOWDGRSRUD¦¢RGLOX¬GR (XURV 

2016

2015

540.290

625.311

Banco de Portugal

433.534

171.367

Bancos Centrais Estrangeiros

600.088

1.043.639

1.573.912

1.840.317

O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2016 é de Euros
4.268.817.689,20 representado por 944.624.372 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente realizado.
Durante 2016, o Banco Comercial Português, S.A procedeu a
um reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do seu capital social mediante a aplicação de um
TXRFLHQWH GH UHDJUXSDPHQWR GH  FRUUHVSRQGHQGR D FDGD 
ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo
o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.
Conforme descrito na nota 47, em novembro de 2016, e em
conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21 de
DEULO GH  UHODWLYD  VXSUHVV¢R GR GLUHLWR GH SUHIHU©QFLD GRV
acionistas, o Conselho de Administração aprovou o aumento
do capital do BCP, de Euros 4.094.235.361,88 para Euros
4.268.817.689,20, através da colocação privada de 157.437.395
novas ações, com subscrição pela Chiado (Grupo Fosun), com um
preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.

A rubrica Bancos centrais inclui nomeadamente o saldo junto dos
%DQFRV &HQWUDLV GRV SD¬VHV HP TXH R *UXSR RSHUD FRP YLVWD D
VDWLVID]HUDVH[LJ©QFLDVOHJDLVGHUHVHUYDVP¬QLPDVGHFDL[DFDOFXODGDV
com base no montante dos depósitos e outras responsabilidades
efetivas. O regime de constituição de reservas de caixa, de acordo
com as diretrizes do Sistema Europeu de Bancos Centrais da Zona do
(XURREULJDPDQXWHQ¦¢RGHXPVDOGRHPGHS²VLWRMXQWRGR%DQFR
Central, equivalente a 1% sobre o montante médio dos depósitos e
RXWUDVUHVSRQVDELOLGDGHVDRORQJRGHFDGDSHU¬RGRGHFRQVWLWXL¦¢R
GHUHVHUYDV(VWDWD[D¨GLIHUHQWHSDUDSD¬VHVIRUDGD=RQD(XUR
Em 2016, o Grupo passou a considerar as disponibilidades em Bancos
Centrais como caixa e equivalentes na Demonstração Consolidada
dos Fluxos de Caixa.
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(Milhares de Euros)

20. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE
CRÉDITO

2015

2.840

-

Aplicações em outras instituições
GHFU¨GLWRQRSD¬V

(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH

Outras aplicações
(Milhares de Euros)

(PLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRQRSD¬V

2016

2016

2015

659

1.632

Em instituições de crédito no estrangeiro

232.152

675.415

Valores a cobrar

215.414

99.366

448.225

776.413

1R ¡PELWR GH RSHUD¦´HV GH LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV GHULYDGRV
FRP FRQWUDSDUWHV LQVWLWXFLRQDLV H GH DFRUGR FRP R GHƮQLGR QRV
respetivos contratos, o Grupo tinha, através da sua subsidiária Bank
0LOOHQQLXP6$QD3RO²QLDGDWDGHGHGH]HPEURGHR
montante de Euros 464.759.000 de disponibilidades em instituições
de crédito, dados como colateral das referidas operações. Em 2016,
estas operações estão associadas a Aplicações em instituições de
crédito, conforme nota 21.
A rubrica Valores a cobrar representa, essencialmente, cheques
sacados por terceiros sobre outras instituições de crédito e que se
encontram em cobrança. Os saldos desta rubrica são regularizados
nos primeiros dias do mês seguinte.

Aplicações em instituições de crédito
no estrangeiro
Aplicações a prazo

242.896

-

Outras aplicações

275.180

325.020

520.916

325.020

Estes depósitos estão na posse das contrapartes e estão dados como
colateral das referidas operações (IRS e CIRS), cuja reavaliação é negativa.
$DQ OLVHGHVWDUXEULFDSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVRSHUD¦´HV
¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

Até 3 meses
3 meses até 6 meses
6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos
Duração indeterminada

2016

2015

995.667

764.830

13.567

9.754

4.869

119.837

42.099

27.229

499

-

1.056.701

921.650

21. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Os movimentos da Imparidade para aplicações em instituições de
FU¨GLWRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH

(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Aplicações em Bancos Centrais
estrangeiros
Aplicações em outras instituições
GHFU¨GLWRQRSD¬V
Empréstimos
Outras aplicações

2016

2015

12.461

71.934

15.586

3.500

4.801

774

20.387

4.274

Aplicações a muito curto prazo

180.347

172.635

Aplicações a prazo

548.564

291.676

4

17.307

Outras aplicações

Crédito vencido – mais de 90 dias
Imparidade para aplicações
em instituições de crédito

2016

2015

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2

53

Transferências

-

(50)

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

-

9

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(2)

(10)

-

2

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

22. CRÉDITOS A CLIENTES

Aplicações em instituições de crédito
no estrangeiro

Empréstimos

(Milhares de Euros)

294.439

363.824

1.023.354

845.442

1.056.202

921.650

499

-

1.056.701

921.650

-

(2)

1.056.701

921.648

(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

&U¨GLWRDRVHWRUS¹EOLFR
Crédito com garantias reais

2015
1.226.557

29.011.503

31.482.461

Crédito com outras garantias

3.985.120

8.243.543

Crédito sem garantias

6.821.163

3.230.128

Crédito sobre o estrangeiro

2.099.860

2.207.638

Crédito tomado em operações de factoring

1.794.778

1.573.033

Capital em locação

3.373.561

3.351.665

48.127.176

51.315.025

Crédito vencido – menos de 90 dias

1R¡PELWRGHRSHUD¦´HVGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRV ,56
H&,56 FRPFRQWUDSDUWHVLQVWLWXFLRQDLVHGHDFRUGRFRPRGHƮQLGR
nos respetivos contratos ("Cash collateral"), a rubrica Aplicações em
LQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRLQFOXLRVPRQWDQWHVDVHJXLUGHWDOKDGRV

2016
1.041.191

Crédito vencido – mais de 90 dias
Imparidade para riscos de crédito

RELATÓRIO E CONTAS 2016

134.934

121.846

3.496.343

4.001.372

51.758.453

55.438.243

(3.740.851)

(3.468.084)

48.017.602

51.970.159
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1RFRQWH[WRGDPHOKRULDFRQW¬QXDGDVGLYXOJD¦´HVDSUHVHQWDGDVQRDQH[RVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVRVFULW¨ULRVGHDSUHVHQWD¦¢RGR
crédito por tipologia de colateral foram revistos em 2016 de forma a assegurar uma maior consistência com a informação utilizada pelo
Banco na gestão do risco de crédito.
(P  GH GH]HPEUR GH  D UXEULFD &U¨GLWR D FOLHQWHV LQFOXL R PRQWDQWH GH (XURV   GH GH]HPEUR GH  (XURV
12.717.796.000) relativo a créditos afetos ao património autónomo de emissões de obrigações hipotecárias realizadas pelo Grupo.
&RQIRUPHGHVFULWRQDQRWDQR¡PELWRGDJHVW¢RGRULVFRGHOLTXLGH]R*UXSRSRVVXLXPFRQMXQWRGHDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDGHVFRQWR
MXQWRGR%DQFR&HQWUDO(XURSHXHRXWURV%DQFRV&HQWUDLVGRVSD¬VHVRQGHRSHUDQRVTXDLVVHLQFOXHPDOJXPDVRSHUD¦´HVGHFU¨GLWRV
a clientes.
Com referência a 31 de dezembro de 2016 e conforme referido na nota 57, o valor acumulado referente a um conjunto de operações de
cedência de créditos a clientes, realizadas pelo Grupo, para Fundos Especializados de Crédito, totaliza Euros 1.586.114.000 (31 de dezembro
GH(XURV 2PRQWDQWHGRVFU¨GLWRVDOLHQDGRVGXUDQWHRH[HUF¬FLRGHDVFHQGHXD(XURV
Conforme nota 50, o Grupo concedeu crédito aos acionistas detentores de participação qualificada que detinham individual ou
FRQMXQWDPHQWHRXPDLVGRFDSLWDOGR%DQFRLGHQWLƮFDGRVQRUHODW²ULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
Com referência a 31 de dezembro de 2016, o crédito que o Grupo concedeu a acionistas detentores de participação qualificada e
DHPSUHVDVSRUHVWHVFRQWURODGDV¨GH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV FRQIRUPHQRWDD 2
PRQWDQWHGHLPSDULGDGHFRQVWLWX¬GRSDUDHVWHVFRQWUDWRVDVFHQGHD(XURVHPGHGH]HPEURGH GHGH]HPEURGH
(XURV 
$FHOHEUD¦¢RGHQHJ²FLRVHQWUHDVRFLHGDGHHWLWXODUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDRXSHVVRDVVLQJXODUHVRXFROHWLYDVFRPHVWHVUHODFLRQDGDV
nos termos do disposto no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, independentemente do valor, é sempre objeto de apreciação e
deliberação do Conselho de Administração, por proposta da Comissão de Crédito e da Comissão Executiva, suportadas em análise e parecer
técnico emitido pela Direção de Auditoria Interna e obtido parecer prévio da Comissão de Auditoria.
$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUWLSRGHRSHUD¦¢R¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

CRÉDITO NÃO TITULADO
Crédito por desconto de efeitos
Crédito em conta corrente
'HVFREHUWRVHPGHS²VLWRVRUGHP

284.378

295.697

1.625.812

2.214.611

1.339.874

1.589.253

Empréstimos

13.689.736

15.141.524

Crédito imobiliário

23.952.257

25.179.816

Crédito tomado em operações de factoring

1.794.778

1.573.033

Capital em locação

3.373.561

3.351.665

46.060.396

49.345.599

1.843.345

1.655.569

223.435

313.857

2.066.780

1.969.426

48.127.176

51.315.025

CRÉDITO TITULADO
Papel comercial
Obrigações

Crédito vencido – menos de 90 dias
Crédito vencido – mais de 90 dias

Imparidade para riscos de crédito

134.934

121.846

3.496.343

4.001.372

51.758.453

55.438.243

(3.740.851)
48.017.602

RELATÓRIO E CONTAS 2016

(3.468.084)
51.970.159
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$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUVHWRUGHDWLYLGDGH¨DVHJXLQWH
2016

Agricultura e silvicultura
Pescas
,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV

2015
%

Euros '000

340.577

0,66%

368.337

0,66%

53.382

0,10%

67.714

0,12%

102.242

0,20%

152.525

0,28%

Euros '000

%

Alimentação, bebidas e tabaco

604.397

1,17%

614.374

1,11%

Têxteis

470.765

0,91%

469.481

0,85%

Madeira e cortiça

222.993

0,43%

237.402

0,43%

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

207.963

0,40%

214.094

0,39%

4X¬PLFDV

748.720

1,45%

818.068

1,48%

1.061.729

2,05%

1.053.862

1,90%

Eletricidade e gás

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

578.499

1,12%

757.181

1,37%

Água

209.693

0,41%

245.676

0,44%

Construção

2.859.301

5,52%

3.562.374

6,43%

Comércio a retalho

1.272.782

2,46%

1.249.026

2,25%

Comércio por grosso

1.917.220

3,70%

2.146.780

3,87%

974.176

1,88%

1.017.112

1,83%

1.491.856

2,88%

1.579.235

2,85%

Restaurantes e hotéis
Transportes
Correios
Telecomunicações

6.340

0,01%

8.850

0,02%

379.594

0,73%

384.507

0,69%

Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD

4.060.971

7,85%

4.524.881

8,16%

Atividades imobiliárias

1.485.709

2,87%

1.811.079

3,27%

$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

894.047

1,73%

754.430

1,36%

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

497.982

0,96%

470.518

0,85%

$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD

740.839

1,43%

1.090.818

1,97%

Educação

125.974

0,24%

145.575

0,26%

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

281.158

0,54%

279.003

0,50%

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV

381.572

0,74%

354.798

0,64%

Outros serviços

635.861

1,23%

621.891

1,12%

Crédito ao consumo

4.057.789

7,84%

4.138.491

7,47%

Crédito hipotecário

24.018.307

46,41%

25.048.344

45,18%

7.888

0,02%

7.713

0,01%

1.068.127

2,06%

1.244.104

2,24%

51.758.453

100,00%

55.438.243

100,00%

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

Imparidade para riscos de crédito

(3.740.851)
48.017.602

RELATÓRIO E CONTAS 2016

(3.468.084)
51.970.159
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$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUSUD]RVGHPDWXULGDGHHSRUVHWRUHVGHDWLYLGDGHSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH
¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Crédito vincendo
De 1
a 5 anos

Até 1 ano
Agricultura e silvicultura
Pescas
,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV

108.926

A mais
de 5 anos

Total Crédito
vincendo

83.579

108.386

7.038

15.999

62.562

24.753

Crédito
vencido

Total

300.891

39.686

340.577

18.364

41.401

11.981

53.382

8.052

95.367

6.875

102.242

Alimentação, bebidas e tabaco

365.344

148.471

71.361

585.176

19.221

604.397

Têxteis

238.126

104.689

101.875

444.690

26.075

470.765

Madeira e cortiça

95.148

75.229

37.914

208.291

14.702

222.993

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

70.701

75.111

52.141

197.953

10.010

207.963

363.117

205.728

113.358

682.203

66.517

748.720

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

468.225

345.115

184.444

997.784

63.945

1.061.729

Eletricidade e gás

129.048

73.735

374.745

577.528

971

578.499

4X¬PLFDV

Água
Construção
Comércio a retalho
Comércio por grosso
Restaurantes e hotéis
Transportes
Correios
Telecomunicações

56.254

34.608

114.947

205.809

3.884

209.693

937.900

282.397

812.991

2.033.288

826.013

2.859.301

623.863

291.102

237.644

1.152.609

120.173

1.272.782

1.022.257

526.029

215.238

1.763.524

153.696

1.917.220

92.372

181.660

582.587

856.619

117.557

974.176

419.444

517.356

482.739

1.419.539

72.317

1.491.856

2.965

2.853

51

5.869

471

6.340

94.241

112.614

65.741

272.596

106.998

379.594

1.256.275

1.062.314

1.176.613

3.495.202

565.769

4.060.971

294.076

288.054

559.104

1.141.234

344.475

1.485.709

Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD
Atividades imobiliárias
$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

448.582

189.895

213.138

851.615

42.432

894.047

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

184.782

179.336

95.493

459.611

38.371

497.982

$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD

150.003

150.417

439.440

739.860

979

740.839

32.948

14.670

74.968

122.586

3.388

125.974

Educação
6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

87.721

67.994

120.952

276.667

4.491

281.158

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV

75.893

24.643

265.225

365.761

15.811

381.572

Outros serviços

159.650

397.386

62.521

619.557

16.304

635.861

Crédito ao consumo

979.162

1.801.945

737.839

3.518.946

538.843

4.057.789

Crédito hipotecário

368.626

1.336.889

22.004.342

23.709.857

308.450

24.018.307

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

8

1

-

9

7.879

7.888

509.282

276.093

199.759

985.134

82.993

1.068.127

9.704.539

8.890.665

29.531.972

48.127.176

3.631.277

51.758.453

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUSUD]RVGHPDWXULGDGHHSRUWLSRGHFU¨GLWRSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Crédito vincendo
De 1
a 5 anos

Até 1 ano
&U¨GLWRDRVHWRUS¹EOLFR
Crédito com garantias reais

A mais
de 5 anos

Total Crédito
vincendo

Crédito
vencido

Total

124.754

366.857

549.580

1.041.191

27

1.041.218

1.862.811

3.343.083

23.805.609

29.011.503

1.832.217

30.843.720

Crédito com outras garantias

1.678.537

1.336.693

969.890

3.985.120

443.626

4.428.746

Crédito sem garantias

3.806.214

1.619.086

1.395.863

6.821.163

1.053.539

7.874.702

Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

504.058

595.976

999.826

2.099.860

128.959

2.228.819

1.304.834

445.597

44.347

1.794.778

23.588

1.818.366

423.331

1.183.373

1.766.857

3.373.561

149.321

3.522.882

9.704.539

8.890.665

29.531.972

48.127.176

3.631.277

51.758.453

$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUSUD]RVGHPDWXULGDGHHSRUVHWRUHVGHDWLYLGDGHSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Crédito vincendo
De 1
a 5 anos

Até 1 ano
Agricultura e silvicultura
Pescas
,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV
Alimentação, bebidas e tabaco

A mais
de 5 anos

Total Crédito
vincendo

Crédito
vencido

Total

121.528

93.536

111.301

326.365

41.972

368.337

8.314

25.711

31.309

65.334

2.380

67.714

83.382

45.442

13.118

141.942

10.583

152.525

360.817

150.611

83.589

595.017

19.357

614.374

Têxteis

226.286

94.864

115.499

436.649

32.832

469.481

Madeira e cortiça

100.332

64.477

54.348

219.157

18.245

237.402

67.388

81.440

53.362

202.190

11.904

214.094

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV
4X¬PLFDV

400.657

197.594

147.137

745.388

72.680

818.068

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

481.767

328.211

164.599

974.577

79.285

1.053.862

Eletricidade e gás

60.767

230.499

465.449

756.715

466

757.181

Água

77.540

40.358

123.850

241.748

3.928

245.676

Construção
Comércio a retalho
Comércio por grosso

1.338.008

462.390

686.870

2.487.268

1.075.106

3.562.374

496.255

308.039

289.034

1.093.328

155.698

1.249.026

1.127.657

600.476

235.820

1.963.953

182.827

2.146.780

Restaurantes e hotéis

127.766

209.856

550.960

888.582

128.530

1.017.112

Transportes

431.177

563.217

510.889

1.505.283

73.952

1.579.235

2.367

5.981

38

8.386

464

8.850

131.013

95.390

81.883

308.286

76.221

384.507

1.515.464

1.114.329

1.297.356

3.927.149

597.732

4.524.881

510.354

324.845

533.898

1.369.097

441.982

1.811.079

Correios
Telecomunicações
Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD
Atividades imobiliárias
$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

229.437

269.196

193.120

691.753

62.677

754.430

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

200.993

144.104

88.141

433.238

37.280

470.518

$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD

1.090.818

400.276

206.012

482.978

1.089.266

1.552

Educação

34.088

25.868

82.110

142.066

3.509

145.575

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

90.078

69.190

115.144

274.412

4.591

279.003

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV
Outros serviços
Crédito ao consumo
Crédito hipotecário
Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

83.760

67.046

187.036

337.842

16.956

354.798

131.913

353.213

120.906

606.032

15.859

621.891

1.005.067

1.816.806

706.169

3.528.042

610.449

4.138.491

367.141

1.342.183

23.023.060

24.732.384

315.960

25.048.344

9

10

3

22

7.691

7.713

515.798

289.835

417.921

1.223.554

20.550

1.244.104

10.727.399

9.620.729

30.966.897

51.315.025

4.123.218

55.438.243

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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$DQ OLVHGRFU¨GLWRDFOLHQWHVSRUSUD]RVGHPDWXULGDGHHSRUWLSRGHFU¨GLWRSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Crédito vincendo
Até 1 ano
&U¨GLWRDRVHWRUS¹EOLFR

De 1
a 5 anos

1.141.647

A mais
de 5 anos

Total Crédito
vincendo

Crédito
vencido

Total

62.081

22.829

1.226.557

15

1.226.572

Crédito com garantias reais

3.225.136

5.199.973

23.057.352

31.482.461

2.390.948

33.873.409

Crédito com outras garantias

1.607.641

1.930.864

4.705.038

8.243.543

450.426

8.693.969

Crédito sem garantias

2.132.824

991.027

106.277

3.230.128

1.009.618

4.239.746

691.944

289.721

1.225.973

2.207.638

61.933

2.269.571

1.531.041

40.901

1.091

1.573.033

25.455

1.598.488

397.166

1.106.162

1.848.337

3.351.665

184.823

3.536.488

10.727.399

9.620.729

30.966.897

51.315.025

4.123.218

55.438.243

Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

A rubrica Crédito a clientes inclui o efeito de operações de securitização tradicionais, detidas por SPEs sujeitas a consolidação no âmbito
GD,)56GHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE HGHVHFXULWL]D¦¢RVLQW¨WLFDV$FDUDFWHUL]D¦¢RGHVWDVRSHUD¦´HV
HQFRQWUDPVHGHVFULWDVQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDG LL 

Securitizações tradicionais
As operações de securitização tradicionais realizadas pelo Grupo respeitam a créditos hipotecários concretizadas através de entidades de
ƮQDOLGDGHHVSHFLDO 63(V (PGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGHFU¨GLWRUHIHUHQWHDHVWDVRSHUD¦´HVGHVHFXULWL]D¦¢RWUDGLFLRQDLV
DVFHQGHD(XURV GHGH]HPEUR(XURV &RQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE 
quando a substância da relação com tais entidades indicia que o Grupo exerce controlo sobre as suas atividades, estas SPEs são consolidadas
pelo método integral.

Magellan Mortgages No. 2

Em 20 de outubro de 2003, o Grupo transferiu uma poolGHFU¨GLWRVKDELWD¦¢RGHWLGDSHOR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$HSHOR%DQFRGH
Investimento Imobiliário, S.A. para o SPE “Magellan Mortgages No. 2 PLC”. Tendo em conta que, por ter adquirido a totalidade das tranches mais
subordinadas, o Grupo mantem o controlo sobre os referidos ativos, o SPE é consolidado nas Demonstrações Financeiras do Grupo, de acordo
FRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHƮQLGDQDQRWDE $FDUWHLUDGHFU¨GLWRGR63(DVVRFLDGRDHVWDRSHUD¦¢RDVFHQGHD(XURVHP
GHGH]HPEURGHHDVREULJD¦´HVHPLWLGDVFRPGLIHUHQWHVQ¬YHLVGHVXERUGLQD¦¢RDVFHQGHPD(XURV HVWHPRQWDQWHH[FOXL
obrigações já adquiridas pelo Grupo no valor de Euros 15.786.000 e Euros 14.000.000 da tranche mais subordinada totalmente adquirida).

Magellan Mortgages No. 3

Em 24 de junho de 2005, o Grupo transferiu uma pool GH FU¨GLWRV  KDELWD¦¢R GHWLGD SHOR %DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V 6$ SDUD R 63(
“Magellan Mortgages No. 3 PLC”. Tendo em conta que, por ter adquirido uma parte da tranche mais subordinada, o Grupo mantem o controlo
VREUHRVUHIHULGRVDWLYRVR63(¨FRQVROLGDGRQDV'HPRQVWUD¦´HV)LQDQFHLUDVGR*UXSRGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHƮQLGDQD
nota 1 b). A carteira de crédito do SPE associado a esta operação ascende a Euros 385.270.000 em 31 de dezembro de 2016, e as obrigações
HPLWLGDVFRPGLIHUHQWHVQ¬YHLVGHVXERUGLQD¦¢RDVFHQGHPD(XURV HVWHPRQWDQWHH[FOXLREULJD¦´HVM DGTXLULGDVSHOR*UXSR
no valor de Euros 124.139.000) e a tranche mais subordinada ascende a Euros 44.000 (este montante exclui obrigações já adquiridas pelo
Grupo no montante Euros 206.000).

Securitizações sintéticas
2*UXSRWHPHPFXUVRGXDVRSHUD¦´HVTXHFRQƮJXUDPHVWUXWXUDVGHVHFXULWL]D¦¢RVLQW¨WLFD

Caravela SME No. 3
O SPE Caravela SME No. 3, cuja liquidação ocorreu em 28 de junho de 2013, tem como base uma carteira de créditos de médio e longo
prazo, de contas correntes caucionadas e de descobertos autorizados concedidos pelo BCP, sobretudo a pequenas médias empresas.
$GDWDGHPDWXULGDGH¨PDU¦RGHHRPRQWDQWHUHODWLYRRSHUD¦¢RGHVHFXULWL]D¦¢RVLQW¨WLFD&DUDYHOD60(1RDVFHQGHD(XURV
2.431.428.000, em 31 de dezembro de 2016. O justo valor dos swaps está registado pelo montante de Euros 174.242.000 e o respetivo custo
associado em 2016 ascende a Euros 6.680.000.

Caravela SME No. 4
263(&DUDYHOD60(1R¨XPDRSHUD¦¢RFRPFDUDFWHU¬VWLFDVVLPLODUHVLQLFLDGDHPGHMXQKRGHHFXMRportfolio¨FRQVWLWX¬GRSRU
operações de leasingDXWRP²YHOLPRELOL ULRHGHHTXLSDPHQWRFRQWUDWDGDVHQWUHR%DQFRHXPFRQMXQWRGHFOLHQWHVSHUWHQFHQWHVTXHOH
PHVPRVHJPHQWR SHTXHQDVHP¨GLDVHPSUHVDV $GDWDGHPDWXULGDGH¨GHVHWHPEURGHHRPRQWDQWHUHODWLYRRSHUD¦¢RGH
securitização sintética Caravela SME No. 4 ascende a Euros 1.122.338.000, em 31 de dezembro de 2016. O justo valor dos swaps está registado
pelo montante de Euros 46.623.000 e o respetivo custo associado em 2016 ascende a Euros 2.398.000.
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Em ambas as operações, o Banco contratou um Credit Default Swap
(CDS) com um Special Purpose Vehicle (SPV), comprando desta forma
proteção para a totalidade do portfolio referenciado. Tratando-se,
em ambos os casos, de securitizações sintéticas, no âmbito desse
mesmo CDS, o risco das respetivas carteiras foi subdividido em 3
WUDQFKHV V¨QLRU mezzanine e equity. A mezzanine e parte da equity
(20%) foram colocadas em mercado através da emissão pelo
SPV, e da subscrição por investidores de Credit Linked Notes (CLNs).
Por sua vez, o Banco reteve o risco da tranche sénior e de parte
remanescente da tranche equity (80%). O produto da emissão das
CLNs foi aplicado pelo SPV na constituição de um depósito que
colateraliza, na totalidade, as suas responsabilidades perante o
Grupo no âmbito do CDS.
Tratam-se de operações através das aquais o Banco reduziu a
exposição aos riscos associados ao crédito concedido, no entanto,
não transferiu para terceiros a globalidade dos direitos e obrigações
emergentes dos créditos englobados nas mesmas, não estando
GHVWDIRUPDFXPSULGRVRVFULW¨ULRVGHƮQLGRVQRVSDU JUDIRVH
seguintes da IAS 39 para o seu desreconhecimento.
A carteira de crédito do Grupo que inclui, para além do crédito a
clientes, as garantias e os avales prestados, dividida entre crédito
FRPHVHPVLQDLVGHLPSDULGDGH¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Crédito total

2016

2015

56.594.498

60.675.358

CRÉDITO COM SINAIS DE IMPARIDADE
INDIVIDUALMENTE SIGNIFICATIVOS

As rubricas Imparidade e Imparidade (IBNR) foram determinadas de
DFRUGRFRPRUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWD
c) incluindo a provisão para Garantias e outros compromissos (nota
 QRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH
Euros 74.710.000).
$DQ OLVHGDH[SRVL¦¢RFREHUWDSRUFRODWHUDLVDVVRFLDGRVFDUWHLUDGH
crédito sobre clientes, considerando o seu justo valor, é apresentada
FRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

7¬WXORVHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV

650.949

550.174

Imóveis residenciais

498.915

596.331

1.385.860

1.496.490

CRÉDITO COM SINAIS DE IMPARIDADE
INDIVIDUALMENTE SIGNIFICATIVOS

Outros imóveis

680.523

552.548

3.216.247

3.195.543

23.271

36.793

1.783.311

2.057.815

Outros imóveis

296.815

384.543

Outras garantias

107.704

165.466

2.211.101

2.644.617

2.178.216

2.025.790

Outras garantias

ANÁLISE COLETIVA
7¬WXORVHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV
Imóveis residenciais

CRÉDITO SEM SINAIS DE IMPARIDADE

Valor bruto

6.535.910

7.634.583

7¬WXORVHRXWURVDWLYRVƮQDQFHLURV

Imparidade

(2.587.273)

(2.192.931)

Imóveis residenciais

20.972.631

21.901.517

3.948.637

5.441.652

Outros imóveis

3.174.211

3.582.927

Outras garantias

3.725.116

3.941.082

ANÁLISE COLETIVA
Valor bruto

3.829.973

4.443.180

30.050.174

31.451.316

Imparidade

(1.164.037)

(1.207.337)

35.477.522

37.291.476

2.665.936

3.235.843

46.228.615

48.597.595

Crédito sem sinais de imparidade
Imparidade (IBNR)

(117.597)
52.725.591

(142.526)
57.132.564

A carteira de crédito total apresentada no quadro acima inclui o
crédito concedido a clientes no montante de Euros 51.758.453.000
 GH GH]HPEUR  (XURV   H DV JDUDQWLDV H
avales prestados (nota 45), no montante de Euros 4.836.045.000
GHGH]HPEURGH(XURV 

As rubricas Outras garantias incluem penhores, bens objeto de
RSHUD¦´HVGHORFD¦¢RƮQDQFHLUDHJDUDQWLDVSHVVRDLVHQWUHRXWURV
&RQVLGHUDQGRDSRO¬WLFDGHJHVW¢RGHULVFRGR*UXSR QRWD RV
montantes apresentados não incluem o justo valor das garantias
pessoais prestadas por clientes com notação de risco mais baixa.
Quando consideradas, o justo valor das garantias pessoais corresponde
ao montante garantido.
&RQVLGHUDQGRDSRO¬WLFDGHJHVW¢RGHULVFRGR*UXSRRVPRQWDQWHV
apresentados não incluem o justo valor das garantias pessoais
prestadas por clientes com notação de risco mais baixa.
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2 *UXSR XWLOL]D FRODWHUDLV I¬VLFRV H FRODWHUDLV ƮQDQFHLURV FRPR LQVWUXPHQWRV GH PLWLJD¦¢R GR ULVFR GH FU¨GLWR 2V FRODWHUDLV I¬VLFRV
FRUUHVSRQGHPPDLRULWDULDPHQWHDKLSRWHFDVVREUHLP²YHLVUHVLGHQFLDLVQR¡PELWRGHRSHUD¦´HVGHFU¨GLWRKDELWD¦¢RHKLSRWHFDVVREUH
RXWURVWLSRVGHLP²YHLVQR¡PELWRGHRXWUDVRSHUD¦´HVGHFU¨GLWR'HIRUPDDUHưHWLURYDORUGHPHUFDGRGRVPHVPRVDYDORUL]D¦¢RGHVWHV
FRODWHUDLV ¨ UHYLVWD UHJXODUPHQWH FRP EDVH HP DYDOLD¦´HV HIHWXDGDV SRU HQWLGDGHV DYDOLDGRUDV FHUWLƮFDGDV H LQGHSHQGHQWHV RX DWUDY¨V
GDXWLOL]D¦¢R GHFRHƮFLHQWHVGHUHDYDOLD¦¢RTXHUHưLWDPDWHQG©QFLDGHHYROX¦¢RGRPHUFDGRSDUDRWLSRGHLP²YHOHD UHDJHRJU ƮFD
UHVSHWLYD 2V FRODWHUDLV ƮQDQFHLURV V¢R UHDYDOLDGRV FRP EDVH QRV YDORUHV GH PHUFDGR GRV UHVSHWLYRV DWLYRV TXDQGR GLVSRQ¬YHLV VHQGR
DSOLFDGRVGHWHUPLQDGRVFRHƮFLHQWHVGHGHVYDORUL]D¦¢RGHIRUPDDUHưHWLUDVXDYRODWLOLGDGH7HQGRHPFRQWDRDWXDOPRPHQWRGRVPHUFDGRV
LPRELOL ULRHƮQDQFHLURR*UXSRFRQWLQXDDQHJRFLDURUHIRU¦RGHFRODWHUDLVI¬VLFRVHƮQDQFHLURVFRPRVVHXVFOLHQWHV
$UXEULFDGHFU¨GLWRDFOLHQWHVLQFOXLRVVHJXLQWHVYDORUHVUHODFLRQDGRVFRPFRQWUDWRVGHORFD¦¢RƮQDQFHLUD
(Milhares de Euros)

9DORUGRVSDJDPHQWRVP¬QLPRVIXWXURV
Juros ainda não devidos
Valor presente

2016

2015

3.810.114

3.793.994

(436.553)

(442.329)

3.373.561

3.351.665

2YDORUGRVSDJDPHQWRVPLQLPRVIXWXURVGRVFRQWUDWRVGHORFD¦¢RƮQDQFHLUDSRUSUD]RVGHPDWXULGDGH¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

752.119

759.599

1 ano até 5 anos

1.723.305

1.795.622

Mais de 5 anos

1.334.690

1.238.773

3.810.114

3.793.994

Até 1 ano

$DQ OLVHGRVFRQWUDWRVGHORFD¦¢RƮQDQFHLUDSRUWLSRGHFOLHQWH¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

+DELWD¦¢R

76.577

75.661

Consumo

25.712

35.940

125.693

133.211

227.982

244.812

Mobiliário

1.499.569

1.382.649

Imobiliário

1.646.010

1.724.204

3.145.579

3.106.853

3.373.561

3.351.665

PARTICULARES

Outros

EMPRESAS

(PUHOD¦¢RORFD¦¢RRSHUDFLRQDOR*UXSRQ¢RDSUHVHQWDFRQWUDWRVUHOHYDQWHVFRPRORFDGRU
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A carteira de crédito a clientes inclui contratos que resultaram de uma reestruturação formal com os clientes e consequentemente constituição
GHQRYRƮQDQFLDPHQWRHPVXEVWLWXL¦¢RGRVDQWHULRUHV$UHHVWUXWXUD¦¢RSRGHUHVXOWDUGHXPUHIRU¦RGHJDUDQWLDVHRXOLTXLGD¦¢RGHSDUWH
do crédito e implicar uma prorrogação de vencimentos ou alteração de taxa de juro. A análise da componente vincenda destes créditos, por
VHWRUHVGHDWLYLGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Agricultura e silvicultura

23.330

19.574

Pescas

12.996

13.588

140

156

1.326

1.438

694

943

Madeira e cortiça

2.832

13.706

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

1.899

3.541

4X¬PLFDV

4.277

1.791

16.156

34.997

270

380

98

107

34.029

48.429

Comércio a retalho

8.529

10.005

Comércio por grosso

8.928

29.696

Restaurantes e hotéis

12.822

1.647

9.656

6.472

28

29

238

456

452

509

Atividades imobiliárias

6.760

10.798

$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

1.866

2.012

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

721

849

$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD

746

1.175

Educação

540

467

54

74

399

448

1.626

2.542

Crédito ao consumo

113.151

108.939

Crédito hipotecário

102.303

91.900

-

26

11.524

8.112

378.390

414.806

,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV
Alimentação, bebidas e tabaco
Têxteis

Máquinas, equipamento e metalurgias de base
Eletricidade e gás
Água
Construção

Transportes
Correios
Telecomunicações
Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV
$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV
Outros serviços

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

2VFU¨GLWRVUHQHJRFLDGRVV¢RDLQGDREMHWRGHXPDDQ OLVHGHLPSDULGDGHTXHUHVXOWDGDUHDYDOLD¦¢RGDH[SHFWDWLYDIDFHDRVQRYRVưX[RVGH
FDL[DLQHUHQWHVVQRYDVFRQGL¦´HVFRQWUDWXDLVDWXDOL]DGDWD[DGHMXURRULJLQDOHIHWLYDWRPDQGRDLQGDHPFRQVLGHUD¦¢RRVQRYRVFRODWHUDLV
apresentados.
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2PRQWDQWHGHLPSDULGDGHDVVRFLDGRVH[SRVL¦´HVDFLPDDSUHVHQWDGDVDVFHQGHD(XURV GHGH]HPEURGH(XURV
182.839.000).
2*UXSRLPSOHPHQWRXXPSURFHVVRSDUDPDUFD¦¢RGHRSHUD¦´HVUHHVWUXWXUDGDVSRUGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVGRVFOLHQWHV(VVDPDUFD¦¢RID]
parte do processo de análise do crédito, estando a cargo dos respetivos órgãos de decisão, de acordo com as correspondentes competências,
estabelecidas nos normativos em vigor.
$LQIRUPD¦¢RVREUHRSHUD¦´HVUHHVWUXWXUDGDVSRUGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVHVW GLVSRQ¬YHOQRVVLVWHPDVGHLQIRUPD¦¢RGR*UXSRWHQGRXP
papel relevante nos processos de análise de crédito, na marcação de clientes em default e no processo de determinação da imparidade. Em
SDUWLFXODU
– Existem diversos triggers de default UHODFLRQDGRV FRP UHHVWUXWXUD¦´HV SRU GLƮFXOGDGHV ƮQDQFHLUDV UHHVWUXWXUD¦¢R FRP SHUGD GH YDORU
reincidência de reestruturação, crédito improdutivo, incumprimento em clientes com operações reestruturadas);
ś1RSURFHVVRGHDQ OLVHLQGLYLGXDOGHLPSDULGDGHSDUDDO¨PGDH[LVW©QFLDGHRSHUD¦´HVUHHVWUXWXUDGDVSRUGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVFRQVWLWXLU
PRWLYRSDUDVHOH¦¢RGRFOLHQWH¨GHWHUPLQDGDDSHUGDLQHUHQWHDOWHUD¦¢RGDVFRQGL¦´HVGHFRUUHQWHGDUHHVWUXWXUD¦¢RQRTXHVHUHIHUH
DQ OLVHFROHWLYDDH[LVW©QFLDGHVVHWLSRGHRSHUD¦´HVFRQGX]LQWHJUD¦¢RGRFOLHQWHQXPDVXESRSXOD¦¢RFRPWD[DGHLPSDULGDGHDJUDYDGD
$GHVPDUFD¦¢RGHXPDRSHUD¦¢RDSHQDVSRGHWHUOXJDUGHFRUULGRVSHORPHQRVGRLVDQRVDS²VDGDWDGHPDUFD¦¢RGHVGHTXHVHYHULƮTXH
XPFRQMXQWRGHFRQGL¦´HVTXHSHUPLWDPFRQFOXLUSHODPHOKRULDGDFRQGL¦¢RƮQDQFHLUDGRFOLHQWH
&RQIRUPH UHIHULGR QD QRWD   GDWD GH  GH GH]HPEUR GH  R FU¨GLWR UHVWUXWXUDGR WRWDO DVFHQGH D (XURV   GH
GH]HPEURGH(XURV 
$GHƮQL¦¢RGHNon Performing Loans há mais de 90 dias (NPL > 90) incorpora o total de crédito (vencido + vincendo) associado a operações
YHQFLGDVK PDLVGHGLDVGDWDGHGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHDSXUDGR¨GH(XURV GHGH]HPEURGH
Euros 6.051.449.000).
$GHƮQL¦¢RGHNon Performing Exposure 13( ¨DVHJXLQWH
a) Exposição total de clientes defaulted;
b) Exposição total de clientes com sinais de imparidade;
c) Exposição total de clientes cujo valor das operações vencidas há mais de 90 dias representa mais de 20% do total da sua exposição
on-balance;
d) Exposição total de clientes "Non retail" com pelo menos uma operação vencida há mais de 90 dias;
e) Operações de clientes "Retail" vencidas há mais de 90 dias;
I 2SHUD¦´HVUHHVWUXWXUDGDVSRUGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVYHQFLGDVK PDLVGHGLDV
GDWDGHGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGH13(DSXUDGR¨GH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
2VPRYLPHQWRVGDLPSDULGDGHSDUDULVFRVGHFU¨GLWRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

3.468.084

3.482.705

(40.109)

15.562

Outras transferências

4.642

47.210

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

1.381.442

1.206.982

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(230.658)

(359.793)

Utilização de imparidade

(806.403)

(907.431)

(36.147)

(17.151)

3.740.851

3.468.084

SALDO EM 1 DE JANEIRO
Transferências resultantes de alterações na estrutura do Grupo

Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

6HRYDORUGHXPDSHUGDSRULPSDULGDGHGHFUHVFHQXPSHU¬RGRVXEVHTXHQWHVXDFRQWDELOL]D¦¢RHHVVDGLPLQXL¦¢RSRGHVHUUHODFLRQDGD
objetivamente com um evento que tenha ocorrido após o reconhecimento dessa perda, a imparidade em excesso é anulada por contrapartida
de resultados.
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$DQ OLVHGDLPSDULGDGHSRUVHWRUHVGHDWLYLGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Agricultura e silvicultura

38.705

38.604

Pescas

18.921

21.367

5.048

11.639

Alimentação, bebidas e tabaco

14.806

17.103

Têxteis

26.595

25.712

Madeira e cortiça

16.957

42.976

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

14.694

21.142

4X¬PLFDV

55.849

56.619

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

47.664

55.029

,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV

Eletricidade e gás

3.198

5.998

Água

9.937

14.758

614.394

359.096

Construção
Comércio a retalho

92.880

109.730

Comércio por grosso

127.132

157.755

Restaurantes e hotéis

113.459

75.881

Transportes

119.507

145.414

Correios
Telecomunicações

500

498

19.591

60.257

1.052.162

1.059.902

208.729

109.835

Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD
Atividades imobiliárias
$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

60.709

85.613

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

33.880

27.457

3.584

9.699

$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD
Educação

7.438

2.170

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

4.617

5.239

89.892

97.163

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV
Outros serviços

50.564

20.889

Crédito ao consumo

473.800

330.824

Crédito hipotecário

316.087

416.542

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

555

6.080

98.997

77.093

3.740.851

3.468.084

$LPSDULGDGHSRUWLSRGHFU¨GLWR¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

&U¨GLWRDRVHWRUS¹EOLFR
Crédito com garantias reais

2016

2015

3.307

1.420

2.296.551

1.667.164

Crédito com outras garantias

460.856

490.236

Crédito sem garantias

652.206

1.020.381

Crédito sobre o estrangeiro

140.922

82.998

Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

30.789

37.485

156.220

168.400

3.740.851

3.468.084

5HODWLYDPHQWHDGHGH]HPEURGHDLPSDULGDGHUHODWLYDFRPSRQHQWHGDVUXEULFDV&U¨GLWRFRPJDUDQWLDVUHDLVH&U¨GLWRFRPRXWUDV
garantias que não está coberta por colaterais é apresentada em Crédito sem garantias.
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$DQXOD¦¢RGHFU¨GLWRSRUXWLOL]D¦¢RGHLPSDULGDGHDQDOLVDGDSRUVHWRUGHDWLYLGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

Agricultura e silvicultura
Pescas

2016

2015

13.234

3.420

47

416

,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV

4.200

320

Alimentação, bebidas e tabaco

2.353

3.805

Têxteis

8.385

10.303

15.697

11.144

2.619

1.909

Madeira e cortiça
3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV
4X¬PLFDV

28.023

6.101

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

23.984

9.058

43

479

Eletricidade e gás

229

182

184.253

230.616

Comércio a retalho

51.680

30.869

Comércio por grosso

57.244

62.916

Restaurantes e hotéis

17.481

38.383

5.683

6.585

Água
Construção

Transportes
Correios
Telecomunicações

46

147

9.575

176.408

Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD

104.895

90.877

Atividades imobiliárias

43.905

47.451

$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

24.954

3.853

4.159

5.372

Atividades administrativas e dos serviços de apoio
$GPLQLVWUD¦¢RS¹EOLFD

2

5

Educação

119

72

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

660

2.187

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV

1.123

339

Outros serviços

4.843

22.724

Crédito ao consumo

171.378

101.270

Crédito hipotecário

18.623

16.973

671

18.465

6.295

4.782

806.403

907.431

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

(PFRQIRUPLGDGHFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDF DDQXOD¦¢RFRQWDELO¬VWLFDGRVFU¨GLWRV¨HIHWXDGDTXDQGRQ¢RH[LVWHP
SHUVSHWLYDVƮ YHLVGHUHFXSHUD¦¢RGRVFU¨GLWRVHSDUDFU¨GLWRVFRODWHUDOL]DGRVTXDQGRRVIXQGRVSURYHQLHQWHVGDUHDOL]D¦¢RGRVFRODWHUDLVM 
foram recebidos. A referida anulação é realizada pela utilização de perdas por imparidade quando estas correspondem a 100% do valor dos
créditos considerados como não recuperáveis.
$DQXOD¦¢RGHFU¨GLWRSRUXWLOL]D¦¢RGDUHVSHWLYDLPSDULGDGHDQDOLVDGDSRUWLSRGHFU¨GLWR¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

Crédito com garantias reais
Crédito com outras garantias
Crédito sem garantias
Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

RELATÓRIO E CONTAS 2016

2016

2015

46.878

58.860

9.115

22.871

729.412

800.877

29

19.887

6.149

1.041

14.820

3.895

806.403

907.431
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$UHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRVHGHMXURVHIHWXDGDQRGHFRUUHUGRVH[HUF¬FLRVGHHDQDOLVDGDSRUVHWRUHVGHDWLYLGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

58

93

3

-

,QG¹VWULDVH[WUDWLYDV

184

1

Alimentação, bebidas e tabaco

460

302

Têxteis

824

486

Madeira e cortiça

333

270

55

13

4X¬PLFDV

244

315

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

416

474

Eletricidade e gás

13

2

Água

10

5

20.301

17.950

822

424

2.107

891

Restaurantes e hotéis

117

67

Transportes

135

101

2

-

12

41

Agricultura e silvicultura
Pescas

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

Construção
Comércio a retalho
Comércio por grosso

Correios
Telecomunicações
Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD

60

1.135

Atividades imobiliárias

670

139

$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV

213

176

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

131

124

11

1

-

3

2.173

19

122

932

3.970

5.219

Educação
6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV
$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV
Outros serviços
Crédito ao consumo

21

8

Outras atividades nacionais

Crédito hipotecário

149

171

Outras atividades internacionais

250

18

33.866

29.380

$DQ OLVHGDUHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRVHGHMXURVHIHWXDGDQRGHFRUUHUGRVH[HUF¬FLRVGHHDSUHVHQWDGDSRUWLSRGHFU¨GLWR¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

Crédito com garantias reais
Crédito com outras garantias
Crédito sem garantias
Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

RELATÓRIO E CONTAS 2016

2016

2015

-

116

389

1.595

32.522

27.538

594

68

8

1

353

62

33.866

29.380
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23. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS E ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
$UXEULFDGH$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRV
H$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

'HHPLVVRUHVS¹EOLFRV

7.612.491

7.201.261

De outros emissores

2.099.070

2.376.286

9.711.561

9.577.547

OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO

7¬WXORVYHQFLGRV
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV
AÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

18.022

4.078

(13.079)

(4.075)

9.716.504

9.577.550

1.226.456

1.617.348

10.942.960

11.194.898

848.774

924.955

11.791.734

12.119.853

$UXEULFD2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[Rś'HHPLVVRUHVS¹EOLFRVLQFOXLRPRQWDQWHGH(XURVUHIHUHQWHDG¬YLGD
VREHUDQDPR¦DPELFDQD GHGH]HPEURGH(XURV FRQIRUPHQRWD1R¹OWLPRWULPHVWUHGHR*UXSRSURFHGHX
UHFODVVLƮFD¦¢RGHSDUWHGDFDUWHLUDGHREULJD¦´HVGHG¬YLGDS¹EOLFDPR¦DPELFDQDQRPRQWDQWHGH(XURVGHDWLYRVƮQDQFHLURV
GLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSDUDDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
A rubrica Derivados de negociação inclui, em 31 de dezembro de 2016, a valorização dos derivados embutidos destacados de acordo com
DSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDG QRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
$ DQ OLVH GRV $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R 2XWURV DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DR MXVWR YDORU DWUDY¨V
GHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDO¬TXLGDGHLPSDULGDGHSRUWLSRHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Detidos para
negociação

Ao justo valor
através de resultados

Disponíveis
para venda

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

11.803

146.664

3.310.289

3.468.756

108.010

-

3.290.307

3.398.317

Nacionais

13.491

-

1.292.207

1.305.698

Estrangeiros

57.523

-

753.871

811.394

5.642

-

739.776

745.418

196.469

146.664

9.386.450

9.729.583

-

-

(13.079)

(13.079)

196.469

146.664

9.373.371

9.716.504

2.083

-

40.333

42.416

25

-

13.292

13.317

1.063

-

1.169.277

1.170.340

383

-

-

383

3.554

-

1.222.902

1.226.456

Estrangeiros
Obrigações de outros emissores

%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORVGD'¬YLGD3¹EOLFD
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
2XWURVW¬WXORV
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO
1¬YHO

848.774

-

-

848.774

1.048.797

146.664

10.596.273

11.791.734

194.943

146.664

8.239.244

8.580.851

1¬YHO

239.634

-

1.060.858

1.300.492

1¬YHO

614.220

-

1.296.171

1.910.391

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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$VFDUWHLUDVGHDWLYRVGHQHJRFLD¦¢RHGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDV¢RUHJLVWDGDVDRMXVWRYDORUGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWD
na nota 1 d).
&RQIRUPHGHVFULWRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDUHIHULGDQDQRWDG DFDUWHLUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD¨DSUHVHQWDGDDRVHX
valor de mercado, sendo o respetivo justo valor registado por contrapartida de reservas de justo valor. A 31 de dezembro de 2016, a reserva de
MXVWRYDORU¨QHJDWLYDHP(XURV GHGH]HPEURGHSRVLWLYDGH(XURV 
(PGHGH]HPEURGHDVUXEULFDV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDLQFOXHP
REULJD¦´HVHPLWLGDVFRPGLIHUHQWHVQ¬YHLVGHVXERUGLQD¦¢RDVVRFLDGDVVRSHUD¦´HVGHVHFXULWL]D¦¢RWUDGLFLRQDLV0DJHOODQ0RUWJDJHV1R
H1RUHIHULGDVQDQRWDG  L QRVPRQWDQWHVGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV H(XURV GH
GH]HPEURGH(XURV UHVSHWLYDPHQWH
$ DQ OLVH GRV $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R 2XWURV DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DR MXVWR YDORU DWUDY¨V
GHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDO¬TXLGDGHLPSDULGDGHSRUWLSRHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Detidos para
negociação

Ao justo valor
através de resultados

Disponíveis
para venda

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

27.573

152.018

2.804.243

2.983.834

136.339

-

2.866.542

3.002.881

Nacionais

20.007

-

1.139.881

1.159.888

Estrangeiros

62.678

-

1.157.798

1.220.476

-

-

1.214.546

1.214.546

246.597

152.018

9.183.010

9.581.625

Estrangeiros
Obrigações de outros emissores

%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORVGD'¬YLGD3¹EOLFD
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV

-

-

(4.075)

(4.075)

246.597

152.018

9.178.935

9.577.550

15.282

-

71.097

86.379

391

-

89.924

90.315

1.321

-

1.439.074

1.440.395

259

-

-

259

17.253

-

1.600.095

1.617.348

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
2XWURVW¬WXORV
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

924.955

-

-

924.955

1.188.805

152.018

10.779.030

12.119.853

1¬YHO

318.315

152.018

6.949.116

7.419.449

1¬YHO

672.489

-

2.149.370

2.821.859

1¬YHO

198.001

-

1.680.544

1.878.545
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$DQ OLVHGRVDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

Custo
amortizado

Custo
amortizado
líquido de
imparidade

Imparidade

Reserva
justo valor

Ajustamentos
de cobertura
de justo valor

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

3.527.771

-

3.527.771

(295.463)

77.981

3.310.289

Estrangeiros

3.295.644

-

3.295.644

(5.337)

-

3.290.307

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORV
GD'¬YLGD3¹EOLFD

1.378.684

(130.588)

1.248.096

31.032

-

1.279.128

747.623

(1.582)

746.041

7.830

-

753.871

739.746

-

739.746

30

-

739.776

9.689.468

(132.170)

9.557.298

(261.908)

77.981

9.373.371

116.404

(86.197)

30.207

10.126

-

40.333

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação

12.672

(281)

12.391

901

-

13.292

1.506.136

(353.941)

1.152.195

17.082

-

1.169.277

1.635.212

(440.419)

1.194.793

28.109

-

1.222.902

11.324.680

(572.589)

10.752.091

(233.799)

77.981

10.596.273

$DQ OLVHGRVDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015

Custo
amortizado

Custo
amortizado
líquido de
imparidade

Imparidade

Reserva
justo valor

Ajustamentos
de cobertura
de justo valor

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

2.901.838

-

2.901.838

(116.661)

19.066

2.804.243

Estrangeiros

2.860.927

-

2.860.927

5.615

-

2.866.542

Nacionais

1.178.788

(91.193)

1.087.595

48.211

-

1.135.806

Estrangeiros

1.150.464

-

1.150.464

7.334

-

1.157.798

Obrigações de outros emissores

%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORV
GD'¬YLGD3¹EOLFD

1.214.607

(8)

1.214.599

(53)

-

1.214.546

9.306.624

(91.201)

9.215.423

(55.554)

19.066

9.178.935

151.974

(85.002)

66.972

-

71.097

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação

4.125

46.645

(292)

46.353

43.571

-

89.924

1.528.922

(140.928)

1.387.994

51.080

-

1.439.074

1.727.541

(226.222)

1.501.319

98.776

-

1.600.095

11.034.165

(317.423)

10.716.742

43.222

19.066

10.779.030
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$ DQ OLVH GRV $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R 2XWURV DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DR MXVWR YDORU DWUDY¨V GH
UHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDO¬TXLGDGHLPSDULGDGHSRUQ¬YHLVGHYDORUL]D¦¢RFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

3.352.504

116.252

-

3.468.756

Estrangeiros

3.350.226

13

48.078

3.398.317

1.076.804

179.121

49.773

1.305.698

120.704

690.690

-

811.394

654.928

78.316

12.174

745.418

8.555.166

1.064.392

110.025

9.729.583

-

-

8.555.166

1.064.392

96.946

9.716.504

19.428

-

22.988

42.416

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFD
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV

(13.079)

(13.079)

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
2XWURVW¬WXORV

25

-

13.292

13.317

58

45

1.170.237

1.170.340

-

-

383

383

19.511

45

1.206.900

1.226.456

DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

6.174

236.055

606.545

848.774

8.580.851

1.300.492

1.910.391

11.791.734

$ DQ OLVH GRV $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R 2XWURV DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DR MXVWR YDORU DWUDY¨V GH
UHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDO¬TXLGDGHLPSDULGDGHSRUQ¬YHLVGHYDORUL]D¦¢RFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais

2.966.983

-

16.851

2.983.834

Estrangeiros

2.335.453

667.428

-

3.002.881
1.159.888

Obrigações de outros emissores
Nacionais

976.997

103.949

78.942

Estrangeiros

157.521

1.062.952

3

1.220.476

880.830

316.537

17.179

1.214.546

7.317.784

2.150.866

112.975

9.581.625

-

-

7.317.784

2.150.866

108.900

9.577.550

24.203

1.148

61.028

86.379

390

335

89.590

90.315

200

14

1.440.181

1.440.395

%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFD
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV

(4.075)

(4.075)

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
2XWURVW¬WXORV
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

259

-

-

259

25.052

1.497

1.590.799

1.617.348

76.613

669.496

178.846

924.955

7.419.449

2.821.859

1.878.545

12.119.853
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&RQIRUPHGLVSRVWRQD,)56RVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVHVW¢RPHQVXUDGRVGHDFRUGRFRPRVQ¬YHLVGHYDORUL]D¦¢RGHVFULWRVQDQRWD
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHIRUDPUHFODVVLƮFDGRVGRQ¬YHOSDUDRQ¬YHOW¬WXORVQRPRQWDQWHGH(XURV (XURV 
TXHSDVVDUDPDFXPSULUFRPRVUHTXLVLWRVGHVWHQ¬YHOFRQIRUPHGHVFULWRQDQRWD1¢RWHQGRVLGRFXPSULGRVRVFULW¨ULRVGHQ¬YHORX
Q¬YHOQRPHDGDPHQWHGDGRVREVHUY YHLVGHPHUFDGRFRPRDVFXUYDVGHWD[DGHMXURSDUDWRGRVRVSUD]RVGHGHVFRQWRGRVFDVKƮRZV, as
2EULJD¦´HVGH7HVRXURGR(VWDGR0R¦DPELFDQRIRUDPUHFODVVLƮFDGDVSDUDQ¬YHO
2V W¬WXORV GH UHQGLPHQWR YDUL YHO FODVVLƮFDGRV QR Q¬YHO  LQFOXHP XQLGDGHV GH SDUWLFLSD¦¢R HP IXQGRV GH UHHVWUXWXUD¦¢R GHVFULWRV QD
QRWD QRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV FXMRYDORUFRQWDELO¬VWLFRUHVXOWRXGD¹OWLPD
GLYXOJD¦¢RGR9DORU/¬TXLGR*OREDOGR)XQGR 9/*) GHWHUPLQDGRSHODVRFLHGDGHJHVWRUDDS²VDFRQVLGHUD¦¢RGRVHIHLWRVUHVXOWDQWHVGDV
¹OWLPDVDXGLWRULDVHIHWXDGDV2SDWULP²QLRGHVVHVIXQGRVUHVXOWDGHXPFRQMXQWRGLYHUVLƮFDGRGHDWLYRVHSDVVLYRVYDORUL]DGRVQDVUHVSHWLYDV
contas, ao justo valor determinado com base em metodologias internas utilizadas pela sociedade gestora. Não sendo praticável apresentar
XPDDQ OLVHGHVHQVLELOLGDGHVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGRVUHVSHWLYRVSUHVVXSRVWRVXWLOL]DGRVSHODVVRFLHGDGHVJHVWRUDVHQDGHWHUPLQD¦¢R
GR MXVWR YDORU VXEMDFHQWH DR 9/*) GHVWHV IXQGRV UHƮUDVH TXH XPD YDULD¦¢R GH  GR 9/*) WHP XP LPSDFWR GH (XURV 
GHGH]HPEURGH(XURV QRV&DSLWDLV3U²SULRVGR*UXSR(VWHLPSDFWRLQFOXLRHIHLWRHP5HVHUYDVGHMXVWRYDORUGH(XURV
 GHGH]HPEURGH(XURV HHP5HVXOWDGRVGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
2VLQVWUXPHQWRVFODVVLƮFDGRVQRQ¬YHOW©PDVVRFLDGRVJDQKRVO¬TXLGRVQ¢RUHDOL]DGRVQRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEUR
GH  (XURV   UHJLVWDGRV HP 5HVHUYDV GH -XVWR9DORU 2 PRQWDQWH GH LPSDULGDGH UHJLVWDGR QHVWHV W¬WXORV DVFHQGH D (XURV
HPGHGH]HPEURGH GHGH]HPEURGH(XURV 
$DQ OLVHGRLPSDFWRGDVUHFODVVLƮFD¦´HVHIHWXDGDVHPSHU¬RGRVDQWHULRUHVDW¨GHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

GDWDGDUHFODVVLƮFD¦¢R
Valor de balanço

2016

Justo valor

Valor de balanço

Justo valor

Diferença

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

196.800

196.800

17.744

17.744

-

2.144.892

2.144.892

237.513

219.406

(18.107)

2.713.524

2.713.524

4.375

4.375

-

796.411

796.411

175.309

181.728

6.419

5.851.627

5.851.627

434.941

423.253

(11.688)

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

2V PRQWDQWHV FRQWDELOL]DGRV HP UHVXOWDGRV H HP UHVHUYDV GH MXVWR YDORU HP  GH GH]HPEUR GH  UHODWLYRV DRV DWLYRV ƮQDQFHLURV
UHFODVVLƮFDGRVHPH[HUF¬FLRVDQWHULRUHVV¢RRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício

Variação

Juros

Reserva justo valor

Capitais próprios

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

490

(791)

(301)

4.907

-

4.907

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

RELATÓRIO E CONTAS 2016

120

-

120

3.262

252

3.514

8.779

(539)

8.240
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&DVRQ¢RWLYHVVHPRFRUULGRDVUHFODVVLƮFD¦´HVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWHRVPRQWDQWHVDGLFLRQDLVUHFRQKHFLGRVHPFDSLWDLVSU²SULRVHPGH
GH]HPEURGHVHULDPRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício
Variação
justo valor

Resultados
transitados

Reserva
justo valor

Capitais
próprios

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

(791)

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

55

(11.716)

736

-

-

(18.107)

(6.391)

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes

-

-

-

-

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

-

-

6.419

6.419

(6.336)

7.155

(12.507)

(11.688)

$DQ OLVHGRLPSDFWRGHVWDVUHFODVVLƮFD¦´HVGDWDGHGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

GDWDGDUHFODVVLƮFD¦¢R
Valor de balanço

2015

Justo valor

Valor de balanço

Justo valor

Diferença

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

196.800

196.800

18.879

18.879

2.144.892

2.144.892

236.866

230.475

(6.391)

-

2.713.524

2.713.524

87.900

92.226

4.326

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

695.020

695.020

141.061

140.072

(989)

5.750.236

5.750.236

484.706

481.652

(3.054)

2V PRQWDQWHV FRQWDELOL]DGRV HP UHVXOWDGRV H HP UHVHUYDV GH MXVWR YDORU HP  GH GH]HPEUR GH  UHODWLYRV DRV DWLYRV ƮQDQFHLURV
UHFODVVLƮFDGRVV¢RRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício

Variação

Juros

Reservas justo valor

Capitais próprios

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

487

(1.558)

(1.071)

9.140

-

9.140
3.950

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes

3.945

5

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

3.508

252

17.080

(1.301)

3.760
15.779

&DVRQ¢RWLYHVVHPRFRUULGRDVUHFODVVLƮFD¦´HVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWHRVPRQWDQWHVDGLFLRQDLVUHFRQKHFLGRVHPFDSLWDLVSU²SULRVHP
GHGH]HPEURGHVHULDPRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício
Variação justo valor Resultados transitados Reservas justo valor

Capitais próprios

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

(1.558)

1.613

(55)

-

(53.746)

47.355

-

(6.391)

Crédito titulado a clientes

-

-

4.326

4.326

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

-

-

(989)

(989)

48.968

3.282

(3.054)

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:

(55.304)
RELATÓRIO E CONTAS 2016
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2VPRYLPHQWRVGDLPSDULGDGHGDFDUWHLUDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015

317.423

287.106

3.719

5.640

Transferências
Dotação por resultados

274.741

56.676

Utilização de imparidade

(14.395)

(22.867)

Diferenças cambiais
Outras variações

(43)

(35)

(8.856)

(9.097)

572.589

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

317.423

2*UXSRUHFRQKHFHLPSDULGDGHQRVDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDVHPSUHTXHVHYHULƮTXHXPDTXHEUDSURORQJDGDRXVLJQLƮFDWLYD
QRVHXMXVWRYDORURXTXDQGRVHSUHY©H[LVWLUXPLPSDFWRQRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVGRVDWLYRV(VWDDYDOLD¦¢RLPSOLFDSRUSDUWHGR*UXSRXP
MXOJDPHQWRRTXDOWHPHPFRQVLGHUD¦¢RHQWUHRXWURVIDWRUHVDYRODWLOLGDGHGRVSUH¦RVGRVW¬WXORV
$VVLPFRPRFRQVHTX©QFLDGRUHGX]LGRQ¬YHOGHOLTXLGH]HGDVLJQLƮFDWLYDYRODWLOLGDGHGRVPHUFDGRVƮQDQFHLURVIRUDPWLGRVHPFRQVLGHUD¦¢R
QDGHWHUPLQD¦¢RGDH[LVW©QFLDGHLPSDULGDGHRVVHJXLQWHVIDWRUHV
ś,QVWUXPHQWRVGHFDSLWDO L GHVYDORUL]D¦´HVVXSHULRUHVDIDFHDRYDORUGHDTXLVL¦¢RRX LL YDORUGHPHUFDGRLQIHULRUDRYDORUGHDTXLVL¦¢R
SRUXPSHU¬RGRVXSHULRUDPHVHV
ś,QVWUXPHQWRVGHG¬YLGDVHPSUHTXHH[LVWDHYLG©QFLDREMHWLYDGHHYHQWRVFRPLPSDFWRQRYDORUUHFXSHU YHOGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURV
destes ativos.
$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHW¬WXORVLQFOX¬GRVQRV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
DRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSRUPDWXULGDGHHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Inferior
a três meses

Entre três
meses e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Indeterminado

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais
Estrangeiros

-

55.083

1.011.824

2.401.849

-

3.468.756

175.430

657.153

2.516.164

49.570

-

3.398.317

-

73.238

989.532

224.906

18.022

1.305.698

605.332

94

67.210

138.758

-

811.394

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORV
GD'¬YLGD3¹EOLFD

108.821

627.042

8.605

950

-

745.418

889.583

1.412.610

4.593.335

2.816.033

18.022

9.729.583

-

-

-

-

(13.079)

(13.079)

889.583

1.412.610

4.593.335

2.816.033

4.943

9.716.504

Nacionais

-

-

-

-

42.416

42.416

Estrangeiras

-

-

-

-

13.317

13.317

Unidades de participação

-

1.889

16.590

1.151.405

456

1.170.340

2XWURVW¬WXORV

-

-

-

383

-

383

-

1.889

16.590

1.151.788

56.189

1.226.456

889.583

1.414.499

4.609.925

3.967.821

61.132

10.942.960

,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
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$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHW¬WXORVLQFOX¬GRVQRV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
DRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSRUPDWXULGDGHHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Inferior
a três meses
TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Nacionais
Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
%LOKHWHVGR7HVRXURHRXWURVW¬WXORV
GD'¬YLGD3¹EOLFD
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
2XWURVW¬WXORV

Entre três
meses e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Indeterminado

Total

2.329
81.206

1.757
459.954

521.456
2.231.720

2.458.292
230.001

-

2.983.834
3.002.881

11.085
986.517

1.468
1.272

642.510
83.651

500.750
149.033

4.075
3

1.159.888
1.220.476

549.975
1.631.112
1.631.112

650.457
1.114.908
1.114.908

12.436
3.491.773
3.491.773

1.678
3.339.754
3.339.754

4.078
(4.075)
3

1.214.546
9.581.625
(4.075)
9.577.550

-

-

48.879
48.879
3.540.652

1.390.886
259
1.391.145
4.730.899

86.379
90.315
630
177.324
177.327

86.379
90.315
1.440.395
259
1.617.348
11.194.898

-

-

1.631.112

1.114.908

$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHW¬WXORVLQFOX¬GRVQRV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWR
YDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSRUVHWRUGHDWLYLGDGHGDWDGHGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Obrigações
Têxteis
Madeira e cortiça
3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV
4X¬PLFDV
Máquinas, equipamento e metalurgias de base
Eletricidade e gás
Construção
Comércio a retalho
Comércio por grosso
5HVWDXUDQWHVH+RW¨LV
Transportes
Telecomunicações
Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD(*)
Atividades imobiliárias
$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV
$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV
Outros serviços
Outras atividades internacionais
7¬WXORVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV

Ações

Outros ativos
ƮQDQFHLURV

26.193
8.742
4.501
672.408
-

11
7
4
7
1.667
655
46
766
21.054

-

Títulos vencidos
203
998
2.395
126
-

1.104.702
176.390
89.450
16.683
1
2.099.070
6.867.073
8.966.143

20.216
102
10.441
16
736
5
55.733
55.733

1.120.810
43.251
6.278
384
1.170.723
745.418
1.916.141

14.299
1
18.022
(13.079)
4.943

Total
203
998
11
26.200
4
8.742
2.402
6.168
781
46
673.174
21.054
2.260.027
43.251
176.492
10.441
89.450
16.699
7.016
389
3.343.548
7.612.491
(13.079)
10.942.960

(*)
$UXEULFD2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVLQFOXLIXQGRVGHUHHVWUXWXUD¦¢RQRPRQWDQWHGH(XURVTXHHVW¢RFODVVLƮFDGRVQRVHWRUGHDWLYLGDGH6HUYL¦RVś,QWHUPHGLD¦¢R
ƮQDQFHLUDPDVTXHDSUHVHQWDPFRPRVHJPHQWRcoreRLGHQWLƮFDGRQDQRWD
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$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHW¬WXORVLQFOX¬GRVQRV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
DRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDSRUVHWRUGHDWLYLGDGHGDWDGHGHGH]HPEURGH¨
DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Obrigações

Outros ativos
ƮQDQFHLURV

Ações

Títulos vencidos

Total

Alimentação, bebidas e tabaco

-

-

-

3

3

Têxteis

-

7.447

-

361

7.808

Madeira e cortiça

-

-

-

998

998

3DSHODUWHVJU ƮFDVHHGLWRUDV

13.240

37

-

-

13.277

4X¬PLFDV

25.000

7

-

-

25.007

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

-

7

-

-

7

Construção

-

945

-

2.539

3.484

3.000

1.346

-

-

4.346

Comércio por grosso

-

852

-

176

1.028

5HVWDXUDQWHVH+RW¨LV

-

14.293

-

-

14.293

480.875

7.566

-

-

488.441

-

27.837

-

-

27.837

1.617.428

103.884

1.388.922

-

3.110.234

-

6

44.279

-

44.285

164.741

102

-

-

164.843

Comércio a retalho

Transportes
Telecomunicações
Serviços
,QWHUPHGLD¦¢RƮQDQFHLUD(*)
Atividades imobiliárias
$WLYLGDGHVGHFRQVXOWRULDFLHQW¬ƮFDVHW¨FQLFDV
Atividades administrativas e dos serviços
de apoio

-

12.082

-

-

12.082

6D¹GHHDWLYLGDGHVGHVHUYL¦RVFROHWLYRV

46.191

-

-

-

46.191

$WLYLGDGHVDUW¬VWLFDVGHVSRUWLYDVHUHFUHDWLYDV

25.811

16

-

-

25.827

-

263

6.599

1

6.863

-

4

854

-

858

2.376.286

176.694

1.440.654

4.078

3.997.712

5.986.715

-

1.214.546

-

7.201.261

-

-

-

(4.075)

(4.075)

8.363.001

176.694

2.655.200

3

11.194.898

Outros serviços
Outras atividades internacionais

7¬WXORVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
,PSDULGDGHSDUDW¬WXORVYHQFLGRV

(*)
$UXEULFD2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVLQFOXLIXQGRVGHUHHVWUXWXUD¦¢RQRPRQWDQWHGH(XURVTXHHVW¢RFODVVLƮFDGRVQRVHWRUGHDWLYLGDGH6HUYL¦RVś,QWHUPHGLD¦¢R
ƮQDQFHLUDPDVTXHDSUHVHQWDPFRPRVHJPHQWRcoreRLGHQWLƮFDGRQDQRWD

&RQIRUPHUHIHULGRQDQRWDR*UXSRQR¡PELWRGDJHVW¢RGRULVFRGHOLTXLGH]SRVVXLXPFRQMXQWRGHDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDGHVFRQWR
MXQWR GR %DQFR &HQWUDO (XURSHX H RXWURV %DQFRV &HQWUDLV GRV SD¬VHV RQGH RSHUD QRV TXDLV VH LQFOXHP W¬WXORV GH UHQGLPHQWR Ʈ[R
(PGHGH]HPEURGHHVWDUXEULFDLQFOXL(XURV GHGH]HPEURGH(XURVGHW¬WXORVLQFOX¬GRVQDpool
GDSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%&(
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$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHGHULYDGRVGHQHJRFLD¦¢RSRUPDWXULGDGHVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Passivo
(nota 36)

Ativo

DERIVADOS DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de taxa de juro
Opções de taxa de juro (compra)
Opções de taxa de juro (venda)
Outros contratos de taxa de juro

389.419

1.397.333

9.786.013

11.572.765

519.817

477.010

2.267

92.472

108.888

203.627

29

-

2.267

9.055

108.888

120.210

-

739

52.001

127.829

85.971

265.801

1.859

7.864

445.954

1.626.689

10.089.760

12.162.403

521.705

485.613

201.384

18.974

-

220.358

-

-

7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros de taxa de juro
DERIVADOS DE MOEDA:
0HUFDGRGHEDOF¢R
&RQWUDWRVDSUD]RGHPRHGD )ZG
Swaps de moeda
Opções cambiais (compra)

231.416

171.687

23.477

426.580

5.723

6.225

2.684.852

384.258

3.846

3.072.956

41.058

7.512

41.232

39.571

42.798

123.601

3.149

-

42.009

39.571

42.798

124.378

-

3.484

2.999.509

635.087

112.919

3.747.515

49.930

17.221

644.404

958.302

1.651.783

3.254.489

29.068

7.799

2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV FRPSUD

-

-

2.067

2.067

-

-

2XWUDVRS¦´HVD¦´HV¬QGLFHV FRPSUD

-

-

16.864

16.864

13.671

-

Opções cambiais (venda)
DERIVADOS DE AÇÕES / ÍNDICES:
0HUFDGRGHEDOF¢R
SwapsGHD¦´HV¬QGLFHV

2XWUDVRS¦´HVD¦´HV¬QGLFHV YHQGD

-

-

16.864

16.864

-

-

644.404

958.302

1.687.578

3.290.284

42.739

7.799

7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros sobre ações

249.929

-

-

249.929

-

-

2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV FRPSUD

109.678

196.064

213.652

519.394

6.174

-

2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV YHQGD

9.506

9.369

1.782

20.657

-

234

369.113

205.433

215.434

789.980

6.174

234

76.397

-

-

76.397

-

-

221.900

552.000

828.544

1.602.444

228.031

6.381

DERIVADOS DE COMMODITIES:
7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros de commodities
DERIVADOS DE CRÉDITO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Credit Default Swaps (CDS)
Outros derivados de crédito (venda)

-

-

55.881

55.881

-

-

221.900

552.000

884.425

1.658.325

228.031

6.381

4.311.767

3.772.078

12.774.682

20.858.527

842.405

517.014

646.894

224.407

215.434

1.086.735

6.174

234

195

6.111

848.774

523.359

TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão
Bolsa
Derivados embutidos
4.958.661

3.996.485

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHGHULYDGRVGHQHJRFLD¦¢RSRUPDWXULGDGHVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Passivo
(nota 36)

Ativo

DERIVADOS DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Contratos a prazo de taxa de juro (FRAs)
Swaps de taxa de juro
Opções de taxa de juro (compra)
Opções de taxa de juro (venda)
Outros contratos de taxa de juro

-

762.213

-

762.213

106

8

1.678.530

1.804.361

11.818.664

15.301.555

561.728

533.477

825

20.309

156.714

177.848

1.373

-

1

219.709

156.714

376.424

-

596

299.010

125.807

121.478

546.295

44.519

48.776

1.978.366

2.932.399

12.253.570

17.164.335

607.726

582.857

31.022

55.112

-

86.134

-

-

7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros de taxa de juro
DERIVADOS DE MOEDA:
0HUFDGRGHEDOF¢R
&RQWUDWRVDSUD]RGHPRHGD )ZG

484.876

183.025

29.811

697.712

4.560

5.982

2.196.977

254.136

2.443

2.453.556

30.680

26.195

Opções cambiais (compra)

13.680

22.828

-

36.508

804

-

Opções cambiais (venda)

11.344

24.586

-

35.930

-

841

2.706.877

484.575

32.254

3.223.706

36.044

33.018

360.291

1.794.535

1.544.975

3.699.801

3.625

15.666

-

-

2.067

2.067

-

4.500

Swaps de moeda

DERIVADOS DE AÇÕES / ÍNDICES:
0HUFDGRGHEDOF¢R
SwapsGHD¦´HV¬QGLFHV
2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV YHQGD
2XWUDVRS¦´HVD¦´HV¬QGLFHV FRPSUD

-

-

-

-

12.194

-

360.291

1.794.535

1.547.042

3.701.868

15.819

20.166

7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros sobre ações

422.870

-

-

422.870

-

-

2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV FRPSUD

106.650

471.018

205.923

783.591

76.613

-

2S¦´HVD¦´HV¬QGLFHV YHQGD

8.999

141.332

5.334

155.665

-

63.153

538.519

612.350

211.257

1.362.126

76.613

63.153

86.888

-

-

86.888

-

-

242.800

921.150

1.620.250

2.784.200

188.706

14.699

DERIVADOS DE COMMODITIES:
7UDQVDFLRQDGRVHP%ROVD
Futuros de commodities
DERIVADOS DE CRÉDITO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Credit Default Swaps (CDS)
Outros derivados de crédito (venda)

-

-

11.738

11.738

-

-

242.800

921.150

1.631.988

2.795.938

188.706

14.699

5.288.334

6.132.659

15.464.854

26.885.847

848.295

650.740

656.429

667.462

211.257

1.535.148

76.613

63.153

47

9.335

924.955

723.228

TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão
Bolsa
Derivados embutidos
5.944.763

6.800.121

RELATÓRIO E CONTAS 2016

15.676.111

28.420.995
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24. DERIVADOS DE COBERTURA
$DQ OLVHGHVWDUXEULFDSRULQVWUXPHQWRGHFREHUWXUD¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015

2016
Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Swaps

51.717

122.121

58.759

74.394

Outros

5.321

261.871

14.368

466.836

57.038

383.992

73.127

541.230

Os derivados de cobertura encontram-se valorizados de acordo com metodologias de valorização internas considerando dados observáveis
GHPHUFDGRHVHPSUHTXHQ¢RGLVSRQ¬YHLVHPLQIRUPD¦¢RSUHSDUDGDSHOR*UXSRSHODH[WUDSROD¦¢RGHGDGRVGHPHUFDGR$VVLPGHDFRUGR
FRPDKLHUDUTXL]D¦¢RGDVIRQWHVGHYDORUL]D¦¢RHFRQIRUPHGLVSRVWRQD,)56HVWHVLQVWUXPHQWRVHVW¢RFDWHJRUL]DGRVQRQ¬YHO2*UXSR
FRQWUDWDLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVSDUDFREULUDVXDH[SRVL¦¢RDRVULVFRVGHWD[DGHMXURFDPELDOHULVFRGHFU¨GLWRGDFDUWHLUDGHW¬WXORV
2WUDWDPHQWRFRQWDELO¬VWLFRGHSHQGHGDQDWXUH]DGRULVFRFREHUWRQRPHDGDPHQWHVHR*UXSRHVW H[SRVWRVYDULD¦´HVGHMXVWRYDORURXD
YDULD¦´HVGHưX[RVGHFDL[DRXVHVHHQFRQWUDSHUDQWHFREHUWXUDVGHWUDQVD¦´HVIXWXUDV
O Grupo adota para as relações de cobertura que se enquadram nos requisitos obrigatórios da IAS 39, contabilidade de cobertura utilizando
HVVHQFLDOPHQWHGHULYDGRVGHWD[DGHMXURHWD[DGHF¡PELR2PRGHORGHFREHUWXUDGHMXVWRYDORU¨DGRWDGRSDUDW¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
FU¨GLWRVFRQFHGLGRVWD[DƮ[DGHS²VLWRVHHPSU¨VWLPRVGRPHUFDGRPRQHW ULRW¬WXORVGDFDUWHLUDHFREHUWXUDFRQMXQWDGHDWLYRVƮQDQFHLURV
WD[DYDUL YHOHSDVVLYRVƮQDQFHLURVWD[DƮ[D2PRGHORGHFREHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D¨DGRWDGRSDUDWUDQVD¦´HVIXWXUDVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDSDUDFREHUWXUDGLQ¡PLFDGHYDULD¦´HVGHưX[RVGHFDL[DGHFU¨GLWRFRQFHGLGRHGHGHS²VLWRVWD[DYDUL YHOHPPRHGDHVWUDQJHLUD
e para crédito hipotecário em moeda estrangeira.
1RH[HUF¬FLRGHDVUHOD¦´HVTXHVHJXHPRPRGHORGHFREHUWXUDGHMXVWRYDORUUHJLVWDUDPLQHIHWLYLGDGHQRPRQWDQWHSRVLWLYRGH(XURV
 SRVLWLYRGH(XURV HDVUHOD¦´HVGHFREHUWXUDTXHVHJXHPRPRGHORGHưX[RVGHFDL[DUHJLVWDUDPLQHIHWLYLGDGH
QRPRQWDQWHQHJDWLYRGH(XURV QHJDWLYRGH(XURV 
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHIRUDPHIHWXDGDVUHFODVVLƮFD¦´HVGHPRQWDQWHVUHJLVWDGRVHPUHVHUYDVGHMXVWRYDORUSDUDUHVXOWDGRVUHODWLYRVD
relações de cobertura de FDVKƮRZKHGJHQRPRQWDQWHSRVLWLYRGH(XURV SRVLWLYRGH(XURV 
2DMXVWDPHQWRDFXPXODGRVREUHRVDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVFREHUWRVHIHWXDGRVUXEULFDVGRDWLYRHGRSDVVLYRTXHLQFOXHPHOHPHQWRV
FREHUWRV¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Elementos cobertos

2016

2015

Crédito

6.242

5.647

Depósitos

6.341

(32.530)

(51.806)

(68.565)

(39.223)

(95.448)

7¬WXORVHPLWLGRV

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHGHULYDGRVGHFREHUWXUDSRUPDWXULGDGHVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses
DERIVADOS DE COBERTURA DE JUSTO VALOR
DE VARIAÇÃO DE RISCO DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de taxa de juro
Outros
DERIVADOS DE COBERTURA
DE VARIABILIDADE DOS FLUXOS DE
CAIXA DE RISCO DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de taxa de juro
DERIVADOS DE COBERTURA
DE VARIABILIDADE DOS FLUXOS
DE CAIXA COM RISCO CAMBIAL:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de moeda
Outros contratos cambiais
DERIVADOS DE COBERTURA
DE INVESTIMENTO LÍQUIDO
EM ENTIDADES ESTRANGEIRAS:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps cambial e de taxa de juro
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão

Entre três meses
e um ano

Superior
a um ano

Justo valor
Total

Ativo

Passivo

341.100
550.000
891.100

150.000
150.000

6.548.576
6.548.576

6.889.676
700.000
7.589.676

27.168
5.232
32.400

90.865
3.356
94.221

77.092

158.719

6.677.312

6.913.123

3.963

29.273

93.356
771.735
865.091

141.393
974.062
1.115.455

2.538.745
2.538.745

234.749
4.284.542
4.519.291

2.375
89
2.464

1.931
258.515
260.446

-

178.371

358.768

537.139

18.211

52

1.833.283

1.602.545

16.123.401

19.559.229

57.038

383.992

$DQ OLVHGDFDUWHLUDGHGHULYDGRVGHFREHUWXUDSRUPDWXULGDGHVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses
DERIVADOS DE COBERTURA DE JUSTO VALOR
DE VARIAÇÃO DE RISCO DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de taxa de juro
Outros contratos de taxa de juro
Outros
DERIVADOS DE COBERTURA
DE VARIABILIDADE DOS FLUXOS
DE CAIXA DE RISCO DE TAXA DE JURO:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swaps de taxa de juro
DERIVADOS DE COBERTURA
DE VARIABILIDADE DOS FLUXOS
DE CAIXA COM RISCO CAMBIAL:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Outros contratos cambiais
DERIVADOS DE COBERTURA
DE INVESTIMENTO LÍQUIDO
EM ENTIDADES ESTRANGEIRAS:
0HUFDGRGHEDOF¢R
Swap cambial e de taxa de juro
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão

Entre três meses
e um ano

Superior
a um ano

Justo valor
Total

Ativo

Passivo

4.040
150.000
154.040

139.291
139.291

3.401.016
99.944
3.500.960

3.544.347
99.944
150.000
3.794.291

35.145
170
35.315

40.922
33.047
73.969

46.905

299.022

5.852.443

6.198.370

9.338

142

832.032

1.289.909

1.660.321

3.782.262

14.198

466.836

60.827

236.006

253.666

550.499

14.276

283

1.093.804

1.964.228

11.267.390

14.325.422

73.127

541.230

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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25. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE
$UXEULFDGH$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

'HHPLVVRUHVS¹EOLFRV

152.119

118.125

De outros emissores

359.062

376.766

511.181

494.891

OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO

$ UXEULFD $WLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH LQFOX¬D HP  GH GH]HPEUR GH  R PRQWDQWH GH (XURV   GH
GH]HPEURGH(XURV UHODWLYRDDWLYRVƮQDQFHLURVQ¢RGHULYDGRV 2EULJD¦´HV UHFODVVLƮFDGRVHPH[HUF¬FLRVDQWHULRUHVGD
UXEULFD$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RSDUDDUXEULFD$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHFRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFD
FRQWDELO¬VWLFDQRWDI HQDQRWD
$UXEULFD$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHLQFOXLHPGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEUR
GH  (XURV   H (XURV  UHODWLYR D DWLYRV ƮQDQFHLURV Q¢R GHULYDGRV 2EULJD¦´HV  UHFODVVLƮFDGRV HP SHU¬RGRV
DQWHULRUHV H QR H[HUF¬FLR GH  UHVSHWLYDPHQWH GD UXEULFD $WLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUDYHQGD SDUD D UXEULFD $WLYRV ƮQDQFHLURV
GHWLGRVDW¨PDWXULGDGHFRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDQRWDI HQDQRWD
(PGHGH]HPEURGHDFDUWHLUDGH$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Denominação
DE EMISSORES PÚBLICOS
BTPS 4.5 Pct 08/01.08.2018 EUR
OT 2013/2017 - 1ª Serie
OT 2013/2017 - 3ª Serie
OT 2013/2017 - 4ª Serie
OT 2014/2017 - 1ª Série
OT 2014/2017 - 2ª Série
OT 2014/2017 - 3ª Serie
OT 2014/2017 - 4ª Série
OT 2014/2017 - 5ª Série
OT 2014/2017 - 6ª Série
OT 2014/2017 - 7ª Série
OT 2014/2017 - 8ª Série
OT 2015/2018 - 1ª Série
OT 2015/2018 - 2ª Série
OT 2015/2018 - 3ª Série
OT 2015/2019 - 4ª Série
OT 2015/2019 - 5ª Série
OT 2015/2019 - 6ª Série
OT 2016/2019 - 1ª Série
OT 2016/2020 - 2ª Série

País
Itália
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique
Moçambique

Data de
vencimento
agosto, 2018
abril, 2017
setembro, 2017
dezembro, 2017
outubro, 2017
novembro, 2017
dezembro, 2017
julho, 2017
agosto, 2017
novembro, 2017
novembro, 2017
dezembro, 2017
agosto, 2018
agosto, 2018
setembro, 2018
novembro, 2019
dezembro, 2019
dezembro, 2019
março, 2019
maio, 2020

Taxa de juro
4,5%
7,5%
9,875%
9,875%
9,875%
9,875%
9,875%
9,875%
10%
10,75%
10,25%
10,125%
10%
10%
10%
10,125%
10,5%
10,5%
11%
12,75%

Valor nominal
50.000
4.807
3.320
1.328
3.984
3.984
2.656
2.656
2.656
7.967
7.079
2.191
2.698
12.180
8.128
6.195
4.080
26.927
4.195
4.138

Valor balanço

Justo valor

50.728
4.363
3.414
1.338
3.644
3.585
2.593
2.662
2.551
8.100
6.754
2.102
2.346
10.592
7.069
5.141
4.037
23.773
3.644
3.683

54.623
4.244
3.414
1.338
3.607
3.607
2.587
2.660
2.535
8.100
6.718
2.092
2.326
10.501
7.008
5.104
4.037
23.646
3.615
3.667

152.119

155.429

75.000

74.578

81.582

40.000

39.052

27.675

100.000

98.709

87.636

50.000

51.527

51.974

51.062

51.067

50.399

26.300

26.310

24.339

17.800

17.819

14.185

359.062

337.790

511.181

493.219

DE OUTROS EMISSORES
CP Comboios Pt 09/16.10.2019

Portugal

outubro, 2019

Edia SA 07/30.01.2027

Portugal

janeiro, 2027

STCP 00/05.06.2022- 100Mios Call
Semest. a Partir 10Cpn-Min.10Mios

Portugal

junho, 2022

4,17%
Euribor
6M+0,005%
Euribor
6M+0,0069%

Ayt Cedulas 07/21.03.2017

Espanha

março, 2017

4%

Mbs Magellan M Series 1 Class A

Irlanda

Mbs Magellan M Series 1 Class B

Irlanda

Mbs Magellan M Series 1 Class C

Irlanda

dezembro, 2036 Euribor
3M+0,54%
Euribor
dezembro, 2036 3M+1,16%
dezembro, 2036 Euribor
3M+2,6%

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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(PGHGH]HPEURGHDFDUWHLUDGH$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Denominação

País

Data de
vencimento

Taxa de juro

Valor nominal

Valor balanço

Justo valor

DE EMISSORES PÚBLICOS
BTPS 4.5 Pct 08/01.08.2018 EUR

Itália

agosto, 2018

4,500%

50.000

50.597

56.591

OT Angola 7.5 PCT 12/15.03.2016

Angola

março, 2016

7,500%

3.825

3.929

3.969

OT Angola 7 PCT 15/15.06.2017

Angola

junho, 2017

7,000%

6.501

6.484

5.956

OT Angola 7.75 PCT 13/09.10.2017

Angola

outubro, 2017

7,500%

1.696

1.749

1.606

OT Angola 8 PCT 13/23.10.2017

Angola

outubro, 2017

7,500%

7.803

8.057

7.385

OT Angola 7.25 PCT 15/15.06.2018

Angola

junho, 2018

7,250%

6.501

6.449

5.639

OT Angola 8 PCT 13/09.10.2018

Angola

outubro, 2018

7,750%

1.696

1.762

1.551

OT Angola 8.25 PCT 13/23.10.2018

Angola

outubro, 2018

7,750%

13.568

14.115

12.412

OT Angola 7.50 PCT 15/15.06.2018

Angola

junho, 2019

7,500%

6.501

6.389

5.409

OT Angola 7.7 PCT 15/15.06.2020

Angola

junho, 2020

7,700%

6.501

6.294

5.207

OT Angola 8 PCT 15/15.06.2021

Angola

junho, 2021

8,000%

6.501

6.206

5.094

OT Angola 8.25 PCT 15/15.06.2022

Angola

junho, 2022

8,250%

6.502

6.094

4.998

118.125

115.817

DE OUTROS EMISSORES
CP Comboios Pt 09/16.10.2019

Portugal

outubro, 2019

4,170%

75.000

74.190

82.100

40.000

38.968

31.773

100.000

98.468

90.835

50.000

51.337

53.780

69.655

69.669

68.539

26.300

26.313

25.794

17.800

17.821

14.187

376.766

367.008

494.891

482.825

Edia SA 07/30.01.2027

Portugal

janeiro, 2027

STCP 00/05.06.2022- 100Mios Call
Semest. a Partir 10Cpn-Min.10Mios

Portugal

junho, 2022

Euribor
6M+0,005%
Euribor
6M+0,0069%

Ayt Cedulas 07/21.03.2017

Espanha

março, 2017

4,000%

Mbs Magellan M Series 1 Class A

Irlanda

Mbs Magellan M Series 1 Class B

Irlanda

Mbs Magellan M Series 1 Class C

Irlanda

dezembro, 2036 Euribor
3M+0,54%
Euribor
dezembro, 2036 3M+1,16%
dezembro, 2036 Euribor
3M+2,6%

$DQ OLVHSRUPDWXULGDGHGDFDUWHLUDGHREULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[RO¬TXLGDGHLPSDULGDGHLQFOX¬GDQDUXEULFD$WLYRV
ƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Inferior a três
meses

Entre três meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Estrangeiros

-

41.106

111.013

-

152.119

-

-

74.578

137.761

212.339

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros

51.527

-

-

95.196

146.723

51.527

41.106

185.591

232.957

511.181
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$DQ OLVHSRUPDWXULGDGHGDFDUWHLUDGHREULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[RO¬TXLGDGHLPSDULGDGHLQFOX¬GDQDUXEULFD$WLYRV
ƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Inferior a três
meses

Entre três meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
2EULJD¦´HVGHHPLVVRUHVS¹EOLFRV
Estrangeiros

3.929

-

101.896

12.300

118.125

Nacionais

-

-

74.191

137.436

211.627

Estrangeiros

-

-

51.337

113.802

165.139

3.929

-

227.424

263.538

494.891

Obrigações de outros emissores

$DQ OLVHSRUVHWRUGHDWLYLGDGHGDFDUWHLUDGHREULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[RO¬TXLGRGHLPSDULGDGHLQFOX¬GRVQDUXEULFD
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Transportes e comunicações

173.287

172.658

Serviços

185.775

204.108

359.062

376.766

152.119

118.125

511.181

494.891

7¬WXORV3¹EOLFRV

&RQIRUPHUHIHULGRQDQRWDQR¡PELWRGDJHVW¢RGRULVFRGHOLTXLGH]R*UXSRSRVVXLXPFRQMXQWRGHDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDGHVFRQWRMXQWR
GR%DQFR&HQWUDO(XURSHXHRXWURV%DQFRV&HQWUDLVGRVSD¬VHVRQGHRSHUDQRVTXDLVVHLQFOXHPW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[RLQFOX¬GRVQHVWD
FDUWHLUD(PGHGH]HPEURGHHVWDUXEULFDLQFOXL(XURV GHGH]HPEURGH(XURV GHW¬WXORVLQFOX¬GRV
na poolGDSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%&(

26. INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Instituições de crédito residentes

2016

2015

46.271

34.465

Instituições de crédito não residentes

253.478

31.776

Outras empresas residentes

277.454

243.943

Outras empresas não residentes

21.663

5.545

598.866

315.729

2YDORUGRVLQYHVWLPHQWRVHPDVVRFLDGDV¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Apropriação dos
capitais próprios

2015
Goodwill

Total

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A.

244.497

-

244.497

222.914

Banco Millennium Atlântico, S.A.

116.833

102.921

219.754

-

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

38.836

7.436

46.272

34.465

Banque BCP, S.A.S.

32.437

-

32.437

29.240

SIBS, S.G.P.S, S.A.

25.575

-

25.575

19.651

Banque BCP (Luxembourg), S.A.

1.286

-

1.286

2.536

100

18.011

18.111

-

Webspectator Corporation
Outras

10.934

-

10.934

6.923

470.498

128.368

598.866

315.729
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(VWHV LQYHVWLPHQWRV UHIHUHPVH D HQWLGDGHV FXMDV D¦´HV Q¢R VH HQFRQWUDP DGPLWLGDV  QHJRFLD¦¢R HP %ROVD 'H DFRUGR FRP D SRO¬WLFD
FRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE RVUHIHULGRVLQYHVWLPHQWRVV¢RPHQVXUDGRVSHORP¨WRGRGDHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDO
$UHOD¦¢RGDVHPSUHVDVDVVRFLDGDVTXHLQWHJUDPRSHU¬PHWURGR*UXSR¨DSUHVHQWDGDQDQRWD
De acordo com o descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A. acordou a realização da fusão por incorporação do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A. De acordo com os termos do processo, em abril de 2016, o Grupo passou a deter 22,5% da
nova entidade, o Banco Millennium Atlântico, S.A., passando a ser registada pelo método da equivalência patrimonial em maio de 2016. Os
principais impactos desta operação encontram-se detalhados na nota 58.
O goodwillDVVRFLDGRDR%DQFR0LOOHQQLXP$WO¡QWLFR6$DSXUDGRQDGDWDGDWUDQVD¦¢R¨DQDOLVDGRFRPRVHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Fusão do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.
Valor da transação

205.140
(135.540)

Capitais próprios do Banco Millennium Atlântico, S.A. (abril 2016)
Goodwill da operação de fusão

69.600

Goodwill nas contas do Banco Millennium Atlântico, S.A.

31.061
100.661

2YDORUGDWUDQVD¦¢RFRUUHVSRQGHHVWLPDWLYDGHMXVWRYDORUGDSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDDWULEX¬YHODR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VQR%DQFR
0LOOHQQLXP$WO¡QWLFRGDWDGHDEHUWXUD GHDEULOGH WHQGRVLGRHVWLPDGRDWUDY¨VGRGHVFRQWRGRVưX[RVGHFDL[DDVVRFLDGRVDR
Plano de Negócios desenvolvido para o projeto de fusão do Banco Millennium Angola com o Banco Privado Atlântico, ajustado essencialmente
SHODYDULD¦¢RFDPELDORFRUULGDGHVGHRƮQDOGRDQRDW¨TXHODGDWD$GLFLRQDOPHQWHIRLFRQVLGHUDGRXPDMXVWDPHQWRDƮPGHID]HUUHưHWLU
DLQFHUWH]DDLQGDDVVRFLDGDHYROX¦¢RHFRQ²PLFDHƮQDQFHLUDHP$QJRODDSHVDUGDHYROX¦¢RQRVHQWLGRGHXPDHVWDELOL]D¦¢RHQWUHWDQWR
YHULƮFDGD
2VSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGDVSULQFLSDLVDVVRFLDGDVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

País de
atividade

%
participação

Total Ativo

Total Passivo

Total
Proveitos

Resultado
do exercício

DEZ. 2016 (a)
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A.

Portugal

49,0

10.519.633

9.693.976

743.285

40.342

Banco Millennium Atlântico, S.A.

Angola

22,7

5.543.186

4.882.720

609.145

137.761

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.(*)

Portugal

32,0

347.231

209.304

205.792

62.008

Banque BCP, S.A.S.

França

19,9

3.217.286

3.054.283

118.315

15.015

SIBS, S.G.P.S, S.A.

Portugal

22,7

158.404

59.402

164.555

43.000

Banque BCP (Luxembourg), S.A.

Luxemburgo

3,6

590.770

555.371

16.633

850

(*)

(b)

DEZ. 2015

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A.

Portugal

49,0

10.787.729

9.993.327

1.108.724

18.160

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Portugal

32,0

347.231

209.304

205.792

39.872

Banque BCP, S.A.S.

França

19,9

2.555.870

2.408.936

123.780

14.817

SIBS, S.G.P.S, S.A.

Portugal

21,9

158.404

59.402

164.555

20.426

Banque BCP (Luxembourg), S.A.

Luxemburgo

7,3

581.085

546.535

17.183

755

(*)

Valores provisórios.
(a)
Contas não auditadas.
(b)
Contas auditadas.
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'HDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGHƮQLGRVQD,)56HFRQVLGHUDQGRDVXDUHOHY¡QFLDDSUHVHQWDPRVQRTXDGURVHJXLQWHSDUDD0LOOHQQLXPEFS
$JHDV*UXSR6HJXUDGRU6*366$HSDUDR%DQFR0LOOHQQLXP$WO¡QWLFR6$DVVXDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSUHSDUDGDV
GHDFRUGRFRPDV,)56PRGLƮFDGDVSHORVDMXVWDPHQWRVGHFRQVROLGD¦¢R
(Milhares de Euros)

Banco Millennium
Atlântico, S.A.

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador,
S.G.P.S., S.A.
Proveitos

2016

2015

2016

743.285

1.108.724

609.145

5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLR

40.342

18.160

137.761

Outro rendimento integral

(9.087)

(2.049)

3.322

Total rendimento integral

31.255

16.111

141.083

$WULEX¬YHODDFLRQLVWDVGDVDVVRFLDGDV

31.255

16.111

141.083

Rendimento integral (adquirido)

(78.663)

Ajustamentos de transações intragrupo
(reversão da amortização anual do VOBA)(*)

13.440

12.792

$WULEX¬YHODDFLRQLVWDVGDVDVVRFLDGDVDMXVWDGDVGHWUDQVD¦´HVLQWUDJUXSR

44.047

29.551

62.420

$WULEX¬YHODR*UXSR%&3

21.583

14.480

14.061

10.124.342

10.328.469

4.866.955

$WLYRVƮQDQFHLURV
$WLYRVQ¢RƮQDQFHLURV

395.291

3DVVLYRVƮQDQFHLURV

459.260

676.231

(9.581.715)

(9.860.240)

(4.714.890)

3DVVLYRVQ¢RƮQDQFHLURV

(112.261)

(133.087)

(167.830)

Capitais próprios

825.657

794.402

660.466

$WULEX¬YHODDFLRQLVWDVGDVDVVRFLDGDV

825.657

794.402

660.466

Ajustamentos de transações intragrupo
(reversão das amortizações acumuladas do VOBA)(*)

304.219

291.427

1.129.876

1.085.829

660.466

$WULEX¬YHODR*UXSR%&3

553.639

532.056

150.154

Reversão da mais-valia inicial em 2004 alocada ao Grupo BCP

(309.142)

(309.142)

$WULEX¬YHODDFLRQLVWDVGDVDVVRFLDGDVDMXVWDGDVGHWUDQVD¦´HVLQWUDJUXSR

Goodwill da operação de fusão

69.600

$WULEX¬YHODR*UXSR%&3DMXVWDGDVGHLWHQVGHFRQVROLGD¦¢R

244.497

222.914

219.754

292%$FRUUHVSRQGHDRYDORUDWXDOHVWLPDGRGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVGRVFRQWUDWRVHPYLJRUGDWDGHDTXLVL¦¢R2YDORUGRQHJ²FLRDGTXLULGR 92%$ ¨UHFRQKHFLGRQDVFRQWDV
FRQVROLGDGDVGD0LOOHQQLXPEFS$JHDV*UXSR6HJXUDGRU6*366$FRPRDWLYRLQWDQJ¬YHOH¨DPRUWL]DGRSHORSHU¬RGRGHUHFRQKHFLPHQWRGRSURYHLWRDVVRFLDGRVDS²OLFHVDGTXLULGDV

(*)

2PRYLPHQWRGHVWDVSDUWLFLSD¦´HVQRVH[HUF¬FLRVƮQGRVHPGHGH]HPEURGHH¨FRPRVHVHJXH
(Milhares de Euros)

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador,
S.G.P.S., S.A.

Banco Millennium
Atlântico, S.A.

2016

2015

2016

222.914

236.768

-

Fusão do Banco Millennium Angola, S.A.com o Banco Privado Atlântico, S.A.

-

-

205.140

Diferenças cambiais

-

-

11.632

Apropriação por parte do BCP dos capitais próprios
das associadas em 1 de janeiro

2XWURUHQGLPHQWRLQWHJUDODWULEX¬YHODR%&3GXUDQWHRDQR

(4.453)

Dividendos recebidos

-

$SURSULD¦¢RSRUSDUWHGR%&3GRUHVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLRGDVDVVRFLDGDV(*)
$SURSULD¦¢RGRUHVXOWDGRO¬TXLGRGHH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

-

Outros ajustamentos
Valor da participação em 31 de dezembro
(*)

26.036

Inclui ajustamentos de transações intragrupo.
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15.484
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-

1.066

244.497
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27. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

1.798.040

1.482.583

IMÓVEIS
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes

529.261

333.209

Ativos de uso próprio (sucursais encerradas)

77.323

46.850

Equipamentos e outros

31.577

32.179

Ativos pertencentes a fundos de investimento e de sociedades imobiliárias

41.537

135.731

2.477.738

2.030.552

Outros ativos
IMPARIDADE
Imóveis
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes

(203.020)

(227.697)

Ativos pertencentes a fundos de investimento e de sociedades imobiliárias

(7.277)

(4.450)

Ativos de uso próprio (sucursais encerradas)

(7.106)

(18.351)

(10.176)

(14.672)

(227.579)

(265.170)

Outros

2.250.159

1.765.382

2VDWLYRVUHJLVWDGRVQHVWDUXEULFDHVW¢RFRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDN 
A rubrica Imóveis – Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes inclui, essencialmente, imóveis adquiridos em
dação ou arrematação judicial na sequência da resolução de contratos de crédito sobre clientes, sendo contabilizados com a celebração do
contrato de dação ou promessa de dação e respetiva procuração irrevogável emitida pelo cliente em nome do Banco.
2VUHIHULGRVDWLYRVHVW¢RGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDQXPSUD]RLQIHULRUDXPDQRWHQGRR*UXSRXPDHVWUDW¨JLDSDUDDVXDDOLHQD¦¢RGHDFRUGR
FRP D FDUDFWHU¬VWLFD GH FDGD DWLYR EHP FRPR FRP D GHVDJUHJD¦¢R GDV DYDOLD¦´HV VXEMDFHQWHV 1R HQWDQWR IDFH V DWXDLV FRQGL¦´HV GH
PHUFDGRQ¢RIRLSRVV¬YHOHPDOJXPDVVLWXD¦´HVFRQFUHWL]DUHVVDVDOLHQD¦´HVQRSUD]RHVSHUDGR$HVWUDW¨JLDGHDOLHQD¦¢RFRQVXEVWDQFLD
se na procura ativa de compradores, na divulgação ao mercado dos ativos em venda tendo o Grupo um site onde divulga os referidos imóveis,
passando por estabelecer parcerias com as sociedades de Mediação com mais apetência para o produto que a cada momento o Banco dispõe
SDUDYHQGD2VSUH¦RVV¢RSHULRGLFDPHQWHDQDOLVDGRVHDMXVWDGRVFRPYLVWDSHUPDQHQWHDGHTXD¦¢RDRPHUFDGR
O Grupo solicita, regularmente, ao Banco de Portugal nos termos de artigo n.º 114 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras, a prorrogação do prazo da detenção destes imóveis.
A referida rubrica inclui imóveis para os quais foram já celebrados contratos-promessa de compra e venda no montante de Euros 92.682.000
GHGH]HPEUR(XURV FXMDLPSDULGDGHDVVRFLDGD¨GH(XURV GHGH]HPEUR(XURV R
qual foi calculado tendo em consideração o valor dos contratos.
Na nota 52 é apresentada informação adicional sobre estes ativos.
Durante 2016, foram realizadas transferências da rubrica de Propriedades de investimento para esta rubrica no montante de Euros
112.481.000 (nota 28).
2VPRYLPHQWRVGDLPSDULGDGHSDUDDWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGDV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

SALDO EM 1 DE JANEIRO

265.170

261.575

Transferências

(13.786)

6.000

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

51.296

65.293

Utilização de imparidade

(73.980)

(67.663)

(1.121)

(35)

Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

227.579
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28. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
$UXEULFD3URSULHGDGHVGH,QYHVWLPHQWRLQFOXLHPGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV
144.644.000) relativos a imóveis detidos pelo Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação, Fundo de Investimento Imobiliário
Gestão Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo, que são consolidados
LQWHJUDOPHQWHFRQIRUPHSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE 
2VLP²YHLVHQFRQWUDPVHYDORUL]DGRVGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDU WHQGRSRUEDVHDYDOLD¦´HVLQGHSHQGHQWHV
e o cumprimento das determinações legais.
2PRQWDQWHGDVUHQGDVUHFHELGDVQRH[HUF¬FLRGHUHIHUHQWHDHVWHVLP²YHLVDVFHQGHD(XURV (XURV HDV
GHVSHVDVGHPDQXWHQ¦¢RUHODWLYDVDLP²YHLVDUUHQGDGRVHQ¢RDUUHQGDGRVWRWDOL]DP(XURV (XURV 
Durante 2016, foram realizadas transferências destes ativos para a rubrica de ativos não correntes detidos para venda no montante de Euros
112.481.000.
$PRYLPHQWD¦¢RGHVWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

SALDO EM 1 DE JANEIRO

146.280

176.519

Transferências para ativos não correntes detidos para venda (nota 27)

(112.481)

7UDQVIHU©QFLDVGHSDUDDWLYRVWDQJ¬YHLV

19.283

Reavaliações

(7.963)

Alienações

(32.427)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

12.692

7.704
(20.739)
(17.204)
146.280

29. OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Imóveis

2016

2015

841.497

1.058.719

82.947

88.230

Equipamento
Mobiliário

44.642

55.715

Equipamento informático

Máquinas

286.268

298.890

Instalações interiores

136.563

147.051

Viaturas

24.857

27.238

Equipamento de segurança

71.391

80.307

Outros equipamentos

29.696

31.157

16.532

16.661

Obras em curso
2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

219

4.711

1.534.612

1.808.679

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
5HODWLYDVDRH[HUF¬FLRFRUUHQWH QRWD
5HODWLYDVDH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

(39.100)

(41.773)

(1.021.646)

(1.096.035)

(1.060.746)

(1.137.808)

473.866
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2VPRYLPHQWRVGDUXEULFDGHRXWURVDWLYRVWDQJ¬YHLVGXUDQWHRH[HUF¬FLRGHV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Saldo em
1 janeiro
Imóveis

Aquisições /
Dotações

Alienações /
Abates

Transferências
e alteração de perímetro

Diferenças
cambiais

Saldo em
31 dezembro

1.058.719

828

(40.487)

(119.685)

(57.878)

841.497

Mobiliário

88.230

3.033

(3.720)

(2.015)

(2.581)

82.947

Máquinas

55.715

472

(2.082)

(6.414)

(3.049)

44.642

Equipamento informático

298.890

9.625

(6.790)

(3.762)

(11.695)

286.268

Instalações interiores

147.051

1.469

(2.496)

(4.170)

(5.291)

136.563
24.857

Equipamento

Viaturas

27.238

5.696

(2.616)

(2.190)

(3.271)

Equipamento de segurança

80.307

2.086

(3.901)

(4.537)

(2.564)

71.391

Outros equipamentos

31.157

17

(2.540)

2.322

(1.260)

29.696

16.661

32.997

(835)

(30.609)

(1.682)

16.532

Obras em curso
2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

4.711

32

(275)

(3.487)

(762)

219

1.808.679

56.255

(65.742)

(174.547)

(90.033)

1.534.612

487.264

19.443

(31.097)

(16.538)

(9.052)

450.020

Mobiliário

79.872

1.694

(3.641)

(1.395)

(1.407)

75.123

Máquinas

49.834

691

(2.075)

(4.624)

(2.341)

41.485

Equipamento informático

279.652

7.469

(6.764)

(4.697)

(9.180)

266.480

Instalações interiores

131.678

1.793

(2.471)

(1.749)

(2.504)

126.747

Viaturas

14.536

4.287

(1.978)

(1.528)

(2.125)

13.192

Equipamento de segurança

71.142

1.582

(3.897)

(1.709)

(1.528)

65.590

Outros equipamentos

23.389

2.141

(2.323)

(195)

(940)

22.072

441

-

(4)

(331)

(69)

37

1.137.808

39.100

(54.250)

(32.766)

(29.146)

1.060.746

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Imóveis
Equipamento

2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

30. GOODWILL E ATIVOS INTANGÍVEIS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

101.739

120.432

ATIVOS INTANGÍVEIS
Software
2XWURVDWLYRVLQWDQJ¬YHLV

52.509

52.496

154.248

172.928

(10.724)

(12.305)

(111.349)

(125.401)

(122.073)

(137.706)

32.175

35.222

125.447

125.447

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
5HODWLYDVDRH[HUF¬FLRFRUUHQWH QRWD
5HODWLYDVDH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

DIFERENÇAS DE CONSOLIDAÇÃO E DE REAVALIAÇÃO (GOODWILL)
Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Negócio de promoção imobiliária e crédito hipotecário

40.859

40.859

Outros

31.354

26.095

197.660

192.401

IMPARIDADE
Negócio de promoção imobiliária e crédito hipotecário

(40.859)

-

Outros

(26.870)

(16.707)

(67.729)

(16.707)
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Os movimentos da rubrica de goodwillHDWLYRVLQWDQJ¬YHLVGXUDQWHRH[HUF¬FLRGHV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Saldo em
1 janeiro

Aquisições /
Dotações

Alienações /
Abates

Diferenças
cambiais

Transferências

Saldo em
31 dezembro

ATIVOS INTANGÍVEIS
Software
2XWURVDWLYRVLQWDQJ¬YHLV

120.432

13.026

(14.430)

52.496

-

-

(9.540)

(7.749)

1.761

(1.748)

172.928

13.026

86.983

10.197

101.739
52.509

(14.430)

(7.779)

(9.497)

154.248

(14.323)

(5.019)

(5.609)

72.229

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Software
2XWURVDWLYRVLQWDQJ¬YHLV
Diferenças de consolidação
e de reavaliação (Goodwill)
Imparidade

50.723

527

-

279

(1.685)

49.844

137.706

10.724

(14.323)

(4.740)

(7.294)

122.073

192.401
16.707

13.816
51.022

-

(8.429)
-

(128)
-

197.660
67.729

'HDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE RYDORUUHFXSHU YHOGRgoodwill é avaliado anualmente no segundo semestre de
FDGDH[HUF¬FLRRXVHPSUHTXHH[LVWDPLQG¬FLRVGHHYHQWXDOSHUGDGHYDORU
De acordo com a IAS 36, o valor recuperável do goodwillGHYHVHURPDLRUHQWUHRVHXYDORUGHXVR LVWR¨RYDORUSUHVHQWHGRVưX[RVGHFDL[D
futuros que se esperam do seu uso) e o seu justo valor deduzido dos custos de venda. Tendo por base estes critérios, o Grupo em 2016
HIHWXRXDYDOLD¦´HVHPUHOD¦¢RVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVSDUDDVTXDLVH[LVWHgoodwill registado no ativo tendo considerado entre outros,
RVVHJXLQWHVIDWRUHV
L 8PDHVWLPDWLYDGRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVJHUDGRVSRUFDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
LL 8PDH[SHWDWLYDVREUHSRWHQFLDLVYDULD¦´HVQRVPRQWDQWHVHSUD]RGHVVHVưX[RVGHFDL[D
(iii) O valor temporal do dinheiro;
LY 8PSU¨PLRGHULVFRDVVRFLDGRLQFHUWH]DSHODGHWHQ¦¢RGRDWLYR
Y 2XWURVIDWRUHVDVVRFLDGRVVLWXD¦¢RDWXDOGRVPHUFDGRVƮQDQFHLURV
As avaliações têm por base pressupostos devidamente suportados que representam a melhor estimativa da Comissão Executiva sobre as
condições económicas que afetarão cada subsidiária, os orçamentos e as projeções mais recentes aprovadas para aquelas subsidiárias e a
VXDH[WUDSROD¦¢RSDUDSHU¬RGRVIXWXURV2VSUHVVXSRVWRVDVVXPLGRVSDUDDVUHIHULGDVDYDOLD¦´HVSRGHPDOWHUDUVHFRPDPRGLƮFD¦¢RGDV
condições económicas e de mercado.

Bank Millennium, S.A. (Polónia)
2VưX[RVGHFDL[DHVWLPDGRVGDDWLYLGDGHIRUDPSURMHWDGRVFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDWXDLVHDVVXPLQGRRSODQRGHQHJ²FLRVH
projeções aprovado pela Comissão Executiva até 2021. Após essa data foi considerada uma perpetuidade tendo por base a taxa de retorno
média esperada no longo prazo no mercado polaco para esta atividade. Adicionalmente foi tida em consideração a performance da cotação
do Bank Millennium, S.A. no mercado de capitais polaco e a percentagem de participação detida. Com base nesta análise e nas perspetivas
GHHYROX¦¢RIXWXUDFRQFOXLXVHQ¢RH[LVWLUHPLQG¬FLRVGHLPSDULGDGHUHODWLYDDRgoodwill afeto a esta participação.
2SODQRGHQHJ²FLRVGR%DQN0LOOHQQLXPFRPSUHHQGHXPSHU¬RGRGHFLQFRDQRVGHDFRQVLGHUDQGRDRORQJRGHVWHSHU¬RGRR
crescimento médio anual do Ativo Total em 4,9%, do Equity7RWDOHPHRFUHVFLPHQWRGR52(GHHPSDUDQRƮQDOGR
SHU¬RGR
$WD[DGHF¡PELR(853/1FRQVLGHUDGDIRLGHQRƮQDOGRDQRGH P¨GLDGRP©VGHGH]HPEUR 
O Cost of EquityFRQVLGHUDGRIRLGHSDUDRSHU¬RGRGHDHQDSHUSHWXLGDGH2FUHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGH J FRQVLGHUDGR
foi de 3,1%.

Negócio de promoção imobiliária e crédito hipotecário
&RQVLGHUDQGRDVDOWHUD¦´HVHIHWXDGDVQDJHVW¢RGRQHJ²FLRGHSURPR¦¢RLPRELOL ULDHFU¨GLWRKLSRWHF ULRRFRUULGDVQRV¹OWLPRVH[HUF¬FLRV
a Comissão Executiva analisou este negócio como um todo.
2VưX[RVGHFDL[DHVWLPDGRVGDDWLYLGDGHIRUDPSURMHWDGRVFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDWXDLVHDVVXPLQGRRSODQRGHQHJ²FLRV
e projeções aprovado pela Comissão Executiva para o negócio de promoção imobiliária e de crédito hipotecário e ainda um conjunto de
SUHVVXSRVWRVUHODFLRQDGRVFRPDHYROX¦¢RHVWLPDGDIXWXUDGRVQHJ²FLRVDVVRFLDGRVDRFU¨GLWRKDELWD¦¢RRULJLQDGRQRFDQDOGRVDJHQWHV
LPRELOL ULRVHSURPR¦¢RLPRELOL ULD
O negócio de promoção imobiliária e crédito hipotecário compreende a atividade atual do Banco de Investimento Imobiliário adicionado do
rendimento associado a outras carteiras entretanto contabilizadas no Banco Comercial Português.
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2SODQRGHQHJ²FLRVHHVWLPDWLYDVSDUDRQHJ²FLRGHSURPR¦¢RLPRELOL ULDHFU¨GLWRKLSRWHF ULRFRPSUHHQGHXPSHU¬RGRGHFLQFRDQRV
GHDFRQVLGHUDQGRDRORQJRGHVWHSHU¬RGRDGLPLQXL¦¢RP¨GLDDQXDOGRDWLYRWRWDOHPHGRFDSLWDODORFDGRHP
'HFRUUHQWH GR WHVWH GH LPSDULGDGH HIHWXDGR IRL UHFRQKHFLGD QR H[HUF¬FLR GH  XPD SHUGD SRU LPSDULGDGH GH (XURV 
correspondente a 100% do goodwill associado.

31. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
2VDWLYRVHSDVVLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Ativo

2015

Passivo

Líquido

Ativo

Passivo

Líquido

IMPOSTOS DIFERIDOS NÃO DEPENDENTES
DE RENDIBILIDADE FUTURA(a)
Perdas por imparidade

927.675

-

927.675

940.454

-

940.454

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV

789.000

-

789.000

767.077

-

767.077

1.716.675

-

1.716.675

1.707.531

-

1.707.531

IMPOSTOS DIFERIDOS DEPENDENTES
DE RENDIBILIDADE FUTURA
$WLYRVLQWDQJ¬YHLV

39

-

39

43

-

43

2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

8.289

3.547

4.742

7.370

3.825

3.545

Perdas por imparidade

408.542

928.645

50.303

878.342

930.319

521.777

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV

60.083

27.248

32.835

2.637

-

$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

60.828

5.458

55.370

27.498

33.694

-

7.444

-

7.663

494.785

-

318.494

-

Derivados
3UHMX¬]RVƮVFDLV
Outros
TOTAL DOS IMPOSTOS DIFERIDOS
Compensação entre impostos diferidos
ativos e passivos
IMPOSTOS DIFERIDOS LÍQUIDOS
(a)

(7.444)
494.785

2.637
(6.196)
(7.663)
318.494

34.258

27.366

6.892

168.731

48.968

119.763

1.586.927

121.366

1.465.561

1.455.092

615.927

839.165

3.303.602

121.366

3.182.236

3.162.623

615.927

2.546.696

(118.677)
3.184.925

(118.677)
2.689

3.182.236

(601.117)
2.561.506

(601.117)
14.810

2.546.696

Regime Especial aplicável aos ativos por impostos diferidos.

A Assembleia Geral Extraordinária do Banco que teve lugar no dia 15 de outubro de 2014 aprovou a adesão do Banco ao Regime especial
aplicável aos ativos por impostos diferidos, aprovado pela Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, aplicável aos gastos e variações patrimoniais
QHJDWLYDVFRQWDELOL]DGRVQRVSHU¬RGRVGHWULEXWD¦¢RTXHVHLQLFLHPHPRXDS²VGHMDQHLURGHEHPFRPRDRVDWLYRVSRULPSRVWRV
GLIHULGRVUHJLVWDGRVQDVFRQWDVDQXDLVGRVXMHLWRSDVVLYRUHODWLYDVDR¹OWLPRSHU¬RGRGHWULEXWD¦¢RDQWHULRUTXHODGDWDHSDUWHGRVJDVWRV
e variações patrimoniais negativas que lhes estejam associados. Nos termos da Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, este regime especial não é
DSOLF YHODRVJDVWRVHVYDULD¦´HVSDWULPRQLDLVQHJDWLYDVFRQWDELOL]DGRVQRVSHU¬RGRVGHWULEXWD¦¢RTXHVHLQLFLHPHPRXDS²VGHMDQHLUR
de 2016 nem aos ativos por impostos diferidos a estes associados.
$/HLQ|GHDJRVWRSUHY©XPHQTXDGUDPHQWRRSFLRQDOHFRPSRVVLELOLGDGHGHUHQ¹QFLDVXEVHTXHQWHQRVWHUPRVGRTXDO
HPFHUWDVVLWXD¦´HV DVGHUHVXOWDGRO¬TXLGRQHJDWLYRQDVFRQWDVLQGLYLGXDLVDQXDLVRXGHOLTXLGD¦¢RSRUGLVVROX¦¢RYROXQW ULDLQVROY©QFLD
decretada judicialmente ou revogação da respetiva autorização), haverá conversão em créditos tributários dos ativos por impostos diferidos
que tenham resultado da não dedução de gastos e de reduções de valor de ativos resultantes de perdas por imparidade em créditos e de
EHQHI¬FLRVS²VHPSUHJRRXDORQJRSUD]RGHHPSUHJDGRV1HVWHFDVRGHYHU VHUFRQVWLWX¬GDXPDUHVHUYDHVSHFLDOFRUUHVSRQGHQWHD
GR VHX PRQWDQWH D TXDO LPSOLFD D FRQVWLWXL¦¢R VLPXOW¡QHD GH GLUHLWRV GH FRQYHUV¢R DWULEX¬YHLV DR (VWDGR GH YDORU HTXLYDOHQWH GLUHLWRV
esses que podem ser adquiridos pelos acionistas mediante pagamento ao Estado desse mesmo valor. Os créditos tributários poderão
VHUFRPSHQVDGRVFRPG¬YLGDVWULEXW ULDVGRVEHQHƮFL ULRV RXGHHQWLGDGHFRPVHGHHP3RUWXJDOGRPHVPRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢R
prudencial) ou reembolsáveis pelo Estado. Por força do regime descrito, a recuperação dos ativos por impostos diferidos abrangidos pelo
regime opcional aprovado pela Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, não está dependente de lucros futuros.
2HQTXDGUDPHQWROHJDODQWHVGHVFULWRIRLGHQVLƮFDGRSHOD3RUWDULDQ|GHGHRXWXEURVREUHRFRQWURORHXWLOL]D¦¢RGRVFU¨GLWRV
tributários, e pela Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de novembro, que estabelece as condições e procedimentos para a aquisição por parte
dos acionistas dos referidos direitos do Estado. De acordo com esta legislação, entre outros aspetos, os referidos direitos estão sujeitos a
XPGLUHLWRGHDTXLVL¦¢RSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVQDGDWDGHFULD¦¢RGRVGLUHLWRVGR(VWDGRH[HUF¬YHOHPSHU¬RGRVTXHVHU¢RHVWDEHOHFLGRV
pelo Conselho de Administração até 10 anos após a data da respetiva criação, devendo o banco emitente depositar em nome do Estado o
PRQWDQWHGRSUH¦RFRUUHVSRQGHQWHWRWDOLGDGHGRVGLUHLWRVHPLWLGRVQRSUD]RGHPHVHVDFRQWDUGDGDWDGDUHVSHWLYDFULD¦¢RDQWHFLSDGD
e independentemente da respetiva aquisição. Tal depósito será resgatado quando e na medida em que os direitos do Estado sejam adquiridos
pelos acionistas, ou exercidos pelo Estado.
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Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de
LPSRVWRTXHVHDQWHFLSDHVWDUHPHPYLJRUGDWDGDUHYHUV¢RGDV
GLIHUHQ¦DVWHPSRU ULDVDVTXDLVFRUUHVSRQGHPVWD[DVDSURYDGDV
ou substancialmente aprovadas na data de balanço. Os ativos e
passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor
O¬TXLGR VHPSUH TXH QRV WHUPRV GD OHJLVOD¦¢R DSOLF YHO SRVVDP
ser compensados ativos por impostos correntes com passivos por
impostos correntes e sempre que os impostos diferidos estejam
relacionados com o mesmo imposto.
A taxa de imposto corrente para o Banco Comercial Português é
DQDOLVDGDFRPRVHJXH

Descrição

2016

2015

Taxa de IRC

21%

21%

Taxa de derrama municipal

1,5%

1,5%

Taxa de derrama estadual
TOTAL

7%

7%

29,5%

29,5%

$ WD[D GRV LPSRVWRV GLIHULGRV DVVRFLDGRV D SUHMX¬]RV ƮVFDLV GR
%DQFR¨GH GHGH]HPEURGH 
A taxa média dos impostos diferidos associados a diferenças
WHPSRU ULDVGR%DQFR¨GH GHGH]HPEURGH 
$WD[DGHLPSRVWRVREUHRUHQGLPHQWRQRVUHVWDQWHVSULQFLSDLVSD¬VHV
onde o Grupo opera é de 19% na Polónia, 30% em Angola, 32% em
0R¦DPELTXH LVHQ¦¢R QDV,OKDV&DLP¢RHQD6X¬¦D

O Decreto Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro (Decreto
Regulamentar), veio estabelecer os limites máximos das perdas
SRULPSDULGDGHHRXWUDVFRUUH¦´HVGHYDORUSDUDULVFRHVSHF¬ƮFRGH
FU¨GLWRGHGXW¬YHLVSDUDHIHLWRVGRDSXUDPHQWRGROXFURWULEXW YHO
HPVHGHGH,5&QRH[HUF¬FLRGH
Este Decreto Regulamentar estabelece que o Aviso do Banco de
Portugal n.º 3/95 (Aviso que era relevante para a determinação de
SURYLV´HVSDUDFU¨GLWRQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDV
em NCA) deve ser considerado para efeitos de apuramento dos
limites máximos das perdas por imparidade aceites para efeitos
ƮVFDLV HP  (VWD PHWRGRORJLD IRL WDPE¨P DSOLFDGD SDUD R
tratamento dos ajustamentos de transição relativos a imparidades
do crédito das entidades que apresentavam anteriormente as suas
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVHP1&$
Adicionalmente, o Decreto Regulamentar inclui uma norma transitória
que prevê a possibilidade de a diferença positiva entre o valor das
SURYLV´HVSDUDFU¨GLWRFRQVWLWX¬GDVDGHMDQHLURGHDRDEULJR
do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95 e as perdas por imparidade
registadas a 1 de janeiro de 2016 referentes aos mesmos créditos
ser considerada no apuramento do lucro tributável de 2016 apenas
QD SDUWH TXH H[FHGD RV SUHMX¬]RV ƮVFDLV JHUDGRV HP SHU¬RGRV GH
tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2012 e não utilizados.
O Banco optou por aplicar a referida norma transitória.
2VLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVDVVRFLDGRVDSUHMX¬]RVƮVFDLVSRUDQR
GHFDGXFLGDGHV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2SUD]RGHUHSRUWHGRVSUHMX¬]RVƮVFDLVHP3RUWXJDO¨GHFLQFRDQRV
SDUDRVSUHMX¬]RVGHHHGHGR]HDQRVSDUDRVSUHMX¬]RVGH
2014, 2015 e 2016. Na Polónia, o prazo é de cinco anos, em Angola é
GHWU©VDQRVHP0R¦DPELTXH¨GHFLQFRDQRVHQD6X¬¦D¨GHVHWHDQRV
1RH[HUF¬FLRGHR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$RSWRXSHOR
Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS).
O saldo dos ativos por impostos diferidos, com referência a
31 de dezembro de 2016, relativos a gastos e variações patrimoniais
QHJDWLYDV FRP EHQHI¬FLRV S²VHPSUHJR RX GH ORQJR SUD]R GH
HPSUHJDGRV H DV SHUGDV SRU LPSDULGDGH HVSHF¬ƮFD GH FU¨GLWR
contabilizados até 31 de dezembro de 2014 ascende a Euros
1.640.215.000, do qual os montantes de Euros 210.686.000 e Euros
4.020.000 foram registados em 2015 e 2016, respetivamente,
DWLYRV HVVHV TXH VH FRQVLGHUD HOHJ¬YHLV SDUD HIHLWRV GR UHJLPH
DQH[R/HLQ|GHDJRVWR

Aspetos a destacar relativos ao exercício de 2016
Na sequência da publicação do Aviso 5/2015 do Banco de Portugal,
DVHQWLGDGHVTXHDSUHVHQWDYDPDVVXDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
em Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de
Portugal (NCA) passaram a aplicar as Normas Internacionais de
Relato Financeiro tal como adotadas na União Europeia, incluindo
HQWUHRXWUDVDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGR%DQFR
1D VHTX©QFLD GHVWD DOWHUD¦¢R QDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV
individuais do Banco a carteira de crédito concedido, garantias
prestadas e outras operações de natureza análoga passou a
estar sujeita ao registo de perdas por imparidade calculadas de
acordo com os requisitos previstos na Norma Internacional de
&RQWDELOLGDGH  ś ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV 5HFRQKHFLPHQWR H
Mensuração (IAS 39), em substituição do registo de provisões para
ULVFRHVSHF¬ƮFRHSDUDULVFRVJHUDLVGHFU¨GLWRHSDUDULVFRSD¬VQRV
termos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95.

Ano de caducidade

2016

2015

2016

-

2.072

2017

-

30.019

2018

4.069

113.145

4

253

2026

201.812

172.982

2028

288.877

-

23

23

494.785

318.494

2019-2025

2029 e seguintes

Análise da recuperabilidade de ativos por impostos diferidos
&RQIRUPH UHIHULGR QD SRO¬WLFD FRQWDELO¬VWLFD  DG LL  H GH DFRUGR
FRP RV UHTXLVLWRV GHƮQLGRV QD ,$6  RV DWLYRV SRU LPSRVWRV
diferidos foram reconhecidos tendo por base a expectativa do
*UXSRTXDQWRVXDUHFXSHUDELOLGDGH
A recuperabilidade dos impostos diferidos depende da concretização
da estratégia do Conselho de Administração do Banco, nomeadamente
da geração dos resultados tributáveis estimados e da sua interpretação
GDOHJLVOD¦¢RƮVFDO(YHQWXDLVDOWHUD¦´HVQRVSUHVVXSRVWRVXWLOL]DGRVQD
HVWLPDWLYDGHOXFURVIXWXURVRXQDOHJLVOD¦¢RƮVFDOSRGHPWHULPSDFWRV
relevantes nos ativos por impostos diferidos.
A avaliação da recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos foi
HIHWXDGDSDUDFDGDHQWLGDGHLQFOX¬GDQRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢R
GR*UXSRWHQGRSRUEDVHDVUHVSHWLYDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
previsionais, preparadas no âmbito do processo orçamental para 2017
e que suportam os resultados tributáveis futuros previstos para
cada entidade do Grupo, tendo em consideração o enquadramento
macroeconómico e competitivo, ao mesmo tempo que incorporam
as prioridades estratégicas do Grupo.
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As projeções efetuadas têm em consideração, para além das prioridades estratégicas do Grupo, certos pressupostos do Plano de Financiamento
e Capital solicitado pelo Banco de Portugal, nomeadamente em termos da evolução das taxas de juro, e são globalmente consistentes com o
Plano de Redução de Non Performing AssetsHQYLDGRHQWLGDGHGHVXSHUYLV¢RVDOLHQWDQGRVH
0HOKRULDGDPDUJHPƮQDQFHLUDFRQVLGHUDQGRFXUYDVGHWD[DVGHMXURXWLOL]DGDVQR¡PELWRGDVSURMH¦´HVGHPDUJHPƮQDQFHLUDDOLQKDGDV
com as previsões de mercado;
- Estabilização do rácio de crédito sobre recursos de clientes de balanço em aproximadamente 100%, em simultâneo com uma redução de
NPE’s de crédito em Portugal;
- Diminuição do custo do risco, suportada na expectativa de retoma gradual da atividade económica, consubstanciando-se numa estabilização
do risco de negócio, bem como na redução do portfolio não core. Deste modo, estima-se a convergência gradual do custo do risco de crédito
DW¨ SDUDSDGU´HVSU²[LPRVGRVTXHKRMHVHYHULƮFDPHPRXWURVSD¬VHVHXURSHXVLQFOXLQGRQD3HQ¬QVXOD,E¨ULFD
- Controlo dos custos operacionais, alinhado com os targetsGHƮQLGRVQDVSULRULGDGHVHVWUDW¨JLFDVGR*UXSR
5HVXOWDGRV O¬TXLGRV SRVLWLYRV SURMHWDQGRVH D HYROX¦¢R IDYRU YHO GR 52( H D PDQXWHQ¦¢R GR U FLR &(7 fully implemented HP Q¬YHLV
adequados face aos requisitos e aos benchmarks$SDUWLUGHHVWLPDVHXPFUHVFLPHQWRDQXDOGR5$,TXHUHưHWHXPDFRQYHUJ©QFLD
parcial para o Cost of Equity estimado.
3DUDHIHLWRVGDHVWLPDWLYDGHOXFURVWULEXW YHLVSDUDRVSHU¬RGRVGHHVHJXLQWHVIRUDPFRQVLGHUDGRVRVSULQFLSDLVSUHVVXSRVWRVVHJXLQWHV
1DDXV©QFLDGHUHJUDVHVSHF¬ƮFDVUHODWLYDPHQWHDRUHJLPHƮVFDOSDUDDLPSDULGDGHGRFU¨GLWRHJDUDQWLDVSDUDRVSHU¬RGRVGHWULEXWD¦¢R
LQLFLDGRVHPRXDS²VGHMDQHLURGHIRLFRQVLGHUDGDDDSUR[LPD¦¢RHQWUHDVUHJUDVƮVFDLVHDVUHJUDVFRQWDELO¬VWLFDVVXEMDFHQWHVDXP
anteprojeto da proposta de lei que altera o artigo 28.º-C do Código do IRC, assumindo-se para os efeitos aqui relevantes que as dotações
DQXDLVGHLPSDULGDGHGRFU¨GLWRUHVXOWDQWHVGHDQ OLVHLQGLYLGXDOV¢RLQWHJUDOPHQWHGHGXW¬YHLVDSDUWLUGHTXHDVGRWD¦´HVDQXDLVGH
LPSDULGDGHGRFU¨GLWRUHVXOWDQWHVGHDQ OLVHFROHWLYDV¢RGHGXW¬YHLVHPHTXHRVDOGRGDVSHUGDVSRULPSDULGDGHGRFU¨GLWRQ¢RDFHLWHV
ƮVFDOPHQWHDW¨GHGH]HPEURGH¨DFHLWHƮVFDOPHQWHQRSHU¬RGRGHDQRVFRQVLGHUDQGRDVSHUFHQWDJHQVFUHVFHQWHVUHIHULGDV
no anteprojeto em causa;
$V GHGX¦´HV UHODFLRQDGDV FRP LPSDULGDGH GH DWLYRV ƮQDQFHLURV IRUDP SURMHWDGDV HP IXQ¦¢R GR GHVWLQR YHQGD RX OLTXLGD¦¢R  H GD
GDWD HVWLPDGD GDV UHVSHWLYDV RSHUD¦´HV $V GHGX¦´HV UHODWLYDV D EHQHI¬FLRV GH HPSUHJDGRV IRUDP SURMHWDGDV FRP EDVH QRV UHVSHWLYRV
pagamentos estimados ou planos de dedução, de acordo com informação fornecida pelo atuário do fundo de pensões.
$SUHVHQWDPRVGHVHJXLGDDVHQVLELOLGDGHGDDQ OLVHGDUHFXSHUDELOLGDGHGRVDWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVHVWLPDWLYDGHUHVXOWDGRVDQWHV
GHLPSRVWRVFDVRH[LVWLVVHXPDUHGX¦¢RGHGR5HVXOWDGRDQWHVGHLPSRVWRVHVWLPDGRHPWRGRVRVDQRVGHSURMH¦´HVGHDRV
ativos por impostos diferidos iriam sofrer uma redução de cerca de Euros 73 milhões; caso existisse um aumento de 5% do Resultado antes
de impostos estimado em todos os anos de projeções de 2017 a 2028 os ativos por impostos diferidos iriam sofrer um aumento de cerca de
Euros 73 milhões.
(PIXQ¦¢RGHVWDDYDOLD¦¢RRPRQWDQWHGRVLPSRVWRVGLIHULGRVQ¢RUHFRQKHFLGRVSRUDQRGHFDGXFLGDGH¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

3UHMX¬]RVƮVFDLV

2016

2015

2017

2.453

263.275

2018

1.594

55.404

3

8

917

121.775

172.552

5.611

177.519

446.073

2019-2025
2026
2027 e seguintes
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2LPSDFWRGRVLPSRVWRVVREUHRUHQGLPHQWRQRVUHVXOWDGRVHQRXWUDVUXEULFDVGDVLWXD¦¢RO¬TXLGDGR*UXSRFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEUR
GH¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Resultado
líquido
do exercício

Reservas
e resultados
transitados

Operações
descontinuadas,
em descontinuação
e outras variações

Diferenças
de câmbio

IMPOSTOS DIFERIDOS
Impostos diferidos não dependentes de rendibilidade futura(a)
Perdas por imparidade

(12.779)

-

-

-

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV

21.425

498

-

-

8.646

498

-

-

-

-

-

Impostos diferidos dependentes de rendibilidade futura
$WLYRVLQWDQJ¬YHLV

(4)

2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

1.248

-

(51)

-

Perdas por imparidade

457.473

1.324

(2.680)

13.683

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Derivados
3UHMX¬]RVƮVFDLV(b)
(c)

8.211

20.759

1.228

-

-

66.519

(4.953)

-

950

-

(731)

-

132.769

44.174

(652)

-

(114.001)

Outros

-

1.641

(511)

486.646

132.776

(6.198)

13.172

495.292

133.274

(6.198)

13.172

IMPOSTOS CORRENTES
5HODWLYRVDRH[HUF¬FLR(b)

(108.125)

&RUUH¦´HVGHH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

(5.300)
(113.425)
381.867

(1.745)
(1.745)
131.529

-

2

-

-

-

2

(6.198)

13.174

 ,PSRVWRV GLIHULGRV DVVRFLDGRV D JDVWRV H D YDULD¦´HV SDWULPRQLDLV QHJDWLYDV DEUDQJLGRV SHOR UHJLPH HVSHFLDO DSOLF YHO DRV DWLYRV SRU LPSRVWRV GLIHULGRV DQH[R  /HL Q|
GHGHDJRVWR 1RVWHUPRVGD/HLQ|GHGHDJRVWRHVWHUHJLPHHVSHFLDOQ¢R¨DSOLF YHODRVJDVWRVHVYDULD¦´HVSDWULPRQLDLVQHJDWLYDVFRQWDELOL]DGRV
QRVSHU¬RGRVGHWULEXWD¦¢RTXHVHLQLFLHPHPRXDS²VGHMDQHLURGHQHPDRVDWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVDHVWHVDVVRFLDGRV
(b)
2LPSRVWRHPUHVHUYDVHUHVXOWDGRVWUDQVLWDGRVUHVSHLWDDUHDOLGDGHVUHFRQKHFLGDVHPUHVHUYDVHUHVXOWDGRVWUDQVLWDGRVTXHFRQFRUUHPSDUDHIHLWRVGRDSXUDPHQWRGRSUHMX¬]RƮVFDO
(c)
$UXEULFD2XWURVLQFOXLHVVHQFLDOPHQWHDUHYHUV¢RGHDWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVQRPRQWDQWHGHDSUR[LPDGDPHQWH(XURVUHODWLYRVGLVWULEXL¦¢RGHGLYLGHQGRV
em 2016 por subsidiárias do Grupo.
(a)
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2LPSDFWRGRVLPSRVWRVVREUHRUHQGLPHQWRQRVUHVXOWDGRVHQRXWUDVUXEULFDVGDVLWXD¦¢RO¬TXLGDGR*UXSRFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEUR
GH¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Resultado
líquido
do exercício

Reservas
e resultados
transitados

Operações
descontinuadas,
em descontinuação
e outras variações

Diferenças
de câmbio

IMPOSTOS DIFERIDOS
Impostos diferidos não dependentes de rendibilidade futura(a)
Perdas por imparidade

52.552

-

-

-

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV

15.547

65.951

-

-

68.099

65.951

-

-

Impostos diferidos dependentes de rendibilidade futura
2XWURVDWLYRVWDQJ¬YHLV

90

-

8

Perdas por imparidade

109.406

-

1.039

(10.281)

(284)

(18)

(816)

(445)

-

25.670

-

-

(6.079)

-

113

-

(137.289)

20.050

19.727

-

%HQHI¬FLRVDHPSUHJDGRV
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Derivados
3UHMX¬]RVƮVFDLV
Outros

-

966

-

(1.049)

(40)

(14.429)

45.702

261

(10.766)

53.670

111.653

261

(10.766)

(90.668)

259

-

-

(687)

-

-

-

IMPOSTOS CORRENTES
([HUF¬FLRDWXDO
&RUUH¦´HVGHH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

(91.355)

259

-

-

(37.685)

111.912

261

(10.766)

(a)
,PSRVWRV GLIHULGRV DVVRFLDGRV D JDVWRV H D YDULD¦´HV SDWULPRQLDLV QHJDWLYDV DEUDQJLGRV SHOR UHJLPH HVSHFLDO DSOLF YHO DRV DWLYRV SRU LPSRVWRV GLIHULGRV DQH[R  /HL Q|
GHGHDJRVWR 1RVWHUPRVGD/HLQ|GHGHDJRVWRHVWHUHJLPHHVSHFLDOQ¢R¨DSOLF YHODRVJDVWRVHVYDULD¦´HVSDWULPRQLDLVQHJDWLYDVFRQWDELOL]DGRV
QRVSHU¬RGRVGHWULEXWD¦¢RTXHVHLQLFLHPHPRXDS²VGHMDQHLURGHQHPDRVDWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVDHVWHVDVVRFLDGRV

$UHFRQFLOLD¦¢RHQWUHDWD[DQRPLQDOGHLPSRVWRVHDWD[DHIHWLYDGHLPSRVWR¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
(281.280)

Resultado antes de impostos

2015
308.319

29,5%

29,5%

Imposto esperado

82.978

(90.954)

,PSDULGDGHQ¢RGHGXW¬YHO

(78.305)

(14.319)

Tributo sobre o setor bancário(a)

(14.880)

(7.356)

Taxa de imposto corrente

Resultados das sociedades consolidadas pelo método da equivalência patrimonial

23.848

7.039

Outros acréscimos para efeitos de apuramento do lucro tributável

30.861

6.463

334.449

63.367

Efeito das diferenças de taxa de imposto e de imposto diferido não reconhecido anteriormente(b)
&RUUH¦´HVGHH[HUF¬FLRVDQWHULRUHV

4.989

7ULEXWD¦¢RDXW²QRPD &U¨GLWRVƮVFDLV

(2.073)

(200)
(1.725)

Total dos impostos sobre o rendimento

381.867

(37.685)

Taxa efetiva

135,8%

12,2%

5HVSHLWDDRHIHLWRGDFRQWULEXL¦¢RVREUHRVHWRUEDQF ULRHP3RUWXJDOQRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV HDRLPSRVWRVREUHRVHWRU
EDQF ULRQD3RO²QLDQRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
2YDORUHPGHGH]HPEURGHLQFOXLRLPSDFWRDRQ¬YHOGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDVVRFLDGRVDRSUHMX¬]RƮVFDOGHQRPRQWDQWHGH(XURVGHFRUUHQWH
GDFRQMXJD¦¢RGRVHIHLWRVGDUHYRJD¦¢RGR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDOQ|GRUHJLPHHVSHFLDODSOLF YHODRVDWLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRV DQH[R/HLQ|GH
DJRVWR GRUHJLPHWUDQVLW²ULRSUHYLVWRQR'HFUHWR5HJXODPHQWDUQ|GHGHQRYHPEURHGDVFRQFOXV´HVTXDQWRUHFXSHUDELOLGDGHGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDVVRFLDGRV
DSUHMX¬]RVƮVFDLV2YDORUHPGHGH]HPEURGHUHVSHLWDHVVHQFLDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGHLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVDVVRFLDGRVDEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJRRXDORQJR
prazo de empregados em excesso dos limites.

(a)

(b)
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32. OUTROS ATIVOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Devedores
Residentes
Atividade seguradora

4.386

838

Adiantamento a fornecedores

1.663

3.063

SIBS

6.340

7.397

Processos judiciários pedentes / acordos com o Banco

11.481

11.580

9DORUHVDUHFHEHUGHLP²YHLVFHVV´HVGHFU¨GLWRVHRXWURVW¬WXORV

55.693

43.762

Outros

81.432

35.530

Não residentes

26.014

45.623

Dividendos a receber

18.063

-

214.810

208.951

7.648

10.085

2XWUDVLPRELOL]D¦´HVƮQDQFHLUDV

20.426

21.993

Ouro e outros metais preciosos

3.635

3.516

Suprimentos
Prestações suplementares de capital

Aplicações conta caução

280.675

38.962

Devedores por operações de futuros e de opções

49.422

86.595

3DWULP²QLRDUW¬VWLFR

28.811

28.771

Valores a cobrar

29.618

34.302

Outros impostos a recuperar

24.558

25.239

%RQLƮFD¦´HVDUHFHEHU

5.084

9.117

Associadas

6.247

1.535

Juros e outros proveitos a receber

47.763

52.708

Despesas antecipadas

31.662

38.870

2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORVDUHFHEHU

37.223

177.439

227.376

223.907

Provisões técnicas de resseguro cedido

11.999

3.423

5HVSRQVDELOLGDGHVFRPEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJR QRWD

31.680

22.182

Contas diversas

91.494

79.783

1.355.203

1.215.171

Valores a debitar a clientes

Imparidade para outros ativos

(267.389)
1.087.814

(240.943)
974.228

&RQIRUPHUHIHULGRQDQRWDDUXEULFDGH6XSULPHQWRVLQFOXLRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
HDUXEULFD3UHVWD¦´HVVXSOHPHQWDUHVGHFDSLWDOLQFOXLRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV UHVXOWDQWHV
das operações de cedência de crédito para Fundos Especializados de recuperação de crédito para os quais existe uma perda de imparidade de
igual montante. A dotação de imparidade com impacto em resultados, ocorrida no decorrer de 2016, referente a estas operações ascendeu
D(XURV (XURV 
(PGHGH]HPEURGHDUXEULFD$SOLFD¦´HVFRQWDFDX¦¢RLQFOXLRPRQWDQWHGH(XURVUHODWLYRV&¡PDUDVGHFRPSHQVD¦¢R
/ Clearing de derivados.
$UXEULFD2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORVDUHFHEHULQFOXLPRQWDQWHVDUHFHEHUQRSUD]RGHWU©VGLDV¹WHLVUHODWLYRVRSHUD¦´HVGHEROVD
&RQVLGHUDQGR D QDWXUH]D GHVWDV RSHUD¦´HV H IDFH  DQWLJXLGDGH GRV YDORUHV GHVWDV UXEULFDV VHQGR SURFHGLPHQWR GR *UXSR DYDOLDU
SHULRGLFDPHQWHDFREUDELOLGDGHGHVWHVPRQWDQWHVHVHPSUHTXHVHMDPLGHQWLƮFDGDVLQG¬FLRVGHLPSDULGDGH¨UHFRQKHFLGDXPDSHUGDSRU
imparidade nas demonstrações de resultados.
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2VPRYLPHQWRVGDLPSDULGDGHSDUDRXWURVDWLYRVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

240.943

138.959

-

339

Outras transferências

21.484

91.691

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

16.741

14.374

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(1.111)

SALDO EM 1 DE JANEIRO
Transferências resultantes de alterações na estrutura do Grupo

Utilização de imparidade
Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

-

(10.326)

(4.180)

(342)

(240)
240.943

267.389

33. RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Não
remunerados

2015

Remunerados

Não
remunerados

Total

Remunerados

Total

Recursos e outros
ƮQDQFLDPHQWRVGH%DQFRV
Centrais
Banco de Portugal

-

4.851.574

4.851.574

-

5.484.916

5.484.916

Bancos Centrais estrangeiros

-

300.098

300.098

-

378.485

378.485

-

5.151.672

5.151.672

-

5.863.401

5.863.401

-

-

-

-

55.113

55.113

126.260

-

126.260

59.930

-

59.930

Depósitos a prazo

-

428.861

428.861

-

39.263

39.263

Empréstimos obtidos

-

2.978

2.978

-

-

-

1.240

-

1.240

1.242

-

1.242

127.500

431.839

559.339

61.172

94.376

155.548

-

11

11

-

61

61

151.516

-

151.516

211.214

-

211.214

Depósitos a prazo

-

240.712

240.712

-

300.146

300.146

Empréstimos obtidos

-

1.450.724

1.450.724

-

1.035.359

1.035.359

Operações de venda com
acordo de recompra

-

2.317.772

2.317.772

-

969.949

969.949

Outros recursos

-

66.649

66.649

-

55.367

55.367

151.516

4.075.868

4.227.384

211.214

2.360.882

2.572.096

279.016

9.659.379

9.938.395

272.386

8.318.659

8.591.045

Recursos de outras instituições
GHFU¨GLWRQRSD¬V
Depósitos a muito curto prazo
'HS²VLWRVRUGHP

Outros recursos

Recursos de instituições
de crédito no estrangeiro
Depósitos a muito curto prazo
'HS²VLWRVRUGHP
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$DQ OLVHGHVWDUXEULFDSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVRSHUD¦´HV¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

3.872.736

5.874.301

3 meses até 6 meses

572.265

193.975

6 meses até 1 ano

135.795

193.482

4.377.349

1.770.072

980.250

559.215

9.938.395

8.591.045

Até 3 meses

1 ano até 5 anos
Mais de 5 anos

$UXEULFD5HFXUVRVGHLQVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWRQRHVWUDQJHLURLQFOXLQR¡PELWRGHRSHUD¦´HVGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVGHULYDGRV ,56H&,56 
FRPFRQWUDSDUWHVLQVWLWXFLRQDLVHGHDFRUGRFRPRGHƮQLGRQRVUHVSHWLYRVFRQWUDWRV Cash collateral"), o montante de Euros 66.485.000 (31
GHGH]HPEURGH(XURV (VWHVGHS²VLWRVHVW¢RQDSRVVHGR*UXSRHHVW¢RGDGRVFRPRFRODWHUDOGDVUHIHULGDVRSHUD¦´HV ,56
e CIRS), cuja reavaliação é positiva.
A rubrica Recursos de instituições de crédito – Recursos de instituições de crédito no estrangeiro – Operações de venda com acordo de
recompra, corresponde a operações de reporte efetuadas em mercado monetário sendo um instrumento para gestão de tesouraria do Banco.

34. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Não
remunerados

2015

Remunerados

Total

Não
remunerados

Remunerados

Total

Depósitos de clientes
'HS²VLWRVRUGHP

21.710.318

306.781

22.017.099

20.406.432

137.036

20.543.468

Depósitos a prazo

-

20.459.067

20.459.067

-

24.604.427

24.604.427

Depósitos de poupança

-

2.841.677

2.841.677

-

2.372.829

2.372.829

Depósitos ao justo valor
através de resultados

-

2.985.741

2.985.741

-

3.593.761

3.593.761

Bilhetes do Tesouro e outros
ativos com acordo de recompra
Cheques e ordens a pagar
Outros

-

137.707

137.707

-

89.966

89.966

320.159

-

320.159

213.209

-

213.209

-

36.197

36.197

-

120.923

120.923

22.030.477

26.767.170

48.797.647

20.619.641

30.918.942

51.538.583

1RVWHUPRVGD/HLR)XQGRGH*DUDQWLDGH'HS²VLWRVWHPSRUƮQDOLGDGHJDUDQWLURUHHPEROVRGHGHS²VLWRVFRQVWLWX¬GRVQDV,QVWLWXL¦´HV
)LQDQFHLUDV2VFULW¨ULRVDTXHREHGHFHPRVF OFXORVGDVFRQWULEXL¦´HVDQXDLVSDUDRUHIHULGR)XQGRHVW¢RGHƮQLGRVQR$YLVRGR%DQFRGH
Portugal n.º 11/94.
A rubrica Depósitos de clientes – Depósitos ao justo valor através de resultados encontra-se valorizada ao justo valor de acordo com
metodologias de valorização internas considerando maioritariamente dados observáveis internos. Assim, de acordo com a hierarquização das
IRQWHVGHYDORUL]D¦¢RHFRQIRUPHRGLVSRVWRQD,)56HVWHVLQVWUXPHQWRVHVW¢RFDWHJRUL]DGRVQR1¬YHO QRWD 2VSDVVLYRVƮQDQFHLURV
LQFOX¬GRVQHVWDUXEULFDHQFRQWUDPVHUHDYDOLDGRVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWD
G WHQGRVHUHFRQKHFLGRQRH[HUF¬FLRGHXPJDQKRGH(XURV GHGH]HPEURGHSHUGDGH(XURV UHODWLYR
VYDULD¦´HVGHMXVWRYDORUDVVRFLDGDVDRULVFRGHFU¨GLWRGR*UXSRFRQIRUPHUHIHULGRQDQRWD
O valor nominal da rubrica Depósitos de clientes – Depósitos ao justo valor através de resultados ascende, em 31 de dezembro de 2016, a
(XURV GH]HPEUR(XURV 
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$DQ OLVHGHVWDUXEULFDSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVRSHUD¦´HV¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

DEPÓSITOS À ORDEM

2016

2015

22.017.099

20.543.468

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA
Até 3 meses

12.560.385

13.438.527

3 meses até 6 meses

5.387.582

5.716.509

6 meses até 1 ano

4.605.137

6.320.167

1 ano até 5 anos

610.468

1.416.933

mais de 5 anos

137.172

85.119

23.300.744

26.977.255

Até 3 meses

400.681

302.691

3 meses até 6 meses

338.827

529.869

DEPÓSITOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos

602.762

1.252.055

1.643.471

1.509.146

2.985.741

3.593.761

137.707

89.966

320.159

213.209

2.768

4.424

1.286

-

BILHETES DO TESOURO E OUTROS ATIVOS COM ACORDOS DE RECOMPRA
Até 3 meses
CHEQUES E ORDENS A PAGAR
Até 3 meses
OUTROS
Até 3 meses
6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos

10.143

-

mais de 5 anos

22.000

116.500

36.197

120.924

48.797.647

51.538.583

35. TÍTULOS DE DÍVIDA EMITIDOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Obrigações

967.289

1.691.299

Obrigações hipotecárias

926.793

1.331.190

MTNs

415.460

546.739

Securitizações

382.412

439.013

2.691.954

4.008.241

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO CUSTO AMORTIZADO

3HULRGLƮFD¦´HV

35.202

44.430

2.727.156

4.052.671

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
Obrigações
MTNs
3HULRGLƮFD¦´HV
CERTIFICADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
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38.709

43.607

157.873

160.150

196.582

203.757

3.566

3.996

200.148

207.753

585.516

507.845

3.512.820

4.768.269
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A rubrica Empréstimos obrigacionistas ao justo valor através de resultados encontra-se valorizada de acordo com metodologias de valorização
internas considerando maioritariamente dados observáveis de mercado. Assim, de acordo com a hierarquização das fontes de valorização, e
FRQIRUPHRGLVSRVWRQD,)56HVWHVLQVWUXPHQWRVHVW¢RFDWHJRUL]DGRVQRQ¬YHO QRWD 2VSDVVLYRVƮQDQFHLURVLQFOX¬GRVQHVWDUXEULFD
HQFRQWUDPVHUHDYDOLDGRVSRUFRQWUDSDUWLGDGHUHVXOWDGRVGHDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDG WHQGRVHUHFRQKHFLGR
QRH[HUF¬FLRGHXPDSHUGDGH(XURV GHGH]HPEURGHSHUGDGH(XURV UHODWLYRVYDULD¦´HVGHMXVWRYDORU
associadas ao risco de crédito do Grupo, conforme referido na nota 6.
O valor nominal da rubrica Empréstimos obrigacionistas ao justo valor através de resultados ascende, em 31 de dezembro de 2016, a Euros
 GH]HPEUR(XURV 
(PGHGH]HPEURGHRV(PSU¨VWLPRVREULJDFLRQLVWDVHPLWLGRVSHOR*UXSRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Denominação

Data
de emissão

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS
AO CUSTO AMORTIZADO
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS:
BCP Cov Bonds jun 07/17

junho, 2007

junho, 2017

7D[DƮ[DGH

920.750

926.793

BCP Fix out 2019-Vm Sr.44

novembro, 2011

outubro, 2019

7D[DƮ[DGH

5.400

5.799

BCP Float fev 2017-Vm Sr.94-Ref.27

dezembro, 2011

fevereiro, 2017

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

93.250

92.393

BCP Float abr 2017-Vm Sr.95-Ref.28 dezembro, 2011

abril, 2017

$W¨DEUWD[DƮ[DDQR
DS²VDEU(XULERU0

90.000

88.482

BCP Float mai 2017-Vm Sr.96-Ref.29

dezembro, 2011

maio, 2017

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

44.450

43.341

BCP Float jul 2017-Vm Sr.97-Ref.30

dezembro, 2011

julho, 2017

$W¨DEUWD[DƮ[DDQR
DS²VDEU(XULERU0

28.750

27.624

BCP Float ago 2017-Vm Sr.98-Ref.31

dezembro, 2011

agosto, 2017

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

5.000

4.795

BCP Float set 2017-Vm Sr.99-Ref.32

dezembro, 2011

setembro, 2017

$W¨MXQWD[DƮ[DDQR
DS²VMXQ(XULERU0

14.500

13.804

BCP Float out 2017-Vm Sr.100 Ref.33

dezembro, 2011

outubro, 2017

$W¨DEUWD[DƮ[DDQR
DS²VDEU(XULERU0

48.350

45.593

BCP Float dez 2017-Vm Sr.101 Ref.34

dezembro, 2011

dezembro, 2017

Euribor 3M + 0,5%

65.900

61.379

BCP Float fev 2018-Vm 102-Ref.35

dezembro, 2011

fevereiro, 2018

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

54.600

50.428

BCP Float mar 2018-Vm Sr.103 Ref.36

dezembro, 2011

março, 2018

Euribor 3M + 0,5%

49.300

45.119

38.500

34.891

BCP Float mai 2018-Vm 104-Ref.37

dezembro, 2011

maio, 2018

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

BCP Float jan 2019-Vm 105-Ref.38

dezembro, 2011

janeiro, 2019

$W¨DEUWD[DƮ[DDQR
DS²VDEU(XULERU0

50.000

45.098

BCP Float fev 2019-Vm 106 Ref.39

dezembro, 2011

fevereiro, 2019

$W¨PDLWD[DƮ[DDQR
DS²VPDL(XULERU0

10.850

9.718

BCP Fixa out 2019-Vm Sr.61

dezembro, 2011

outubro, 2019

7D[DƮ[DGH

9.500

10.171

BCP Fixa out 19-Vm Sr.110

janeiro, 2012

outubro, 2019

7D[DƮ[DGH

4.000

4.269

BCP Floater jul 17-Vm Sr.122

fevereiro, 2012

julho, 2017

$W¨MXOWD[DƮ[DDQR
DS²VMXO(XULERU0

3.750

3.632

BCP Floater nov 18-Vm Sr.124

fevereiro, 2012

novembro, 2018

$W¨DJRWD[DƮ[DDQR
DS²VDJR(XULERU0

30.000

26.712

BCP Floater jun 18-Vm Sr.132

fevereiro, 2012

junho, 2018

$W¨MXQWD[DƮ[DDQR
DS²VMXQ(XULERU0

18.500

16.872

BCP Fixa out 19-Vm Sr.177

abril, 2012

outubro, 2019

7D[DƮ[DGH

2.000

2.102

BCP Fixa out 19-Vm Sr.193

abril, 2012

outubro, 2019

7D[DƮ[DGH

4.900

5.152

BCP 4.75 Por Cento set -Vm Sr.279

setembro, 2012

setembro, 2020

7D[DƮ[DGH

27.100

28.543

BCP 3.375 14/27.02.2017 EMTN 852

fevereiro, 2014

fevereiro, 2017

7D[DƮ[DGH

338.500

339.375

BCP Cln Brisa fev 2023 - Epvm Sr.23

fevereiro, 2015

fevereiro, 2023

7D[DƮ[DGHśDWLYRVXEMDFHQWH
– Brisa 022023

2.000

1.994

BCP 4.03 maio 2021 Epvm Sr.33

agosto, 2015

maio, 2021

$W¨VHWWD[DƮ[D
DS²VVHWWD[DƮ[D

2.500

2.546
(continua)
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(continuação)

Denominação

(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

BANK MILLENNIUM:
Bank Millennium - BPW_2017/01

janeiro, 2014

janeiro, 2017

Indexada a Wti Crude Oil

1.210

1.210

Bank Millennium - BPW_2017/01A

janeiro, 2014

janeiro, 2017

Indexada a Gold Fix Price

1.074

1.074

Bank Millennium - BPW_2017/02A

fevereiro, 2014

fevereiro, 2017

Indexada a FTSE 100 Index

665

665

Bank Millennium - BPW_2017/02

fevereiro, 2014

fevereiro, 2017

,QGH[DGDD9RONVZDJHQ

847

847

Bank Millennium - BPW_2017/03

março, 2014

março, 2017

Indexada a Gold Fix Price

1.171

1.171

Bank Millennium - BPW_2017/03A

março, 2014

março, 2017

Indexada a Wti Crude Oil

1.150

1.150

Bank Millennium -%.02B&

março, 2014

março, 2017

Taxa de 3,19%

113.117

113.117

Bank Millennium - BPW_2017/04

abril, 2014

abril, 2017

Indexada a BMW AG

419

419

Bank Millennium - BPW_2017/04A

abril, 2014

abril, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH2%;3

855

855

Bank Millennium - BPW_2017/05

maio, 2014

maio, 2017

Indexada a Pzu PW

1.163

1.163

Bank Millennium - BPW_2017/06

junho, 2014

junho, 2017

Indexada a Gold Fix Price

895

895

Bank Millennium - BPW_2017/07

julho, 2014

julho, 2017

Indexada a General Motors Co

786

786

Bank Millennium - BPW_2017/04C

outubro, 2014

abril, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH6ZLVV

2.255

2.255

Bank Millennium - BPW_2017/11

novembro, 2014

novembro, 2017

Indexada a Nestle

1.233

1.233

Bank Millennium - BPW_2017/12

dezembro, 2014

dezembro, 2017

Indexada a Airbus

737

737

Bank Millennium - BPW_2018/01

janeiro, 2015

janeiro, 2018

Indexada a UPS

1.166

1.166

Bank Millennium - BPW_2018/02

fevereiro, 2015

fevereiro, 2018

,QGH[DGDD9RONVZDJHQ

1.231

1.231

Bank Millennium - BPW_2018/03

março, 2015

março, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH(XUR6WR[[

1.322

1.322

Bank Millennium - BPW_2018/04

abril, 2015

abril, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH(XUR6WR[[

2.045

2.045

Bank Millennium - BPW_2018/06

maio, 2015

junho, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH6ZLVV

2.317

2.317

Bank Millennium - BPW_2018/06A

junho, 2015

junho, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH,EH[

1.910

1.910

%DQN0LOOHQQLXP%.02B1

junho, 2015

junho, 2018

Taxa de 3,01%

68.023

68.023

Bank Millennium - BPW_2018/07

julho, 2015

julho, 2018

Indexada a Platinum Price index

2.384

2.384

Bank Millennium - BPW_2018/08

agosto, 2015

agosto, 2018

,QGH[DGDD¬QGLFHV

3.375

3.375

Bank Millennium - BPW_2018/09

setembro, 2015

setembro, 2018

,QGH[DGDD¬QGLFHV

3.296

3.296

Bank Millennium - BPW_2018/10

outubro, 2015

outubro, 2018

Indexada a American Airlines Group

1.429

1.429

Bank Millennium - BPW_2018/11

novembro, 2015

novembro, 2018

,QGH[DGDD¬QGLFHV

1.905

1.905

Bank Millennium - BPW_2019/01

dezembro, 2015

janeiro, 2019

,QGH[DGDD¬QGLFHV

979

979

Bank Millennium - BPW_2019/01A

janeiro, 2016

janeiro, 2019

Indexada a cabaz de 4 ações

885

885

Bank Millennium - BPW_2019/03

fevereiro, 2016

março, 2019

Indexada a Gold Fix Price

2.814

2.814

Bank Millennium - BPW_2019/03A

março, 2016

março, 2019

Indexada a Gold Fix Price

4.348

4.348

Bank Millennium - BPW_2019/03B

março, 2016

março, 2019

Indexada a Gold Fix Price

1.156

1.156

Millennium Leasing - G1

março, 2016

março, 2018

Taxa de 2,97%

6.802

6.802

Millennium Leasing - G2

março, 2016

março, 2018

Taxa de 2,97%

2.948

2.948

Bank Millennium - BPW_2019/04

abril, 2016

abril, 2019

Indexada a Gold Fix Price

3.048

3.048

Bank Millennium - BPW_2019/04A

abril, 2016

abril, 2019

,QGH[DGDDR¬QGLFH'$;

1.119

1.119

Bank Millennium - BPW_2019/05

maio, 2016

maio, 2019

Indexada a Platinum Price index

2.903

2.903

Millennium Leasing - G3

maio, 2016

maio, 2018

Taxa de 2,97%

7.936

7.936

Bank Millennium - BPW_2019/06A

junho, 2016

junho, 2019

Indexada a cabaz de 5 ações

2.947

2.947
(continua)
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(continuação)

(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Denominação

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

Millennium Leasing - G4

junho, 2016

maio, 2018

Taxa de 2,98%

4.535

4.535

Bank Millennium - BPW_2019/07

julho, 2016

julho, 2019

Indexada a Gold Fix Price

2.608

2.608

Bank Millennium - BPW_2019/08

agosto, 2016

agosto, 2019

Indexada a Silver Fix Price

1.694

1.694

Bank Millennium - BPW_2019/09

setembro, 2016

setembro, 2019

Indexada a Gold Fix Price

1.941

1.941

Bank Millennium -%.026

setembro, 2016

junho, 2017

Taxa de 1,97%

6.740

6.740

Millennium Leasing - G5

setembro, 2016

setembro, 2018

Taxa de 2,91%

5.895

5.895

Millennium Leasing - F13

dezembro, 2016

março, 2017

Taxa de 2,23%

9.274

9.274

Millennium Leasing - F14

dezembro, 2016

junho, 2017

Taxa de 2,23%

8.276

8.276

BCP Fin.Bank - EUR 10 M

março, 2004

março, 2024

7D[DƮ[DGH

10.000

10.777

BCP Fin.Bank - EUR 100 M

janeiro, 2007

janeiro, 2017

Euribor 3M + 0,175%

50.350

50.350

BCP Finance Bank – EUR 15 M

julho, 2009

julho, 2017

Euribor 3M + 2,5% ativo subjacente
– Obrigações Brisa 09/280717

15.000

14.962

SPV Magellan n.º 2 - Class A Notes

outubro, 2003

julho, 2036

Euribor 3M + 0,440%

64.195

64.195

SPV Magellan n.º 2 - Class B Notes

outubro, 2003

julho, 2036

Euribor 3M + 1,1%

39.640

39.640

SPV Magellan n.º 2 - Class C Notes

outubro, 2003

julho, 2036

Euribor 3M + 2,3%

18.900

18.900

SPV Magellan n.º 2 - Class D Notes

outubro, 2003

julho, 2036

Euribor 3M + 1,7%

3.500

3.500

Mbs Magellan Mortgages S 3 Cl.A

junho, 2005

maio, 2058

Euribor 3M + 0,26%

272.236

252.846

Mbs Magellan Mortgages S.3 Cl.B

junho, 2005

maio, 2058

Euribor 3M + 0,38%

2.182

2.026

Mbs Magellan Mortgages S. 3 Cl.C

junho, 2005

maio, 2058

Euribor 3M + 0,58%

1.405

1.305

BCP FINANCE BANK:

MAGELLAN MORTGAGES N.º 2:

MAGELLAN MORTGAGES N.º 3:

2.691.954
3HULRGLƮFD¦´HV

35.202
2.727.156

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS
AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS:
BCP Cln Portugal - EMTN 726

junho, 2010

junho, 2018

7D[DƮ[DGHśDWLYRVXEMDFHQWH
OT - 2018/06

59.100

62.410

BCP Eur Cln Port 2Emis jun 10/18

novembro, 2010

junho, 2018

7D[DƮ[DGHśDWLYRVXEMDFHQWH
OT - 2018/06

11.550

12.549

BCP Eur Cln Portugal 10/15.06.20

novembro, 2010

junho, 2020

7D[DƮ[DGHśDWLYRVXEMDFHQWH
OT - 2020/06

30.000

33.927

BCP Eur Cln Portugal 3Rd-EMTN 840

maio, 2012

junho, 2018

7D[DƮ[DGHśDWLYRVXEMDFHQWH
OT - 2018/06

32.700

44.673

Part. Multisetorial Europ.-EMTN 850

junho, 2013

junho, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH'%6$/6$6HFWRUV

3.950

4.314

Inv.Zona Euro I 22012017 Epvm Sr 4

janeiro, 2014

janeiro, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH'-(XUR6WR[[

1.150

1.080

Inv Commodities Autc Epvm 16

novembro, 2014

novembro, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH6 3*6&,(5

1.340

692

%&35HHP3DUF(XU,QG;LL(SYP

dezembro, 2014

dezembro, 2017

1.º trimestre 2,25%; 2.º trimestre 5,4%;
2.º semestre 9%; 2.º ano 4,5%; 3.º ano 4,5%

220

183

janeiro, 2018

$W¨DEUWD[DƮ[DDQR
DS²VDEUDW¨MXOWD[DƮ[D
DS²VMXODW¨MDQWD[D
Ʈ[DDS²VMDQDW¨MDQ
WD[DƮ[DDS²VMDQDW¨MDQ
WD[DƮ[D

1.790

1.489

BCP Reemb Parciais Eur Ind I-Epvm 20

fevereiro, 2015

(continua)
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Denominação

(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

fevereiro, 2017

$W¨PDLWD[DƮ[DDQRDS²V
PDLDW¨DJRWD[DƮ[DDS²V
DJRDW¨IHYWD[DƮ[DDS²V
IHYDW¨IHYWD[DƮ[D

326

323

BCP Reemb Parc Multi Sect Iv-Epvm 25 abril, 2015

abril, 2017

$W¨MXOWD[DƮ[DDQRDS²VMXO
DW¨RXWWD[DƮ[DDS²V
RXWDW¨DEUWD[DƮ[DDS²V
DEUDW¨DEUWD[DƮ[D

314

301

BCP Retor Ec Zo Eur Autoc Iv-Epvm 26

abril, 2015

abril, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH'-(XUR6WR[[

3.050

3.108

BCP Inv Cab Ba Volatil V-Epvm 28

maio, 2015

maio, 2017

,QGH[DGDD6 3(XURSH/RZ9RODWLOLW\

1.520

1.365

BCP Ind Setor Cup Fixo Vi-Epvm 29

junho, 2015

junho, 2018

|DQRWD[DƮ[D|DQRHVHJXLQWHVWD[D
LQGH[DGDDXPFDED]GH¬QGLFHV

2.810

2.649

BCP Rend Indic Set Autoc Vii-Epvm 30

julho, 2015

julho, 2017

,QGH[DGDDXPFDED]GH¬QGLFHV

2.180

2.138

BCP Inv Eur Div Autoc. Vii-Epvm 31

julho, 2015

julho, 2018

Indexada a EuroStoxx Select Dividend 30

1.100

1.128

agosto, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH(XUR6WR[[LQGH[

1.770

1.617

672

640

BCP Reemb Parc Indic Europ Ii-Epvm 22 fevereiro, 2015

BCP Rend Acoes Zon Eur Autc-Epvm 32 agosto, 2015

%&35HHP3DUF,QG6HWRU;L(SYP

novembro, 2015

novembro, 2017

$W¨IHYWD[DƮ[DDQRDS²V
IHYDW¨PDLWD[DƮ[D
DS²VPDLDW¨QRYWD[DƮ[D
DS²VQRYDW¨QRYWD[D
Ʈ[D

%&35HQG,QG*ORE$XWRF;L(SYP

novembro, 2015

novembro, 2017

,QGH[DGDDXPFDED]GH¬QGLFHV

1.600

1.654

%&3,QY%DQF=RQD(XU;L(SYP

novembro, 2015

novembro, 2019

,QGH[DGDDR¬QGLFH(XUR6WR[[%DQNV

1.000

687

%&3,QY(XU*ORE$XWRF;L(SYP

novembro, 2015

novembro, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH6WR[[(XURSHLQGH[

2.960

3.179

260

246

%&35HHPE3DU,QG6HWRU;LL(SYP

dezembro, 2015

dezembro, 2017

$W¨PDUWD[DƮ[DDQRDS²V
PDUDW¨MXQWD[DƮ[D
DS²VMXQDW¨GH]WD[DƮ[D
DS²VGH]DW¨GH]WD[D
Ʈ[D

%&35HQG=RQ(XU$XWRF;LL(SYP

dezembro, 2015

dezembro, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH(XUR6WR[[

3.060

2.841

BCP Rend E Part Zo Eur Autoc-Epvm Sr40 janeiro, 2016

janeiro, 2019

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
50 index

1.730

1.593

BCP Ree Parc Eur Ind Ii Eur-Epvm Sr41

fevereiro, 2016

fevereiro, 2018

$W¨PDLWD[DƮ[DDQRDS²V
PDLDW¨DJRWD[DƮ[DDS²V
DJRDW¨IHYWD[DƮ[DDS²V
IHYDW¨IHYWD[DƮ[D

268

238

BCP Inv Eur-Ac Autoc Ii Eur-Epvm 42

fevereiro, 2016

fevereiro, 2019

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
50 index

1.750

1.772

BCP Inv Acoes Zona Eur Iii-Epvm 43

março, 2016

abril, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
50 index

1.700

1.834

BCP Val Ac Zon Eur Autoc V-Epvm Sr44 maio, 2016

maio, 2019

,QGH[DGDDXPFDED]GH¬QGLFHV

1.750

1.730

Acoes Z Eur Ret Trim Vi/16-Epvm Sr45

junho, 2016

junho, 2017

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
50 index

2.200

2.246

Inv Set Farm Autoc Vii-Epvm Sr46

julho, 2016

julho, 2019

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
+HDOWK&DUH,QGH[

1.120

1.111

,QY(XUR$F$XWRF;L(XU(SYP

novembro, 2016

novembro, 2018

,QGH[DGDDR¬QGLFH6XEMDFHQWH(XUR6WR[[
50 index

1.490

1.438

%&35HQG)L[7HOHF$XWRF;LL
Epvm48

dezembro, 2016

dezembro, 2018

7D[DƮ[DGH

1.460

1.427
196.582

3HULRGLƮFD¦´HV

3.566
200.148
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$DQ OLVHGHVWDUXEULFDH[FOXLQGRDVSHULRGLƮFD¦´HVSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVHPLVV´HVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016
Entre três
meses
e seis meses

Inferior
a três meses

Entre seis
meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO CUSTO
AMORTIZADO
Obrigações

220.905

152.426

-

926.793

-

-

-

926.793

389.721

-

14.962

-

10.777

415.460

Obrigações hipotecárias
MTNs
Securitizações

159.583

432.381

1.994

967.289

-

-

-

-

382.412

382.412

610.626

1.079.219

174.545

432.381

395.183

2.691.954

1.403

7.020

8.732

21.554

-

38.709

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO JUSTO
VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
Obrigações
MTNs

-

-

-

157.873

-

157.873

1.403

7.020

8.732

179.427

-

196.582

-

-

-

-

585.516

585.516

612.029

1.086.239

183.277

611.808

980.699

3.474.052

CERTIFICADOS

$DQ OLVHGHVWDUXEULFDH[FOXLQGRDVSHULRGLƮFD¦´HVSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVHPLVV´HVHPGHGH]HPEURGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Entre três
meses
e seis meses

Inferior
a três meses

Entre seis
meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO CUSTO
AMORTIZADO
Obrigações

133.696

407.488

203.440

941.930

4.745

1.691.299

-

-

381.168

950.022

-

1.331.190

12.925

-

897

522.367

10.550

546.739

-

-

-

-

439.013

439.013

146.621

407.488

585.505

2.414.319

454.308

4.008.241

Obrigações

1.785

4.727

5.829

31.266

-

43.607

MTNs

1.142

-

2.601

156.407

-

160.150

2.927

4.727

8.430

187.673

-

203.757

Obrigações hipotecárias
MTNs
Securitizações

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO JUSTO
VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

CERTIFICADOS

-

-

-

-

507.845

507.845

149.548

412.215

593.935

2.601.992

962.153

4.719.843
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36. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Vendas a descoberto

2016

2015

24.228

-

-

8

498.702

590.037

'HULYDGRVGHQHJRFLD¦¢R QRWD 
FRA
Swaps
Opções

4.457

69.090

Derivados embutidos

6.111

9.335

Forwards

6.225

5.982

Outros

7.864

48.776

523.359

723.228

547.587

723.228

1¬YHO

234

63.153

1¬YHO

459.309

643.567

1¬YHO

88.044

16.508

&RQIRUPH GLVSRVWR QD ,)56  RV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV HVW¢R PHQVXUDGRV GH DFRUGR FRP RV Q¬YHLV GHYDORUL]D¦¢R GHVFULWRV QD QRWD 
$UXEULFD3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RLQFOXLDGHGH]HPEURGHDYDORUL]D¦¢RGRVGHULYDGRVHPEXWLGRVGHVWDFDGRVGH
DFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDG QRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV (VWDQRWD
deve ser analisada em conjunto com a nota 23.

37. PROVISÕES
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

128.056

74.710

Para prémios não adquiridos

10.490

14.695

Matemática do ramo vida

34.751

46.553

431

3.039

Provisão para garantias e outros compromissos (nota 22)
PROVISÕES TÉCNICAS DA ATIVIDADE SEGURADORA:
'HVHJXURGLUHWRHUHVVHJXURDFHLWH

Para participação nos resultados
Outras provisões técnicas
Outras provisões para riscos e encargos

RELATÓRIO E CONTAS 2016

15.816

8.905

131.506

136.908

321.050

284.810
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Os movimentos da Provisão para garantias e outros compromissos
V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO
Transferências resultantes de
alterações na estrutura do Grupo

2016

2015

74.710

250.158

(930)

246

Outras transferências

-

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

64.536

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(8.644)

(24.484)

Diferenças cambiais

(1.616)

(1.167)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

128.056

(158.870)
8.827

74.710

Os movimentos nas Outras provisões para riscos e encargos são
DQDOLVDGRVFRPRVHJXH

$UXEULFD2EULJD¦´HVś&R&RVFRUUHVSRQGHDLQVWUXPHQWRVK¬EULGRV
GH G¬YLGD VXERUGLQDGD HOHJ¬YHLV SDUD HIHLWRV SUXGHQFLDLV FRPR
capital core tier 1 emitidos, em 29 de junho de 2012, pelo Banco
Comercial Português, S.A. com o montante inicial de Euros
3.000.000.000 e totalmente subscritos pelo Estado Português.
Os instrumentos são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao
ORQJR GH XP SHU¬RGR GH FLQFR DQRV H DSHQDV HP GHWHUPLQDGDV
circunstâncias, designadamente de incumprimento ou falta de
SDJDPHQWRV¢RVXVFHW¬YHLVGHFRQYHUV¢RHPD¦´HVGR%DQFR
$R ORQJR GR H[HUF¬FLR GH  H QD VHTX©QFLD GR DXPHQWR GH
capital e da avaliação da evolução dos rácios de capital do Banco,
foram reembolsados ao Estado Português Euros 400.000.000 de
instrumentos de capital core tier 1 (CoCos), em maio de 2014 e Euros
1.850.000.000 de instrumentos de capital common equity tier 1
(CoCos) em agosto de 2014, após ter obtido do Banco de Portugal
DGHYLGDDXWRUL]D¦¢RQDVHTX©QFLDGHDQ OLVHHIHWXDGDHYROX¦¢R
dos rácios de capital do Banco e de acordo com o anunciado no
âmbito do aumento de capital realizado.

(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015

136.908

127.403

Transferências resultantes de
alterações na estrutura do Grupo

(1.879)

1.059

Outras transferências

11.844

(20.453)

'RWD¦¢RGRH[HUF¬FLR

44.928

39.822

5HYHUV¢RGRH[HUF¬FLR

(12.433)

(430)

Utilização de imparidade

(46.209)

(9.297)

(1.653)

(1.196)

131.506

136.908

Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

$V 2XWUDV SURYLV´HV SDUD ULVFRV H HQFDUJRV IRUDP FRQVWLWX¬GDV
tendo como base a probabilidade da ocorrência de certas
FRQWLQJ©QFLDV UHODFLRQDGDV FRP ULVFRV LQHUHQWHV  DWLYLGDGH GR
*UXSRVHQGRUHYLVWDVHPFDGDGDWDGHUHSRUWHGHIRUPDDUHưHWLU
a melhor estimativa do montante e respetiva probabilidade de
pagamento. Esta rubrica inclui provisões para contingências na
venda do Millennium Bank (Grécia), processos judiciais, fraudes
H FRQWLQJ©QFLDV ƮVFDLV $V SURYLV´HV FRQVWLWXLGDV SDUD ID]HU IDFH
D FRQWLQJ©QFLDV ƮVFDLV WRWDOL]DUDP (XURV   GH
GH]HPEUR(XURV HUHVSHLWDPHVVHQFLDOPHQWHD
contingências relacionadas com IVA e Imposto de Selo.

38. PASSIVOS SUBORDINADOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

804.547

849.026

28.955

28.760

703.421

759.813

1.536.923

1.637.599

7.632

7.772

1.544.555

1.645.371

Obrigações
Não perpétuas
Perpétuas
CoCos

3HULRGLƮFD¦´HV

No âmbito do Plano de Restruturação aprovado pela Comissão
(XURSHLD HP UHVXOWDGR GD LQMH¦¢R GH IXQGRV S¹EOLFRV HP MXQKR
GHR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$ƮFRXYLQFXODGRDXP
catálogo de compromissos que inclui a necessidade de alienação da
sua participação no Bank Millennium S.A. (Polónia), caso mantenha
XPYDORUVXSHULRUD(XURVGRVLQVWUXPHQWRVK¬EULGRV
de capital core tier 1 subscritos pelo Estado Português (“CoCos”) em
31 de dezembro de 2016.
Assim, o Banco procedeu ao reembolso de Euros 50.000.000 dos
CoCos, durante o mês de dezembro de 2016, cumprindo assim,
uma vez mais, os prazos previstos para as diversas fases do plano de
reembolso dos mesmos acordado com a Comissão Europeia.
Os referidos instrumentos foram emitidos no âmbito do processo de
recapitalização do Banco utilizando a linha de Euros 12.000.000.000
disponibilizada pelo Estado Português, no âmbito do Programa de
Intervenção do FMI, nos termos do disposto na Portaria n.º 150-A/2012.
Na sequência do processo de reestruturação acordado com a
DGComp, o Banco assumiu determinados compromissos descritos
QDQRWD(VWHVLQVWUXPHQWRVV¢RHOHJ¬YHLVSDUDHIHLWRVSUXGHQFLDLV
para o core tier 1 1R HQWDQWR H  OX] GR GLVSRVWR QD ,$6  ś
,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV$SUHVHQWD¦¢RSDUDHIHLWRVFRQWDELO¬VWLFRV
HVWHV LQVWUXPHQWRV V¢R FODVVLƮFDGRV FRPR SDVVLYR WHQGR HP
FRQVLGHUD¦¢R DV VXDV FDUDFWHU¬VWLFDV QRPHDGDPHQWH L  H[LVW©QFLD
de uma obrigação de pagamento de capital e juros; e (ii) no caso
GHDOLTXLGD¦¢RVHUHIHWXDGDDWUDY¨VGDHQWUHJDGHW¬WXORVGHFDSLWDO
SU²SULRRQ¹PHURGHW¬WXORVDHQWUHJDU¨YDUL YHOHPIXQ¦¢RGRYDORU
GHPHUFDGRGDWDGHPRGRDSHUID]HURYDORUGDREULJD¦¢RDOLTXLGDU
$VVLPDFODVVLƮFD¦¢RFRPRSDVVLYRUHVXOWDGRIDFWRGRLQYHVWLGRU
enquanto detentor do instrumento emitido, não se encontrar
efetivamente exposto ao risco dos instrumentos de capital da
sociedade, dado que receberá em qualquer circunstância um montante
HTXLYDOHQWHDRYDORULQYHVWLGRTXHUHPQXPHU ULRTXHUHPW¬WXORVGD
própria instituição. Esta operação tem taxa de juro crescente iniciandoVHHPHDVFHQGHQGRQRƮQDOGDRSHUD¦¢RDHP
Conforme nota 60, o Banco procedeu, no dia 9 de fevereiro de 2017,
ao reembolso antecipado ao Estado português, dos instrumentos
K¬EULGRVGHFDSLWDOcore tier 1 remanescentes, no montante de Euros
700.000.000.
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(PGHGH]HPEURGHDVHPLVV´HVGHSDVVLYRVVXERUGLQDGRVV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Data
de reembolso

MBCP Ob Cx Sub 1 Serie 2008-2018

setembro, 2008

setembro, 2018(i)

Ver referência(viii)

52.587

52.587

7.740

MBCP Ob Cx Sub 2 Serie 2008-2018

outubro, 2008

outubro, 2018(ii)

Ver referência(viii)

14.887

14.887

2.357

(ix)

Denominação

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

Valores
Fundos
Próprios

Data
de emissão

OBRIGAÇÕES NÃO PERPÉTUAS
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS:

(iii)

BCP Ob Sub jun 2020 - EMTN 727

junho, 2010

junho, 2020

Ver referência

14.791

14.791

1.471

BCP Ob Sub ago 2020 - EMTN 739

agosto, 2010

agosto, 2020(iv)

Ver referência(x)

9.278

9.278

1.222

BCP Ob Sub mar 2021 - EMTN 804

março, 2011

março, 2021

Euribor 3M + 3,75%;

114.000

114.000

96.773

BCP Ob Sub abr 2021 - EMTN 809

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,75%;

64.100

64.100

54.521

BCP Ob Sub 3S abr 2021 - EMTN 812

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,75%;

35.000

35.000

30.158

BCP Sub 11/25.08.2019 - EMTN 823

agosto, 2011

agosto, 2019

7D[DƮ[DGH

7.500

8.011

3.979

BCP Subord set 2019 - EMTN 826

outubro, 2011

setembro, 2019

7D[DƮ[DGH

50.000

53.933

27.444

BCP Subord nov 2019 - EMTN 830

novembro, 2011

novembro, 2019

7D[DƮ[DGH

40.000

42.675

22.844

MBCP Subord dez 2019 - EMTN 833

dezembro, 2011

dezembro, 2019

7D[DƮ[DGH

26.600

28.260

15.650

MBCP Subord jan 2020 - EMTN 834

janeiro, 2012

janeiro, 2020

7D[DƮ[DGH

14.000

14.490

8.501

MBCP Subord fev 2020 - Vm Sr. 173

abril, 2012

fevereiro, 2020

7D[DƮ[DGH

23.000

23.730

14.541

BCP Subord abr 2020 - Vm Sr 187

abril, 2012

abril, 2020

7D[DƮ[DGH

51.000

52.485

33.235

BCP Subord 2 Serie abr 2020 - Vm 194

abril, 2012

abril, 2020

7D[DƮ[DGH

25.000

25.650

16.417

BCP Subordinadas jul 20-EMTN 844

julho, 2012

julho, 2020

7D[DƮ[DGH

26.250

26.370

18.404

dezembro, 2007

dezembro, 2017

Euribor 6M + 2%

150.466

150.466

29.257

outubro, 2011

outubro, 2021

7D[DƮ[DGH

94.413

73.791

19.470

junho, 2005

maio, 2058

-

44

44

-

804.548

403.984

95

75

-

BANK MILLENNIUM:
MB Finance AB
BCP FINANCE BANK:
BCP Fin Bank Ltd EMTN - 828
MAGELLAN NO. 3:
Magellan No. 3 Series 3 Class F

OBRIGAÇÕES PERPÉTUAS
Obrigações Caixa Perpétuas Subord
2002/19jun2012

junho, 2002

Ver referência(v)

Ver referência(xi)

TOPS BPSM 1997

dezembro, 1997

Ver referência(vi)

Euribor 6M + 0,9%

23.216

23.332

23.216

BCP Leasing 2001

dezembro, 2001

Ver referência(vii)

Euribor 3M + 2,25%

5.548

5.548

5.548

28.955

28.764

703.420

700.000

7.632

-

1.544.555

1.132.748

COCOS
BCP Coco Bonds 12/29.06.2017

junho, 2012

junho, 2017

3HULRGLƮFD¦´HV

Ver referência(xii)

700.000

5HIHU©QFLDV
Data de exercício da próxima call option – &RQVLGHUDVHDSULPHLUDGDWDDS²VRƮPGRSHU¬RGRGHUHHVWUXWXUD¦¢R GHGH]HPEURGH 6XMHLWDSU¨YLDDSURYD¦¢RGDV$XWRULGDGHV
de Supervisão.
(i)
março, 2018
(ii)
abril, 2018
(iii)
junho, 2018
(iv)
fevereiro, 2018
(v)
março, 2018
(vi)
junho, 2018
(vii)
março, 2018
Taxas de juro
(viii)
1.º ano 6%; 2.º ao 5.º ano Euribor 6M + 1%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,4%;
(ix)
$W¨DR|DQRWD[DƮ[DGH|DQRHVHJXLQWHV(XULERU0
(x)
1.º ano 3%; 2.º ano 3,25%; 3.º ano 3,5%; 4.º ano 4%; 5.º ano 5%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,25%;
(xi)
Até ao 40.º cupão 6,131%; Após o 40.º cupão Euribor 3M + 2,4%;
(xii)
1.º ano 8,5%; 2.º ano 8,75%; 3.º ano 9%; 4.º ano 9,5%; 5.º ano 10%.
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(PGHGH]HPEURGHDVHPLVV´HVGHSDVVLYRVVXERUGLQDGRVV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Denominação

Data
de emissão

Data
de reembolso

setembro, 2008

setembro, 2018(i)

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

Valores
Fundos
Próprios

OBRIGAÇÕES NÃO PERPÉTUAS
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS:
MBCP Ob Cx Sub 1 Serie 2008-2018
MBCP Ob Cx Sub 2 Serie 2008-2018

outubro, 2008

outubro, 2018

BCP Ob Sub jun 2020 - EMTN 727

junho, 2010

junho, 2020(iii)

BCP Ob Sub ago 2020 - EMTN 739

agosto, 2010

agosto, 2020

BCP Ob Sub mar 2021 - EMTN 804

março, 2011

março, 2021

(ii)

(iv)

Ver referência(viii)

52.587

52.587

18.097

Ver referência(viii)

14.888

14.888

5.335

Ver referência(ix)

14.791

14.791

4.429

(x)

Ver referência

Euribor 3M + 3,75%;

9.278

9.278

3.077

114.000

114.000

114.000

BCP Ob Sub abr 2021 - EMTN 809

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,75%;

64.100

64.100

64.100

BCP Ob Sub 3S abr 2021 - EMTN 812

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,75%;

35.000

35.000

35.000

BCP Sub 11/25.08.2019 - EMTN 823

agosto, 2011

agosto, 2019

7D[DƮ[DGH

7.500

8.122

5.479

BCP Subord set 2019 - EMTN 826

outubro, 2011

setembro, 2019

7D[DƮ[DGH

50.000

52.176

37.444

BCP Subord nov 2019 - EMTN 830

novembro, 2011

novembro, 2019

7D[DƮ[DGH

40.000

40.887

30.844

MBCP Subord dez 2019 - EMTN 833

dezembro, 2011

dezembro, 2019

7D[DƮ[DGH

26.600

26.527

20.970

MBCP Subord jan 2020 - EMTN 834

janeiro, 2012

janeiro, 2020

7D[DƮ[DGH

14.000

13.488

11.301

MBCP Subord fev 2020 - Vm Sr. 173

abril, 2012

fevereiro, 2020

7D[DƮ[DGH

23.000

22.654

19.141

BCP Subord abr 2020 - Vm Sr 187

abril, 2012

abril, 2020

7D[DƮ[DGH

51.000

50.311

43.435

BCP Subord 2 Serie abr 2020 - Vm 194

abril, 2012

abril, 2020

7D[DƮ[DGH

25.000

24.545

21.417

BCP Subordinadas jul 20-EMTN 844

julho, 2012

julho, 2020

7D[DƮ[DGH

26.250

25.140

23.654

dezembro, 2007

dezembro, 2017

Euribor 6M + 2%

149.916

149.916

59.133

BCP Fin Bank Ltd EMTN - 295

dezembro, 2006

dezembro, 2016

Ver referência (xi)

71.209

71.202

13.886

BCP Fin Bank Ltd EMTN - 828

outubro, 2011

outubro, 2021

7D[DƮ[DGH

82.447

59.370

17.722

junho, 2005

maio, 2058

-

44

44

-

849.026

548.464

93

68

23.025

BANK MILLENNIUM:
MB Finance AB
BCP FINANCE BANK:

MAGELLAN NO. 3:
Magellan No. 3 Series 3 Class F
OBRIGAÇÕES PERPÉTUAS
Obrigações Caixa Perpétuas
Subord 2002/19jun2012

junho, 2002

Ver referência(v)

Ver referência(xii)

TOPS BPSM 1997

dezembro, 1997

Ver referência(vi)

Euribor 6M + 0,9%

23.025

23.256

BCP Leasing 2001

dezembro, 2001

Ver referência(vii)

Euribor 3M + 2,25%

5.436

5.436

5.436

28.760

28.461

759.813

750.000

COCOS
BCP Coco Bonds 12/29.06.2017

junho, 2012

junho, 2017

3HULRGLƮFD¦´HV

Ver referência(xiii)

750.000

7.772

-

1.645.371

1.326.925

5HIHU©QFLDV
Data de exercício da próxima call option – &RQVLGHUDVHDSULPHLUDGDWDDS²VRƮPGRSHU¬RGRGHUHHVWUXWXUD¦¢R GHGH]HPEURGH 6XMHLWDSU¨YLDDSURYD¦¢RGDV$XWRULGDGHV
de Supervisão.
(i)
março, 2018
(ii)
abril, 2018
(iii)
junho, 2018
(iv)
fevereiro, 2018
(v)
março, 2018
(vi)
junho, 2018
(vii)
março, 2018
Taxas de juro
(viii)
1.º ano 6%; 2.º ao 5.º ano Euribor 6M + 1%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,4%;
(ix)
$W¨DR|DQRWD[DƮ[DGH|DQRHVHJXLQWHV(XULERU0
(x)
1.º ano 3%; 2.º ano 3,25%; 3.º ano 3,5%; 4.º ano 4%; 5.º ano 5%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,25%;
(xi)
Euribor 3M + 0,3% (0,8% a partir de dezembro 2011);
(xii)
Até ao 40.º cupão 6,131%; Após o 40.º cupão Euribor 3M + 2,4%;
(xiii)
1.º ano 8,5%; 2.º ano 8,75%; 3.º ano 9%; 4.º ano 9,5%; 5.º ano 10%.
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$DQ OLVHGRVSDVVLYRVVXERUGLQDGRVSHORSHU¬RGRUHPDQHVFHQWHGDVRSHUD¦´HV¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

3 meses a 6 meses

703.421

-

Até 1 ano

150.466

71.202

1 ano até 5 anos

654.037

1.265.123

mais de 5 anos

44

272.514

Indeterminada

28.955

28.760

1.536.923

1.637.599

3HULRGLƮFD¦´HV

7.632

7.772

1.544.555

1.645.371

39. OUTROS PASSIVOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

28.430

34.562

&UHGRUHV
Fornecedores
Por contratos de factoring

13.717

12.117

Recursos conta caução e outros recursos

30.132

46.317

Associadas
Por operações de futuros e de opções
Por operações de seguro directo e de resseguro

108

120

6.517

4.485

9.853

3.976

47.989

75.148

Residentes

44.724

53.029

Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Grupo
Outros credores

Não residentes

36.573

71.576

6HWRU3¹EOLFR$GPLQLVWUDWLYR

32.643

44.534

Juros e outros custos a pagar

65.147

67.874

Receitas antecipadas

10.930

10.431

6HJXURVGHFU¨GLWRUHFHELGRVHSRUSHULRGLƮFDU

52.164

40.644

)¨ULDVHVXEV¬GLRVGHI¨ULDVHGH1DWDODSDJDU

50.910

57.899

2.856

2.996

Outros custos administrativos a pagar
2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORVDOLTXLGDU
Operações a liquidar – estrangeiro, transferências e depósitos

803

131.793

301.696

252.286

9.473

5.169

Equivalência patrimonial negativa em associadas
Luanda Waterfront Corporation
Nanium, S.A.

2.367

7.580

Contas diversas

168.496

152.139

915.528

1.074.675

A rubrica Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Grupo inclui o montante de Euros
 GHGH]HPEURGH(XURV UHODWLYRDSU¨PLRGHDQWLJXLGDGHFRQIRUPHGHVFULWRQDQRWD$GLFLRQDOPHQWH
HVWD UXEULFD LQFOXL R PRQWDQWH GH (XURV   GH GH]HPEUR GH  (XURV   UHODWLYR DRYDORU DWXDO GRV EHQHI¬FLRV
DWULEX¬GRVDVVRFLDGRVDRFU¨GLWRGHKDELWD¦¢RDFRODERUDGRUHVUHIRUPDGRVHH[FRODERUDGRUHV
1DPHVPDUXEULFDLQFOXLDLQGDRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV UHIHUHQWHVUHVSRQVDELOLGDGHV
FRPEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJRM UHFRQKHFLGDVHPFXVWRVFRPSHVVRDODSDJDUDDQWHULRUHVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYR
conforme referido na nota 49. Estas responsabilidades não se encontram cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo, pelo que correspondem
a valores a pagar pelo Grupo.
$UXEULFD2SHUD¦´HVVREUHW¬WXORVDOLTXLGDULQFOXLPRQWDQWHVDSDJDUQRSUD]RGHWU©VGLDV¹WHLVUHODWLYRVRSHUD¦´HVGHEROVD
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40. CAPITAL, AÇÕES PREFERENCIAIS E OUTROS
INSTRUMENTOS DE CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social do Banco é de Euros
4.268.817.689,20 representado por 944.624.372 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente
realizado.
Em novembro de 2016, e em conformidade com a deliberação da
$VVHPEOHLD *HUDO GH  GH DEULO GH  UHODWLYD  VXSUHVV¢R GR
direito de preferência dos acionistas, o Conselho de Administração
aprovou uma deliberação de aumento do capital do BCP, de
Euros 4.094.235.361,88 para Euros 4.268.817.689,20, através da
colocação privada de 157.437.395 novas ações, com subscrição
SHOD&KLDGR/X[HPERXUJ6UO HQWLGDGHGR*UXSR)RVXQ FRPXP
preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.
Em outubro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A procedeu
a um reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do seu capital social mediante a aplicação de um
TXRFLHQWH GH UHDJUXSDPHQWR GH  FRUUHVSRQGHQGR D FDGD 
ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo
o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.
Assim, o capital social do BCP nessa data, no montante de Euros
4.094.235.361,88 passou a ser representado por 787.186.977 ações.
Na sequência da autorização prestada na Assembleia Geral de
Acionistas realizada em 11 de maio de 2015, o Banco procedeu
em junho de 2015, ao aumento de capital de Euros 3.706.690.253,08
para Euros 4.094.235.361,88, mediante a emissão de 4.844.313.860
novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal,
UHVXOWDQWHV GD FRQFOXV¢R GD RIHUWD S¹EOLFD SDUFLDO H YROXQW ULD
de aquisição de valores mobiliários (ações preferenciais, valores
mobiliários perpétuos e obrigações subordinadas) por contrapartida
de ações ordinárias, com preço de emissão de Euros 0,0834 por ação
(dos quais Euros 0,08 correspondem ao valor de emissão unitário
H (XURV  D JLR  H DGPLVV¢R  QHJRFLD¦¢R QR 0HUFDGR
Regulamentado Euronext Lisbon das novas ações. O preço de
HPLVV¢R RX YDORU GD 2IHUWD 3¹EOLFD GH 7URFD IRL FDOFXODGR SHOD
P¨GLD SRQGHUDGD SRU YROXPHV GD FRWD¦¢R %&3 QRV ¹OWLPRV 
dias aplicando um desconto de 7%. A diferença entre o preço de
emissão (Euros 0,0834 por ação), e o valor de emissão (Euros 0,08
por ação), originou um prémio de emissão de Euros 16.470.667,11.
Em julho de 2015, foram efetuadas trocas de ações preferenciais por
QRYRV LQVWUXPHQWRV GH G¬YLGD 2 PRQWDQWH GH D¦´HV SUHIHUHQFLDLV
ascende a Euros 59.910.000 em 31 de dezembro de 2016 e de 2015.
As ações preferenciais incluem duas emissões efetuadas pelo BCP
Finance Company Ltd e que, de acordo com as regras da IAS 32, e
FRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDK 
foram consideradas como instrumentos de capital. As referidas
HPLVV´HVV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
- 439.684 ações preferenciais, de Euros 100 cada, perpétuas e sem
direito a voto, no montante total de Euros 43.968.400, emitidas
em 9 de junho de 2004;
- 15.942 ações preferenciais, de Euros 1.000 cada, perpétuas e sem
direito a voto, no montante total de Euros 15.942.000, emitidas
em 13 de outubro de 2005.

Os outros instrumentos de capital no montante de Euros 2.922.000
correspondem a 2.922 valores mobiliários perpétuos com juros
condicionados, emitidos em 29 de junho de 2009, ao valor nominal
de Euros 1.000 cada.
O Banco Comercial Português, S.A. emitiu, em 29 de junho de
LQVWUXPHQWRVK¬EULGRVGHG¬YLGDVXERUGLQDGDTXDOLILF YHLV
como capital core tier 1 (CoCos) e totalmente subscritos pelo Estado
Português, os quais são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao
ORQJRGHXPSHU¬RGRGHFLQFRDQRVHDSHQDVHPGHWHUPLQDGDV
circunstâncias, designadamente de incumprimento ou falta de
SDJDPHQWRV¢RVXVFHW¬YHLVGHFRQYHUV¢RHPD¦´HVGR%DQFR
No âmbito do Plano de Restruturação aprovado pela Comissão
(XURSHLD HP UHVXOWDGR GD LQMH¦¢R GH IXQGRV S¹EOLFRV HP MXQKR
GH  R %DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V 6$ ƮFRX YLQFXODGR D
XP FDW ORJR GH FRPSURPLVVRV TXH LQFOX¬D D QHFHVVLGDGH GH
alienação da sua participação no Bank Millennium S.A. (Polónia),
caso mantivesse um valor superior a 700 milhões de euros dos
LQVWUXPHQWRVK¬EULGRVGHFDSLWDOcore tier 1 subscritos pelo Estado
português (“CoCos”) em 31 de dezembro de 2016.
Assim, o Banco procedeu ao reembolso de Euros 50.000.000 de
LQVWUXPHQWRVK¬EULGRVGHFDSLWDOcore tier 1 (CoCos), durante o mês
de dezembro de 2016, cumprindo assim, uma vez mais, os prazos
previstos para as diversas fases do plano de reembolso dos mesmos
acordado com a Comissão Europeia. No dia 9 de fevereiro de 2017,
o BCP procedeu ao reembolso antecipado ao Estado português,
dos CoCos remanescentes, no montante de Euros 700 milhões.
(VWHUHHPEROVRTXHPDUFDRUHJUHVVRQRUPDOL]D¦¢RGDDWLYLGDGH
do BCP, tinha sido objeto de aprovação anterior pelo Banco Central
Europeu, sujeita ao sucesso do aumento de capital que o BCP
concluiu nessa data.
(VWHV LQVWUXPHQWRV V¢R HOHJ¬YHLV SDUD HIHLWRV SUXGHQFLDLV SDUD R
core tier 11RHQWDQWRHOX]GRGLVSRVWRQD,$6ś,QVWUXPHQWRV
)LQDQFHLURV $SUHVHQWD¦¢R SDUD HIHLWRV FRQWDELO¬VWLFRV HVWHV
LQVWUXPHQWRVV¢RFODVVLƮFDGRVFRPRSDVVLYRWHQGRHPFRQVLGHUD¦¢R
DV VXDV FDUDFWHU¬VWLFDV QRPHDGDPHQWH L  H[LVW©QFLD GH XPD
obrigação de pagamento de capital e juros; e (ii) no caso de a
OLTXLGD¦¢R VHU HIHWXDGD DWUDY¨V GD HQWUHJD GH W¬WXORV GH FDSLWDO
SU²SULR R Q¹PHUR GH W¬WXORV D HQWUHJDU ¨ YDUL YHO HP IXQ¦¢R GR
YDORUGHPHUFDGRGDWDGHPRGRDSHUID]HURYDORUGDREULJD¦¢R
D OLTXLGDU $VVLP D FODVVLƮFD¦¢R FRPR SDVVLYR UHVXOWD GR IDFWR GR
investidor, enquanto detentor do instrumento emitido, não se
encontrar efetivamente exposto ao risco dos instrumentos de
capital da sociedade, dado que receberá em qualquer circunstância
um montante equivalente ao valor investido, quer em numerário
TXHUHPW¬WXORVGDSU²SULDLQVWLWXL¦¢R
De acordo com as condições da emissão de Instrumentos de
Capital core tier 1 subscritos pelo Estado Português, ao abrigo da
Lei n.º 63-A/2008 e da Portaria n.º 150-A/2012 (CoCos), o Banco
não poderá distribuir dividendos enquanto a emissão não for
totalmente reembolsada.
A 31 de dezembro de 2016, os acionistas que detêm individual
ou conjuntamente 2% ou mais do capital do Banco são os que
VHJXHP
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N.º ações

% do capital social

% dos direitos
de voto

Grupo Fosun – Chiado (Luxembourg) S.a.r.l.

157.437.395

16,67%

16,67%

*UXSR6RQDQJROś6RQDQJROś6RFLHGDGH1DFLRQDOGH&RPEXVW¬YHLVGH$QJROD(3

140.454.871

14,87%

14,87%

19.939.423

2,11%

2,11%

406.344

0,04%

0,04%

318.238.033

33,69%

33,69%

Grupo EDP
Fundo de Pensões EDP(*)
Direitos de votos detidos por membros dos órgãos de Administração e Fiscalização(**)
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

,PSXWD¦¢RGHDFRUGRFRPDDO¬QHDI GRQ|GR$UW|GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRV
De acordo com a informação de 30 de junho de 2016, ajustada pela operação de reagrupamento de ações concretizada em 24 de outubro de 2016.

(*)

(**)

Conforme referido na nota 60, o Banco Comercial Português, S.A deliberou em 9 de janeiro de 2017, proceder ao aumento do capital social de
HXURVSDUDHXURVDUHDOL]DUDWUDY¨VGHXPD2IHUWD3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢RGLULJLGDDDFLRQLVWDVQRH[HUF¬FLR
dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a emissão de 14.169.365.580 novas
D¦´HVRUGLQ ULDVHVFULWXUDLVHQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO&RPRUHVXOWDGRGHVWDRSHUD¦¢RRQ¹PHURUHVXOWDQWHGHD¦´HVRUGLQ ULDVGR
BCP passou a ser de 15.113.989.952.
$S²VHVWHDXPHQWRGHFDSLWDORVDFLRQLVWDVTXHGHW©PLQGLYLGXDORXFRQMXQWDPHQWHRXPDLVGRFDSLWDOGR%DQFRV¢RRVTXHVHJXHP
% dos direitos
de voto

Acionista

N.º ações

Grupo Fosun – Chiado (Luxembourg) S.a.r.l.

3.615.709.715

23,92%

23,92%

*UXSR6RQDQJROś6RQDQJROś6RFLHGDGH1DFLRQDOGH&RPEXVW¬YHLVGH$QJROD(3

% do capital social

2.303.640.891

15,24%

15,24%

Grupo EDP – Fundo de Pensões EDP(*)

318.918.339

2,11%

2,11%

Norges Bank, diretamente

315.290.240

2,09%

2,09%

6.553.559.185

43,36%

43,36%

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
,PSXWD¦¢RGHDFRUGRFRPDDO¬QHDI GRQ|GR$UW|GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRV

(*)

41. RESERVAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
1RVWHUPRVGDOHJLVOD¦¢RSRUWXJXHVDR%DQFRGHYHU UHIRU¦DUDQXDOPHQWHDUHVHUYDOHJDOFRPSHORPHQRVGRVOXFURVDQXDLVDW¨
FRQFRUU©QFLDGRFDSLWDOVRFLDOQ¢RSRGHQGRQRUPDOPHQWHHVWDUHVHUYDVHUGLVWULEX¬GD'HDFRUGRFRPDSURSRVWDGHDSOLFD¦¢RGHUHVXOWDGRV
GRH[HUF¬FLRGHDSURYDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGRGLDGHDEULOGHR%DQFRUHIRU¦RXDVXDUHVHUYDOHJDOQRPRQWDQWH
de Euros 22.605.000.
$VHPSUHVDVGR*UXSRGHDFRUGRFRPDOHJLVOD¦¢RYLJHQWHGHYHU¢RUHIRU¦DUDQXDOPHQWHDUHVHUYDOHJDOFRPXPDSHUFHQWDJHPP¬QLPDHQWUH
HGRVOXFURVO¬TXLGRVDQXDLVGHSHQGHQGRGDDWLYLGDGHHFRQ²PLFD
A rubrica Reserva estatutária corresponde a uma reserva para estabilização de dividendos que, de acordo com os estatutos do Banco, é
GLVWULEX¬YHO

42. TÍTULOS PRÓPRIOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
Ações do Banco Comercial
Português, S.A.
2016
Valor de balanço (Euros '000)

2.880

1¹PHURGHW¬WXORV

2.689.098(*)

Valor unitário médio (Euros)

1,07

2015
Valor de balanço (Euros '000)

1.187

1¹PHURGHW¬WXORV

24.280.365(*)

Valor unitário médio (Euros)

0,05

(*)

Em 31 de dezembro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. não detém ações próprias em carteira, não se tendo realizado nem compras nem vendas de ações próprias
DRORQJRGRSHU¬RGR&RQWXGRHVW¢RUHJLVWDGRVQDUXEULFD7¬WXORVSU²SULRVD¦´HV GHGH]HPEURGHD¦´HV GHWLGDVSRUFOLHQWHV&RQVLGHUDQGR
TXHSDUDDOJXQVGRVUHIHULGRVFOLHQWHVH[LVWHHYLG©QFLDGHLPSDULGDGHDVD¦´HVGR%DQFRSRUHOHVGHWLGDVIRUDPFRQVLGHUDGDVFRPRD¦´HVSU²SULDVHGHDFRUGRFRPDVSRO¬WLFDV
FRQWDELO¬VWLFDVDEDWLGDVDRVFDSLWDLVSU²SULRV
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$V D¦´HV SU²SULDV GHWLGDV SRU HQWLGDGHV LQFOX¬GDV QR SHU¬PHWUR GH FRQVROLGD¦¢R HQFRQWUDPVH GHQWUR GRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV SHORV
estatutos do Banco e pelo Código das Sociedades Comerciais.
5HODWLYDPHQWHDW¬WXORVSU²SULRVGHWLGRVSRUHPSUHVDVDVVRFLDGDVGR*UXSR%&3FRQIRUPHQRWDHPGHGH]HPEURGHR*UXSR
0LOOHQQLXPEFS$JHDVGHW¨PD¦´HVGR%&3 GHGH]HPEURGHD¦´HV QRYDORUWRWDOGH(XURV 
GHGH]HPEURGH(XURV 
Conforme descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A procedeu a um reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
UHSUHVHQWDWLYDVGRVHXFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDDSOLFD¦¢RGHXPTXRFLHQWHGHUHDJUXSDPHQWRGHFRUUHVSRQGHQGRDFDGDD¦´HV
anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.

43. RESERVAS DE JUSTO VALOR E RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

RESERVAS DE JUSTO VALOR
Valor bruto
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Ganhos e perdas potenciais reconhecidos nas reservas de justo valor
(*)

(233.799)
-

Crédito titulado

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH(*)

(6.517)

De investimentos em associadas e outros
&REHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D

43.222
(15)
(381)

3.568

10.559

56.842

(24.550)

(179.906)

28.835

67.936

(10.167)

IMPOSTOS
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Ganhos e perdas potenciais reconhecidos na reserva de justo valor
Crédito titulado
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
&REHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D

-

4

207

110

(18.869)

4.468

49.274

(5.585)

(130.632)

23.250

(33.196)

(25.295)

(166.996)

(81.270)

RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS
'LIHUHQ¦DFDPELDOUHVXOWDQWHGDFRQVROLGD¦¢RGDVHPSUHVDVGR*UXSR
Bank Millennium, S.A.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.

-

Banco Millennium Angola, S.A.

15.873

Outros

(40.368)
4.876

(184.319)

(142.057)

Perdas atuariais

(2.575.656)

(2.341.521)

Outras reservas e resultados acumulados

2.657.669

2.452.532

(102.306)
(*)

(31.046)

5HIHUHVHDRPRQWDQWHQ¢RSHULRGLƮFDGRGDUHVHUYDGHMXVWRYDORUQDGDWDGDUHFODVVLƮFD¦¢RSDUDW¬WXORVREMHWRGHUHFODVVLƮFD¦¢R

$V5HVHUYDVGHMXVWRYDORUFRUUHVSRQGHPHVVHQFLDOPHQWHVYDULD¦´HVDFXPXODGDVGRYDORUGHPHUFDGRGRV$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUD
YHQGDHGD&REHUWXUDGHưX[RVGHFDL[DHPFRQIRUPLGDGHFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDG 
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$PRYLPHQWD¦¢RGD5HVHUYDGHMXVWRYDORUH[FOXLQGRRHIHLWRGDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDRFRUULGDGXUDQWHRH[HUF¬FLRGH¨DQDOLVDGD
FRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Saldo em 1
janeiro
Millenniumbcp Ageas

Variação de justo
valor

3.270

7¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFD3RUWXJXHVD
Visa Europe Limited

Saldo em 31
dezembro

Alienação

(4.246)

-

(116.939)

(168.491)

-

(10.003)

43.312

18.036

-

(61.348)

-

644

-

Visa Inc.
Outros

Imparidade em
resultados

-

(976)
(295.433)
-

-

123.742

(308.469)

274.419

(30.675)

53.385

(462.526)

274.419

(102.026)

644
59.017
(236.748)

$PRYLPHQWD¦¢RGD5HVHUYDGHMXVWRYDORUH[FOXLQGRRHIHLWRGDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDRFRUULGDGXUDQWHRH[HUF¬FLRGH¨DQDOLVDGD
FRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

2015
Saldo em 1
janeiro
Millenniumbcp Ageas
7¬WXORVGHG¬YLGDS¹EOLFD3RUWXJXHVD
Outros

Transferências

(3.902)
67.628

Visa Europe Limited

Variação de
justo valor

282.216

Imparidade em
resultados

Saldo em 31
dezembro

Alienação

7.172

-

-

(70.478)

-

396.305

3.270
(116.939)

-

-

43.312

-

-

43.312

114.982

-

(29.965)

56.675

17.950

123.742

178.708

282.216

(49.959)

56.675

(414.255)

53.385

44. INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
3HUGDVDWXDULDLV HIHLWRO¬TXLGRGHLPSRVWRV
Diferença cambial de consolidação
Reservas de justo valor
Impostos diferidos

(728)

(141.617)

(111.771)

(28.653)

5.059

4.900

(1.189)

(166.439)
Outras reservas e resultados acumulados

2015

(1.069)

(108.629)

1.049.504

1.166.031

883.065

1.057.402

2YDORUGRVLQWHUHVVHVTXHQ¢RFRQWURODP¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Balanço

Demonstração dos Resultados
2015
(reexpresso)

2016

2015

Bank Millennium, S.A.

785.357

754.037

79.971

59.206

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.(*)

106.377

136.428

24.652

29.257

(8.669)

(623)

(1.112)

(610)

883.065

889.842

103.511

87.853

-

167.560

18.366

37.764

883.065

1.057.402

121.877

125.617

2016

OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

Outras subsidiárias
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS OU EM DESCONTINUAÇÃO
Banco Millennium Angola, S.A.

,QFOXLRVLQWHUHVVHVTXHQ¢RFRQWURODPGR*UXSR%,0UHODWLYR6,06HJXUDGRUD,QWHUQDFLRQDOGH0R¦DPELTXH6$5/

(*)
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Percentagem detida por interesses
que não controlam
Nome

2016

Sede

Segmento

2015

Bank Millennium, S.A.

Varsóvia

Banca

49,9%

49,9%

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Maputo

Banca

33,3%

33,3%

De acordo com o descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A. acordou a realização de uma fusão por incorporação do Banco
Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A. De acordo com os termos do processo, em abril de 2016, o Grupo passou a deter
22,5% da nova entidade, o Banco Millennium Atlântico, S.A., passando a ser registada pelo método de equivalência patrimonial em maio de
2016 (nota 26).
2TXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDRUHVXPRGDLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDSDUDDVLQVWLWXL¦´HVDFLPDGHVFULWDVSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDV,)56$
LQIRUPD¦¢R¨DSUHVHQWDGDDQWHVGDVHOLPLQD¦´HVLQWHUFRPSDQKLDV
(Milhares de Euros)

BIM – Banco Internacional
de Moçambique, S.A.

Bank Millennium, S.A.
2016

2015

Proveitos

795.592

772.562

295.057

344.366

5HVXOWDGRO¬TXLGRGRH[HUF¬FLR

160.263

130.694

71.240

84.243

5HVXOWDGRDWULEX¬YHODRVDFLRQLVWDVGR%DQFR

80.292

71.488

47.507

54.986

5HVXOWDGRDWULEX¬YHODRVLQWHUHVVHVTXHQ¢RFRQWURODP

79.971

59.206

23.733

29.257

2XWURUHQGLPHQWRLQWHJUDODWULEX¬YHODRVDFLRQLVWDVGR%DQFR

(23.156)

1.964

(6.749)

(7)

2XWURUHQGLPHQWRLQWHJUDODWULEX¬YHODRVLQWHUHVVHVTXHQ¢RFRQWURODP

(23.063)

18.739

(3.371)

(4)

Total rendimento integral

114.044

151.397

61.120

84.232

15.384.246

15.325.751

1.709.588

2.210.625

211.494

208.209

128.229

144.285

(13.741.008)

(13.716.673)

(1.402.163)

(1.817.368)

3DVVLYRVQ¢RƮQDQFHLURV

(280.870)

(306.190)

(123.526)

(141.268)

Capitais Próprios

1.573.862

1.511.097

312.128

396.274

&DSLWDLV3U²SULRVDWULEX¬YHLVDRVDFLRQLVWDVGR%DQFR

788.505

757.060

208.144

264.257

&DSLWDLV3U²SULRVDWULEX¬YHLV
aos interesses que não controlam

785.357

754.037

103.984

132.017

655.612

1.035.021

6.516

(2.398)

(991.754)

(542.673)

(11.357)

(10.128)

3.019

(151.652)

8.703

6.934

(333.123)

340.696

3.862

(5.592)

DWULEX¬YHLVDRVDFLRQLVWDVGR%DQFR

-

-

12.359

18.897

DWULEX¬YHLVDRVLQWHUHVVHVTXHQ¢RFRQWURODP

-

-

6.174

10.157

-

-

18.533

29.054

$WLYRVƮQDQFHLURV
$WLYRVQ¢RƮQDQFHLURV
3DVVLYRVƮQDQFHLURV

2016

2015

)OX[RVGHFDL[DGH
atividades operacionais
atividades de investimento
DWLYLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWR
$XPHQWR 'LPLQXL¦¢R O¬TXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
'LYLGHQGRVGLVWULEX¬GRVDRORQJRGRH[HUF¬FLR:
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45. GARANTIAS E OUTROS COMPROMISSOS
(VWDUXEULFD¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

3.859.747

4.185.448

68.301

84.586

Créditos documentários abertos

506.160

532.323

Fianças e indemnizações

401.837

434.758

4.836.045

5.237.115

18.383

929

2.184.968

2.077.530

294.046

280.288

3.931.708

3.874.928

615.795

592.400

62.571

238.423

7.107.471

7.064.498

GARANTIAS E AVALES RECEBIDOS

27.051.441

31.396.270

Compromissos assumidos por terceiros

11.043.835

11.778.091

Valores recebidos em depósito

59.903.424

130.088.758

Valores depositados na Central de Valores

55.380.653

135.146.255

131.179.648

137.284.775

GARANTIAS E AVALES PRESTADOS (NOTA 22)
Garantias e avales
Cartas de crédito stand-by

COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS
Compromissos irrevogáveis
Contratos a prazo de depósitos
Linhas de crédito irrevogáveis
Outros compromissos irrevogáveis
Compromissos revogáveis
Linhas de crédito revogáveis
Facilidades em descobertos de conta
Outros compromissos revogáveis

Outras contas extrapatrimoniais

As garantias e avales prestados podem estar relacionadas com operações de crédito, em que o Grupo presta uma garantia em relação a crédito
FRQFHGLGRDXPFOLHQWHSRUXPDHQWLGDGHWHUFHLUD'HDFRUGRFRPDVVXDVFDUDFWHU¬VWLFDVHVSHF¬ƮFDVHVSHUDVHTXHDOJXPDVGHVWDVJDUDQWLDV
H[SLUHPVHPWHUHPVLGRH[LJLGDVSHORTXHHVWDVRSHUD¦´HVQ¢RUHSUHVHQWDPQHFHVVDULDPHQWHưX[RVGHVD¬GDGHFDL[D$VUHVSRQVDELOLGDGHV
estimadas são registadas na rubrica provisões (nota 37).
As cartas de crédito e os créditos documentários abertos destinam-se particularmente a garantir pagamentos a entidades terceiras no
¡PELWRGHWUDQVD¦´HVFRPHUFLDLVFRPRHVWUDQJHLURƮQDQFLDQGRRHQYLRGDVPHUFDGRULDVDGTXLULGDV'HVWDIRUPDRULVFRGHFU¨GLWRGHVWDV
transações encontra-se limitado, uma vez que se encontram colateralizadas pelas mercadorias enviadas e são geralmente de curta duração.
Os compromissos irrevogáveis constituem partes não utilizadas de facilidades de crédito concedidas a clientes empresas e particulares.
0XLWDVGHVWDVRSHUD¦´HVW©PXPDGXUD¦¢RƮ[DHXPDWD[DGHMXURYDUL YHOSHORTXHRULVFRGHFU¨GLWRHGHWD[DGHMXUR¨OLPLWDGR
2VLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVFRQWDELOL]DGRVFRPR*DUDQWLDVHRXWURVFRPSURPLVVRVHVW¢RVXMHLWRVDRVPHVPRVSURFHGLPHQWRVGHDSURYD¦¢R
HFRQWURORDSOLFDGRVFDUWHLUDGHFU¨GLWRQRPHDGDPHQWHTXDQWRDQ OLVHGDHYLG©QFLDREMHWLYDGHLPSDULGDGHWDOFRPRGHVFULWRQDSRO¬WLFD
FRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDF $H[SRVL¦¢RP [LPDGHFU¨GLWR¨UHSUHVHQWDGDSHORYDORUQRPLQDOTXHSRGHULDVHUSHUGLGRUHODWLYRDRV
passivos contingentes e outros compromissos assumidos pelo Grupo na eventualidade de incumprimento pelas respetivas contrapartes, sem
ter em consideração potenciais recuperações de crédito ou colaterais.
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46. ATIVOS SOB GESTÃO E CUSTÓDIA
Nos termos do artigo 29.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de outubro que regula os organismos de investimento coletivo, as
Sociedades Gestoras em conjunto com o banco depositário dos fundos, respondem solidariamente perante os participantes dos fundos pelo
cumprimento das obrigações assumidas nos termos da lei portuguesa e nos regulamentos de gestão dos fundos administrados. O valor total
GRVIXQGRVJHULGRVSHODVHPSUHVDVGR*UXSR¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Banco Comercial Português, S.A.
Millennium bcp Bank & Trust
Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A.
Millennium TFI S.A.

2016

2015

2.220.048

1.915.490

12.510

12.280

1.323.629

1.359.883

902.912

930.840

4.459.099

4.218.493

O Grupo presta serviços de custódia, gestão de património, gestão de investimentos e serviços de assessoria que envolvem a tomada de
GHFLV´HVGHFRPSUDHYHQGDGHGLYHUVRVWLSRVGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV3DUDGHWHUPLQDGRVVHUYL¦RVSUHVWDGRVV¢RHVWDEHOHFLGRVREMHWLYRV
HQ¬YHLVGHUHQGLELOLGDGHSDUDRVDWLYRVVREJHVW¢R1¢RH[LVWHFDSLWDORXUHQWDELOLGDGHJDUDQWLGDSHOR%DQFRQHVWHVDWLYRV(VWHVDWLYRVVRE
JHVW¢RQ¢RHVW¢RLQFOX¬GRVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
2VDWLYRVVREJHVW¢RHFXVW²GLDV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

52.428.167

123.026.536

Gestão de patrimónios

2.232.558

1.927.770

Fundos de investimento imobiliário

1.323.629

1.359.883

Fundos de investimento mobiliário

902.912

930.840

56.887.266

127.245.029

Depósito e guarda de valores

47. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE 2016

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas
Em 21 de abril de 2016, foi realizada a Assembleia Geral Anual do Banco Comercial Português, S.A., tendo estado presentes acionistas
GHWHQWRUHVGHGRFDSLWDOVRFLDOHWHQGRVLGRWRPDGDVDVVHJXLQWHVGHOLEHUD¦´HV
Ponto Um ś)RLDSURYDGRRUHODW²ULRGHJHVW¢RREDODQ¦RHDVFRQWDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHODWLYRVDRH[HUF¬FLRGH
3RQWR'RLVś)RLDSURYDGDDSURSRVWDGHDSOLFD¦¢RGHUHVXOWDGRVSDUDRH[HUF¬FLRGH
3RQWR 7U©V ś )RL DSURYDGR XP YRWR GH FRQƮDQ¦D H ORXYRU QR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R LQFOXLQGR &RPLVV¢R ([HFXWLYD H &RPLVV¢R GH
$XGLWRULDHHPFDGDXPGRVUHVSHWLYRVPHPEURVEHPFRPRQR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDV
3RQWR4XDWURś)RLDSURYDGDDGHFODUD¦¢RVREUH3RO¬WLFDGH5HPXQHUD¦¢RGRV0HPEURVGRVUJ¢RVGH$GPLQLVWUD¦¢RHGH)LVFDOL]D¦¢R
Ponto Cinco – Foi eleito o Auditor Externo do Banco, para o triénio 2016/2018;
3RQWR6HLVś)RLHOHLWRR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHVHXVXSOHQWHSDUDRWUL¨QLR
Ponto Sete – Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de ações e obrigações próprias;
Ponto Oito – Foi aprovada a proposta; (i) de renovação das autorizações contidas no n.º 1 do artigo 5.º do contrato de sociedade; e (ii) de
supressão do direito de preferência dos acionistas em eventual aumento ou aumentos de capital a deliberar, por uma ou mais vezes, pelo
Conselho de Administração;
Ponto Nove – Foi aprovada a proposta de alteração do contrato da sociedade mediante aditamento de um n.º 5 ao Artigo 4;
Ponto Dez – Foi aprovada a proposta de reagrupamento, sem redução do capital social, das ações representativas do capital social do Banco.
)RLDSURYDGRFRPXPTXRFLHQWHGHFRUUHVSRQGHQGRDFDGDD¦´HVDQWHULRUHVDRUHDJUXSDPHQWRD¦¢RSRVWHULRUDRPHVPR
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Processo de avaliação de cenários para o ActivoBank
Em 24 de fevereiro de 2015, o BCP informou que se encontrava
em processo de avaliação de vários cenários estratégicos que
promovessem a valorização do Activobank. Em março de 2016
foi tomada a decisão de selecionar a Cabot Square Capital LLP,
uma entidade gestora de fundos private equity, para uma fase de
negociações com caracter de exclusividade.
Em junho de 2016, o BCP concluiu o processo de avaliação de
vários cenários estratégicos para valorização do ActivoBank, tendo
GHFLGLGRSHODPDQXWHQ¦¢RGR$FWLYR%DQNQRSHU¬PHWURGR*UXSR
BCP em função da sua capacidade de geração de valor no contexto
da evolução esperada para o modelo de negócio bancário do BCP.

Fusão entre o Banco Millennium Angola, S.A. e o Banco
Privado Atlântico, S.A.
O BCP acordou a realização de uma fusão por incorporação do
Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico,
S.A., conseguindo dessa forma obter condições para crescer em
FRQWH[WR DGYHUVR H VLPXOWDQHDPHQWH DGDSWDUVH V LPSOLFD¦´HV
decorrentes da alteração da equivalência de supervisão.
O BCP assinou, em 8 de outubro de 2015, um memorando de
entendimento com o maior acionista do Banco Privado Atlântico,
6$ D*OREDO3DFWXPś*HVW¢RGH$WLYRV6$ FRPYLVWDIXV¢R
entre o Banco Millennium Angola, S.A. e o Banco Privado Atlântico,
6$GHTXHUHVXOWDU DlPDLRULQVWLWXL¦¢RSULYDGDHPFU¨GLWR
economia, com uma quota de mercado aproximada de 10% em
volume de negócios.
De acordo com os termos do processo, o BCP passou a exercer
LQưX©QFLD VLJQLƮFDWLYD VREUH D QRYD HQWLGDGH TXH SDVVRX D VHU
registada pelo método de equivalência patrimonial. Foi outorgada,
em 22 de abril de 2016, a escritura de fusão do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.

Conversão de empréstimos em Francos Suíços – Bank
Millennium, S.A. (Polónia)
Em 15 de janeiro de 2016 foi apresentada uma proposta legislativa
da chancelaria presidencial destinada a apoiar os mutuários de
FU¨GLWRKDELWD¦¢RHPPRHGDHVWUDQJHLUDVHPTXHQRHQWDQWR
fosse efetuada uma prévia avaliação do impacto no setor bancário.
De acordo com as estimativas do regulador bancário polaco
(Comissão de Supervisão Financeira), as perdas potenciais para o
sistema bancário polaco, em termos diretos podem ascender a PLN
66,9 mil milhões (Euros 15 mil milhões).
Em 2 de agosto de 2016 foi apresentada uma nova proposta
presidencial da legislação destinada a apoiar os mutuários de
FU¨GLWR  KDELWD¦¢R GHVWD YH] IRFDQGR SULQFLSDOPHQWH QD SDUWH
do reembolso das prestações de crédito habitação em moeda
estrangeira cobradas pelo Banco. Nestas circunstâncias, não é
SRVV¬YHOHVWLPDURLPSDFWRGHSRWHQFLDLVUHJXODPHQWRVVREUHRVHWRU
bancário, no entanto estas intenções legislativas e regulamentares
sobre empréstimos hipotecários em moeda estrangeira, se
implementada e for mandatória para os bancos, poderá deteriorar
VLJQLƮFDWLYDPHQWHDUHQWDELOLGDGHHRFDSLWDOGR%DQFR(PGH

agosto de 2016 o Comité de Estabilidade Financeira da Polónia
("CEFP") (composto pelo governador do Banco Nacional da Polónia,
Ministro das Finanças, responsável pelo CEFP e o responsável
pelo Fundo de Garantia bancário), na sequência da iniciativa do
Banco Nacional da Polónia, constituiu um grupo de trabalho para
analisar esta matéria, que incluiu representantes das instituições
representadas no CEFP.
Em 13 de janeiro de 2017 foi emitida pelo CEFP a Resolução
n.º 14/2017 que inclui a recomendação de um conjunto de
PHGLGDV FRP YLVWD D FULDU XP TXDGUR GH LQFHQWLYR  FHOHEUD¦¢R
de acordos voluntários entre os bancos e os clientes. O CEFP
considera que após a análise e avaliação de risco relacionado com
RSHVRVLJQLƮFDWLYRGHVWHportfolio de créditos, deve ser iniciada a
reestruturação deste portfolio. Não obstante, esta reestruturação
deve ser implementada de forma gradual, através de negociação
entre os bancos e os clientes, deve ser voluntária e deve assegurar a
HVWDELOLGDGHGRVLVWHPDƮQDQFHLUR
1¢R ¨ SRVV¬YHO QHVWD GDWD DYDOLDU R LPSDFWR GHVWD UHFRPHQGD¦¢R
mas a implementação de parte ou todas as recomendações podem
ter impacto nos resultados e rácios de capital dos bancos, incluindo
R%DQN0LOOHQQLXPDSHVDUGHVHUSRVV¬YHOTXHSRVVDPH[LVWLURXWURV
efeitos compensatórios.
Com referência a 31 de dezembro 2016, não estando reunidos os
requisitos previstos na Norma Internacional de Contabilidade 37
– Provisões, Passivos e Ativos Contingentes para constituição de
TXDOTXHUSURYLV¢RGDGRTXHQ¢R¨SRVV¬YHOHIHWXDUXPDHVWLPDWLYD
Ʈ YHO GRYDORU GHVVD HYHQWXDO REULJD¦¢R HVWD VLWXD¦¢R HVW  D VHU
tratada como passivo contingente (nota 55).

Imposto especial sobre a banca na Polónia
Em fevereiro de 2016, foi introduzido um novo imposto especial
sobre o setor bancário na Polónia, correspondendo a uma taxa
anual de 0,44% sobre o saldo dos ativos totais deduzido dos fundos
próprios, de obrigações do tesouro polaco e de PLN 4 mil milhões
(XURVPLOK´HV GHLVHQ¦¢RƮVFDO

Compra da Visa Europe Ltd pela Visa Inc.
(PGHMXQKRGHƮFRXFRQFOX¬GDDFRPSUDGD9LVD(XURSH
Ltd pela Visa Inc. Tanto o BCP como o Bank Millennium, bem como
D6,%6HD8QLFUHFRPRPHPEURVGD9LVD(XURSH/WGEHQHƮFLDUDP
desta transação, que se traduziu no recebimento, pela venda
GDVSDUWLFLSD¦´HVGHWLGDVQD9LVD(XURSH/WG9LVD,QFGHXPYDORU
up-frontHPGLQKHLURHHPD¦´HVSUHIHUHQFLDLVFRQYHUW¬YHLVHPD¦´HV
ordinárias da Visa Inc. Class A e de um pagamento diferido a três anos.

Processo de ofertas para aquisição de valores mobiliários
representativos de dívida
O Banco Comercial Português, S.A. (BCP) lançou em fevereiro de
2016 um processo de solicitação de ofertas para aquisição de
YDORUHVPRELOL ULRVUHSUHVHQWDWLYRVGHG¬YLGDGLULJLGRDWLWXODUHVGDV
HPLVV´HV D VHJXLU LGHQWLƮFDGDV OLPLWDGR D XPYDORU GH DTXLVL¦¢R
global máximo de Euros 300 milhões. Esta operação enquadra-se
QDVLQLFLDWLYDVGHVWLQDGDVJHVW¢RGDHVWUXWXUDGHƮQDQFLDPHQWRH
capital do Banco.
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(Euros)

Emitente
Banco Comercial Português, S.A

Emissão

Valor nominal atual

Euros 500.000.000 - 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 27 February 2017 (“Senior Notes”)

500.000.000

Magellan Mortgages No. 2 plc

Euros 930.000.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2036

87.870.120

Magellan Mortgages No. 3 plc

Euros 1.413.750.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2058

396.961.207,50

O processo de solicitação de ofertas terminou no dia 23 de fevereiro de 2016. Foram recebidas intenções de alienação válidas no valor
nominal (atual) total de Euros 378.509.996,96 (Euros 103.100.000 para as Sénior Notes e Euros 275.409.996,96 para as Mortgage Backed
Notes emitidas por Magellan Mortgages No. 2 plc e Magellan Mortgages No. 3 plc). Destas, o Banco aceitou Euros 85.326.455,52 (valor
QRPLQDODWXDO $WDEHODDEDL[RLQGLFDRVPRQWDQWHVDFHLWHVSDUDFDGDXPDGDVHPLVV´HVVHQGRTXHSDUDDV6¨QLRU1RWHVR%DQFRƮ[RXR
SUH¦RGHFRPSUDHPGRVHXYDORUQRPLQDO
(Euros)

Emitente
Banco Comercial Português, S.A

Emissão

Valor nominal atual

Euros 500.000.000 - 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 27 February 2017 (“Senior Notes”)

85.300.000

Magellan Mortgages No. 2 plc

Euros 930.000.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2036

26.455,52

Magellan Mortgages No. 3 plc

Euros 1.413.750.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2058

0

A data de liquidação foi 26 de fevereiro de 2016.

Proposta de investimento recebida da Fosun Industrial Holdings Limited
2 %DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V 6$ Š%&3š  UHFHEHX HP  GH MXOKR GH  XPD FDUWD GD )RVXQ ,QGXVWULDO +ROGLQJV /LPLWHG Š)RVXQš 
FRQWHQGR XPD SURSRVWD ƮUPH SDUD XP LQYHVWLPHQWR QR FDSLWDO VRFLDO GR %&3 QRV WHUPRV H QDV FRQGL¦´HV HVWDEHOHFLGRV QXPD Proposal
Guidelines of Agreement $ )RVXQ SURS´HVH VXEVFUHYHU XP DXPHQWR GH FDSLWDO UHVHUYDGR XQLFDPHQWH  )RVXQ D GHOLEHUDU SHOR &RQVHOKR
GH$GPLQLVWUD¦¢RGR%&3DRDEULJRGDDSURYD¦¢RGRVDFLRQLVWDVQDDVVHPEOHLDJHUDOGRSDVVDGRGLDGHDEULODWUDY¨VGDTXDODRVQ¬YHLV
atuais, a Fosun passaria a deter uma participação de aproximadamente 16,7% do total de ações representativas do capital social do BCP
(o “Aumento Reservado”). A Fosun considera ainda aumentar a sua participação através ou de operações em mercado secundário ou no
contexto de aumentos de capital futuros, com vista ao potencial aumento da participação social da Fosun no BCP para entre 20% a 30%.
1RVWHUPRVGDSURSRVWDUHFHELGDDFRQFUHWL]D¦¢RGRLQYHVWLPHQWRGD)RVXQHVWDULDVXERUGLQDGDVDWLVID¦¢RGHXPFRQMXQWRGHFRQGL¦´HV
LQFOXLQGR
$SURYD¦¢RSRUSDUWHGRVXSHUYLVRUEDQF ULRGDDTXLVL¦¢RGHXPDSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDSHOD)RVXQHDFRQFOXV¢RGHUHXQL´HVHRX
discussões com a Comissão Europeia;
&ODULƮFD¦¢RSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVTXDQWRQ¢RQHFHVV ULDUHDOL]D¦¢RGHFRQWULEXL¦´HVHVSHFLDLVHGHUHFRQKHFLPHQWR
FRQWDELO¬VWLFRLPHGLDWRGHSRWHQFLDLVFRQWULEXL¦´HVIXWXUDVSDUDR)XQGRGH5HVROX¦¢RQDFLRQDO
- Concretização e registo do processo de reverse stock split nos termos aprovados pela assembleia geral do passado dia 21 de abril;
- Preço de subscrição do Aumento Reservado não superior a Euros 0,02 (com ajustamento decorrente do reverse stock split);
$SURYD¦¢RSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGHSURSRVWDDVHUDSUHVHQWDGDDVVHPEOHLDJHUDOFRPYLVWDDRDXPHQWRSDUDGROLPLWH
contagem de votos previsto nos estatutos do BCP;
- Aprovação pelo Conselho de Administração, na data de subscrição e realização do Aumento Reservado, da cooptação de pelo menos dois
novos membros nomeados pela Fosun para o Conselho de Administração, os quais integrariam igualmente a Comissão Executiva, podendo
o Conselho de Administração vir a cooptar até um total de pelo menos cinco novos membros nomeados pela Fosun para o Conselho de
Administração, no contexto e em proporção com o aumento da participação da Fosun no BCP;
- Ausência de quaisquer situações de alteração material adversa que afetem o BCP ou a transação proposta.
5HFRQKHFHQGR R LQWHUHVVH HVWUDW¨JLFR SRWHQFLDO GD SURSRVWD DSUHVHQWDGD SRU XP LQYHVWLGRU LQWHUQDFLRQDO FRP R SHUƮO GD )RVXQ H FRP
SUHVHQ¦DUHOHYDQWHQRPHUFDGRSRUWXJX©VśFDUDFWHU¬VWLFDVVXVFHW¬YHLVGHDSRUWDUXPSRWHQFLDOGHFRRSHUD¦¢RHGHVHQYROYLPHQWRVHFWRULDO
HJHRJU ƮFRśD&RPLVV¢R([HFXWLYDGR%&3GHFLGLXQRUHVSHLWRGRVVHXVGHYHUHVƮGXFL ULRVSURFHGHUGHIRUPDF¨OHUHDDQ OLVHFXLGDGD
GD UHIHULGD SURSRVWD FRQVLGHUDQGR RV GLYHUVRV DVSHWRV SRVLWLYRV GD RSHUD¦¢R D¬ SUHYLVWD FRP YLVWD D SHUPLWLU GHFLGLU VREUH DEHUWXUD GH
QHJRFLD¦´HVHDDSUHVHQWD¦¢RDVVLPTXHSRVV¬YHOGHXPDUHFRPHQGD¦¢RDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
(PGHVHWHPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGR%&3DQDOLVRXXPDUHFRPHQGD¦¢RGD&RPLVV¢R([HFXWLYDGR%&3UHODWLYD
proposta de investimento recebida da Fosun no passado dia 30 de julho.
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O Conselho de Administração do BCP apreciou positivamente o
interesse demonstrado pela Fosun e debateu linhas gerais do que
SRGHU¢R YLU D VHU RV WHUPRV GR LQYHVWLPHQWR WHQGR VROLFLWDGR 
Comissão Executiva que aprofunde as negociações, e que, logo que
VHMDPHVFODUHFLGRVRVDVSHWRVUHODWLYRVVFRQGL¦´HVSUHFHGHQWHV
M LGHQWLƮFDGDVVROLFLWHDLPHGLDWDFRQYRFD¦¢RGHQRYDUHXQL¢RGR
Conselho de Administração, a qual deverá ocorrer sempre antes do
ƮQDOGRP©VGHVHWHPEURGH
No dia 28 de setembro de 2016, o Conselho de Administração do
BCP apreciou favoravelmente o desenvolvimento, com substanciais
progressos, das negociações com a Fosun referidas no comunicado
de 14 de setembro de 2016, tendo igualmente constatado a
evolução favorável já registada quanto ao preenchimento das
condições suspensivas a que o investimento proposto pela Fosun
IRLVXMHLWRHQWUHDVTXDLVDVUHODWLYDVVDSURYD¦´HVSHODVHQWLGDGHV
de supervisão bancária.

Reagrupamento de ações do Banco Comercial Português, S.A.
O Banco Comercial Português informa que em reunião realizada
no dia 28 de setembro de 2016, o seu Conselho de Administração,
considerando (i) a deliberação da assembleia geral de acionistas
de 21 de abril de 2016 oportunamente comunicada ao mercado,
que deliberou proceder ao reagrupamento, sem redução do capital
social, das ações representativas do capital social do Banco, sob
condição e com produção de efeitos na data da entrada em vigor de
alteração legislativa e (ii) a publicação, em 26 de setembro de 2016,
do Decreto-Lei n.º 63-A/2016, de 23 de setembro, com entrada em
YLJRUQRGLDLPHGLDWDPHQWHVHJXLQWHDRGDVXDSXEOLFD¦¢RGHOLEHURX
D &RQƮUPDUQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDGHOLEHUD¦¢RGDDVVHPEOHLDJHUDO
acima referida, que o regime legal constante do Decreto-Lei n.º 63-A/
2016, de 23 de setembro, se coaduna com o interesse social;
b) Declarar consequentemente a produção de efeitos na data de
27 de setembro de 2016 da deliberação da assembleia geral
de acionistas de 21 de abril de 2016, que deliberou proceder
ao reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do capital social do Banco mediante a aplicação
GHXPTXRFLHQWHGHUHDJUXSDPHQWRGHFRUUHVSRQGHQGRD
cada 75 (setenta e cinco) ações anteriores ao reagrupamento 1
(uma) ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável
a todas as ações, na mesma proporção, com arredondamento
SRUGHIHLWRSDUDRQ¹PHURLQWHLURPDLVSU²[LPR
c) Fixar, de acordo com aquela deliberação, a data de produção de
efeitos do reagrupamento no dia 24 de outubro de 2016, podendo
os acionistas, até ao dia 21 de outubro de 2016, também de
KDUPRQLDFRPRHVWDEHOHFLGRQDPHVPDGHOLEHUD¦¢RSURFHGHU
composição dos seus lotes de ações, inter alia através de compra
HYHQGDGHD¦´HVSDUDDREWHQ¦¢RGHXPQ¹PHURWRWDOGHD¦´HV
GHWLGDVTXHVHMDP¹OWLSORGHWHQGRHPYLVWDRUHDJUXSDPHQWR
sendo, até essa data, efetuado depósito ou prestada garantia em
valor correspondente ao montante máximo da contrapartida a
atribuir, nos termos legais;
d) Declarar, nos termos da referida deliberação da assembleia geral de
acionistas e do disposto nos artigos 23. – E, n.º 3 e 188.º do Código
dos Valores Mobiliários, ser de Euros 0,0257 por ação o valor da

contrapartida em dinheiro a receber pelos acionistas pelas ações que
Q¢RSHUPLWDPDDWULEXL¦¢RGHXPQ¹PHURLQWHLURGHD¦¢RYDORUHVWH
correspondente ao preço médio ponderado das ações representativas
do capital social do Banco no mercado regulamentado Euronext
/LVERQQRVVHLVPHVHVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVGDWDGDSUHVHQWH
GHOLEHUD¦¢RHGRDQ¹QFLRTXHKRMHGHOD¨SXEOLFDGR
e) Delegar em quaisquer dois administradores membros da
Comissão Executiva a prática de todos os atos de execução e
complementares da presente deliberação.

Deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
O Banco Comercial Português, S.A. realizou no dia 9 de novembro
de 2016, a Assembleia Geral de Acionistas tendo estado presentes
acionistas detentores de 34,7% do capital social, com as seguintes
GHOLEHUD¦´HV
3RQWRXPś)RLDSURYDGDDPDQXWHQ¦¢RGDVOLPLWD¦´HVFRQWDJHP
de votos previstas nos artigos 26.º e 25.º dos estatutos;
Ponto três – Foi aprovada a alteração dos estatutos mediante a
modificação do n.º 1 do art. 2.º, do n.º 1 do art. 11.º, do n.º 3 do
art. 17.º, do n.º 1 do art. 21.º, do n.º 1 do art. 22.º, do n.º 6 do
art. 31.º, do n.º 2 do art. 35.º, do n.º 1 do art. 37.º e supressão
GRDUW| HFRQVHTXHQWHPHQWHGR&DS¬WXOR;,śŠ'LVSRVL¦´HV
Transitórias;
3RQWRTXDWURś)RLDSURYDGRRDODUJDPHQWRGRQ¹PHURGHPHPEURV
do Conselho de Administração.
$QWHV GR LQ¬FLR GD GLVFXVV¢R GR SRQWR GRLV ś 'HOLEHUDU VREUH
a alteração da limitação de contagem de votos constante do
Q¹PHURGRDUW|GRV(VWDWXWRVHVREUHDFRQVHTXHQWHDOWHUD¦¢R
daquela disposição estatutária" – foi aprovada a proposta formulada
pelo Conselho de Administração da suspensão da reunião e a
continuação dos trabalhos para o dia 21 de novembro de 2016.
Na 2.ª sessão da Assembleia Geral de Acionistas que ocorreu dia
GHQRYHPEURGHFRPYLVWDGHOLEHUD¦¢RGRSRQWRGRLV
estiveram presentes Acionistas detentores de 34,7% do capital
social, tendo sido aprovada a proposta formulada pelo Conselho
de Administração da suspensão da reunião e a continuação dos
trabalhos para o dia 19 de dezembro de 2016.
A 3.ª sessão da Assembleia Geral de Acionistas, realizada dia 19
de dezembro de 2016, estiveram presentes Acionistas detentores
de 33,5% do capital social os quais aprovaram a proposta relativa
DRSRQWRGRLVUHIHUHQWHDOWHUD¦¢RGDOLPLWD¦¢RGHFRQWDJHPGH
YRWRVFRQVWDQWHGRQ¹PHURGRDUWLJR|GRVHVWDWXWRV

Subscrição particular de aumento de capital pela Fosun e
assinatura de memorando de entendimento
1DVHTX©QFLDGRVDQ¹QFLRVSXEOLFDGRVHPGHMXOKRGH
de setembro de 2016 e 28 de setembro de 2016, o Banco Comercial
Português, S.A. (“BCP” ou o “Banco”) anuncia a aprovação pelo seu
Conselho de Administração, do resultado das negociações com a
)RVXQ,QGXVWULDO+ROGLQJV/LPLWHG Š)RVXQš EHPFRPRGRDXPHQWR
por colocação particular, do capital social do BCP.
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A – Memorando de Entendimento e Acordo de Subscrição com
a Fosun
Em 18 de novembro o BCP e a Fosun celebraram um Memorandum of
Understanding relativo ao investimento da Fosun no capital social do
BCP (“MoU”), nos termos do qual a sociedade Chiado (Luxembourg)
6 UO Š&KLDGRš  HQWLGDGH GR *UXSR )RVXQ DFRUGRX LQYHVWLU QR
BCP através da colocação particular de 157.437.395 novas ações (o
“Aumento de Capital Reservado”).
Em observância dos procedimentos de corporate governance aplicáveis
DR%&3SDUDRDWXDOPDQGDWRTXHƮQGDHPR0R8HVWDEHOHFH
DFRRSWD¦¢RGH
i) – Dois membros do Conselho de Administração, cuja designação
para membros adicionais da Comissão Executiva será também
proposta, devendo um dos membros ser designado VicePresidente adicional da Comissão Executiva; e
LL ś&RPVXMHL¦¢RGHWHQ¦¢RSRUSDUWHGD&KLDGRGHSHORPHQRV
23% do capital social do BCP, três administradores não
executivos, sendo um designado Vice-Presidente do Conselho
de Administração e outro proposto como membro do Comité
de Nomeações e Remunerações.
Considerando as sinergias e oportunidades de desenvolvimento de
negócio, o MoU prevê a existência subsequente de conversações
para, em condições de mercado e sem compromisso de resultados,
estabelecer acordos de longo prazo de distribuição de seguros fora
de Portugal.
Para os efeitos acima descritos, a Fosun e a Chiado acordaram
WDPE¨PXPSHU¬RGRGH lock-upUHVSHLWDQWHYHQGDGHD¦´HVSRU
si subscritas no âmbito do Aumento de Capital Reservado, com a
duração de três anos contados da respetiva data de subscrição.
$)RVXQUHDƮUPRXQR0R8RIRUWHLQWHUHVVHGHYLUVXEVHTXHQWHPHQWH
a aumentar a participação no BCP para cerca de 30% do respetivo
capital social através de operações em mercado primário ou
secundário uma vez aprovado o aumento do limite da contagem
de votos para 30% do capital social.
B – Aumento de Capital Reservado
Em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21
GHDEULOGHUHODWLYDVXSUHVV¢RGRGLUHLWRGHSUHIHU©QFLDGRV
acionistas, o Conselho de Administração aprovou uma deliberação
de aumento do capital do BCP, de Euros 4.094.235.361,88
para Euros 4.268.817.689,20, através da colocação privada de
157.437.395 novas ações, com subscrição pela Chiado, com um
preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.
O aumento de capital acima mencionado por colocação particular
foi já subscrito pela Chiado, tendo já sido solicitado o registo junto
da competente Conservatória de Registo Comercial em 18 de
novembro, em consequência, o capital social do BCP passou a ser
de Euros 4.268.817.689,20, representado por 944.624.372 ações
ordinárias, escriturais, sem valor nominal.
$VQRYDVD¦´HVRUGLQ ULDVFXMDDGPLVV¢RQHJRFLD¦¢RQR0HUFDGR
Regulamentado Euronext Lisbon será solicitada, conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos que os das ações existentes.
De acordo com o artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, o
BCP recebeu no dia 22 de novembro de 2016, uma comunicação
GD&KLDGR /X[HPERXUJ 6UODLQIRUPDUTXHDGHQRYHPEURGH

SDVVRXDWHUXPDSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDQR%&3FRPSRVWD
por 157.437.395 ações representativas de 16,7% do capital social e
dos direitos de voto do BCP.

48. JUSTO VALOR
O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que
HVWDV VH HQFRQWUHP GLVSRQ¬YHLV &DVR HVWDV Q¢R H[LVWDP FRPR
acontece em muitos dos produtos colocados junto de clientes, o
justo valor é estimado através de modelos internos baseados em
W¨FQLFDV GH GHVFRQWR GH ưX[RV GH FDL[D $ JHUD¦¢R GH ưX[RV GH
caixa dos diferentes instrumentos comercializados é feita com base
QDV UHVSHWLYDV FDUDFWHU¬VWLFDV ƮQDQFHLUDV H DV WD[DV GH GHVFRQWR
utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro de mercado,
TXHUDVDWXDLVFRQGL¦´HVGDSRO¬WLFDGHpricing do Grupo.
Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos
parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que necessariamente
LQFRUSRUDPDOJXPJUDXGHVXEMHWLYLGDGHHUHưHWHH[FOXVLYDPHQWH
R YDORU DWULEX¬GR D RV GLIHUHQWHV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV 1¢R
considera, no entanto, fatores de natureza prospetiva, como por
exemplo a evolução futura de negócio. Nestas condições, os valores
apresentados não podem ser entendidos como uma estimativa do
valor económico do Grupo.
De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos
XVDGRVQDHVWLPDWLYDGRMXVWRYDORUGRVDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURV

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais e Disponibilidades
em outras Instituições de Crédito
Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes
instrumentos financeiros, o valor de balanço é uma razoável
estimativa do seu justo valor.

Aplicações em instituições de crédito, Recursos de instituições
de crédito e Ativos com acordos de recompra
2 MXVWR YDORU GHVWHV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV ¨ FDOFXODGR FRP
EDVHQDDWXDOL]D¦¢RGRVưX[RVGHFDL[DGHFDSLWDOHMXURVHVSHUDGRV
no futuro para os referidos instrumentos, considerando que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
GHƮQLGDV (VWD DWXDOL]D¦¢R ¨ HIHWXDGD FRP EDVH QD WD[D GH
PHUFDGR SUHYDOHFHQWH SDUD R SUD]R GH FDGD ưX[R GH FDL[D
adicionado do spread médio da produção dos três meses mais
recentes do mesmo. Para os elementos com sinais de imparidade,
R YDORU O¬TXLGR GH LPSDULGDGH GHVWDV RSHUD¦´HV ¨ FRQVLGHUDGR
como uma estimativa razoável do seu fair value, considerando
a avaliação económica que é realizada no apuramento desta
imparidade.
Para os recursos de Bancos Centrais foi considerado que o valor de
EDODQ¦R¨XPDHVWLPDWLYDUD]R YHOGRVHXMXVWRYDORUDWHQGHQGR
tipologia das operações e ao prazo associado. A taxa de remuneração
das tomadas de fundos junto do Banco Central Europeu, em 31 de
GH]HPEURGH¨GH GHGH]HPEURGH 
Para as restantes aplicações e recursos, a taxa de desconto
XWLOL]DGD UHưHWH DV DWXDLV FRQGL¦´HV SUDWLFDGDV SHOR *UXSR HP
idênticos instrumentos. A taxa de desconto incorpora as taxas de
mercado para os prazos residuais (taxas do mercado monetário
ou do mercado de swaps de taxa de juro). Com referência a 31 de
dezembro de 2016, a taxa média de desconto foi de 3,48% para as
aplicações e de -0,93% para os recursos. Em dezembro de 2015 as
mesmas tinham sido de 0,60% e -0,13%, respetivamente.
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Ativos financeiros detidos para negociação (exceto derivados),
Passivos financeiros detidos para negociação (exceto derivados)
e Ativos financeiros disponíveis para venda
(VWHVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVHVW¢RFRQWDELOL]DGRVDRMXVWRYDORU
O justo valor tem como base as cotações de mercado ("Bid-price"),
VHPSUH TXH HVWDV VH HQFRQWUHP GLVSRQ¬YHLV &DVR HVWDV Q¢R
existam, o cálculo do justo valor assenta na utilização de modelos
QXP¨ULFRVEDVHDGRVHPW¨FQLFDVGHGHVFRQWRGHưX[RVGHFDL[D
que, para estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de
mercado ajustadas pelos fatores associados, predominantemente
o risco de crédito e o risco de liquidez, determinados de acordo com
as condições de mercado e prazos respetivos.
As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação
GLIXQGLGD SHORV IRUQHFHGRUHV GH FRQWH¹GRV ƮQDQFHLURV ś Reuters
e Bloomberg – mais concretamente as que resultam das cotações
dos swapsGHWD[DGHMXUR2VYDORUHVUHVSHLWDQWHVVWD[DVGHPXLWR
curto prazo são obtidos de fonte semelhante mas referentes ao
mercado monetário interbancário. A curva de taxa de juro obtida
é ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de
FXUWRSUD]R$VWD[DVGHMXURSDUDRVSUD]RVHVSHF¬ƮFRVGRVưX[RVGH
caixa são determinadas por métodos de interpolação adequados.
As mesmas curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projeção
GRV ưX[RV GH FDL[D Q¢R GHWHUPLQ¬VWLFRV FRPR SRU H[HPSOR RV
indexantes.
Caso exista opcionalidade envolvida, utilizam-se os modelos
standard (Black-Scholes, Black, HoHRXWURV FRQVLGHUDQGRDVVXSHUI¬FLHV
de volatilidade aplicáveis. Sempre que se entenda que não existem
UHIHU©QFLDVGHPHUFDGRGHTXDOLGDGHVXƮFLHQWHRXTXHRVPRGHORV
GLVSRQ¬YHLVQ¢RVHDSOLFDPLQWHJUDOPHQWHIDFHVFDUDFWHU¬VWLFDVGR
LQVWUXPHQWRƮQDQFHLURXWLOL]DPVHFRWD¦´HVHVSHF¬ƮFDVIRUQHFLGDV
por uma entidade externa, tipicamente a contraparte do negócio.

FXUWRSUD]R$VWD[DVGHMXURSDUDRVSUD]RVHVSHF¬ƮFRVGRVưX[RVGH
caixa são determinadas por métodos de interpolação adequados.
$VFXUYDVGHWD[DGHMXURV¢RDLQGDXWLOL]DGDVQDSURMH¦¢RGRVưX[RV
GHFDL[DQ¢RGHWHUPLQ¬VWLFRVFRPRSRUH[HPSORRVLQGH[DQWHV

Créditos a clientes sem maturidade definida e Débitos à vista
para com clientes
Atendendo ao curto prazo deste tipo de instrumentos, as condições
GHVWDFDUWHLUDV¢RVHPHOKDQWHVVSUDWLFDGDVGDWDGHUHSRUWHSHOR
que o seu valor de balanço é uma razoável estimativa do seu justo valor.

Créditos a clientes com maturidade definida
2MXVWRYDORUGHVWHVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV¨FDOFXODGRFRPEDVH
QD DWXDOL]D¦¢R GRV ưX[RV GH FDL[D GH FDSLWDO H MXURV HVSHUDGRV
no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
GHƮQLGDV 3DUD RV FU¨GLWRV FRP VLQDLV GH LPSDULGDGH R YDORU
O¬TXLGRGHLPSDULGDGHGHVWDVRSHUD¦´HV¨FRQVLGHUDGRFRPRXPD
estimativa razoável do seu fair value, considerando a avaliação
económica que é realizada no apuramento desta imparidade.
$WD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGD¨DTXHUHưHWHDVWD[DVDWXDLVGR*UXSR
para cada uma das classes homogéneas deste tipo de instrumentos
e com maturidade residual semelhante. A taxa de desconto
incorpora as taxas de mercado para os prazos residuais (taxas do
mercado monetário ou do mercado de swaps de taxa de juro) e o
spread atual do Grupo para cada tipo de crédito. Este foi calculado
DWUDY¨VGDP¨GLDGDSURGX¦¢RGRVWU©VPHVHVPDLVUHFHQWHVIDFH
data de reporte. A taxa média de desconto foi de 4,17% em 31 de
dezembro de 2016 e de 4,54% em 31 de dezembro de 2015. Os
cálculos efetuados incorporam o spread de risco de crédito.

Recursos de clientes e outros empréstimos

Derivados de cobertura e de negociação

2MXVWRYDORUGHVWHVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV¨FDOFXODGRFRPEDVH
QD DWXDOL]D¦¢R GRV ưX[RV GH FDL[D GH FDSLWDO H MXURV HVSHUDGRV
no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
GHƮQLGDV $ WD[D GH GHVFRQWR XWLOL]DGD ¨ D TXH UHưHWH DV WD[DV
atuais do Grupo para este tipo de instrumentos e com maturidade
residual semelhante. A taxa de desconto incorpora as taxas de
mercado para os prazos residuais (taxas do mercado monetário ou
do mercado de swapsGHWD[DGHMXURQRƮQDOGRSHU¬RGR HRspread
atual do Grupo (calculado como o spread médio da produção do
mesmo instrumento nos 3 meses mais recentes). Este foi calculado
DWUDY¨VGDP¨GLDGDSURGX¦¢RGRVWU©VPHVHVPDLVUHFHQWHVIDFH
data de reporte. A taxa média de desconto foi de 1,34% em 31 de
dezembro de 2016 e de 1,70% em 31 de dezembro de 2015.

Todos os derivados se encontram contabilizados pelo seu justo
valor.

Títulos de dívida emitidos e Passivos subordinados

Ativos financeiros detidos até à maturidade
(VWHVDWLYRVƮQDQFHLURVHVW¢RFRQWDELOL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
O¬TXLGR GH LPSDULGDGH 2 MXVWR YDORU WHP FRPR EDVH DV FRWD¦´HV
GH PHUFDGR VHPSUH TXH HVWDV VH HQFRQWUHP GLVSRQ¬YHLV &DVR
estas não existam, o cálculo do justo valor assenta na utilização
de modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto de
ưX[RV GH FDL[D TXH SDUD HVWLPDU R MXVWRYDORU XWLOL]DP DV FXUYDV
de taxa de juro de mercado ajustadas pelos fatores associados,
predominantemente o risco de crédito e o risco de liquidez,
determinados de acordo com as condições de mercado e prazos
respetivos.

No caso daqueles que são cotados em mercados organizados utiliza-se
o respetivo preço de mercado. Quanto aos derivados negociados "ao
balcão", aplicam-se os métodos numéricos baseados em técnicas
GH GHVFRQWR GH ưX[RV GH FDL[D H PRGHORV GH DYDOLD¦¢R GH RS¦´HV
considerando variáveis de mercado nomeadamente as taxas de juro
aplicáveis aos instrumentos em causa, e sempre que necessário, as
respetivas volatilidades.
As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação
GLIXQGLGD SHORV IRUQHFHGRUHV GH FRQWH¹GRV ƮQDQFHLURV ś Reuters
e Bloomberg – mais concretamente as que resultam das cotações
dos swapsGHWD[DGHMXUR2VYDORUHVUHVSHLWDQWHVVWD[DVGHPXLWR
curto prazo são obtidos de fonte semelhante mas referentes ao
mercado monetário interbancário. A curva de taxa de juro obtida
é ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de

3DUDHVWHVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVIRLFDOFXODGRRMXVWRYDORUSDUD
DVFRPSRQHQWHVFXMRMXVWRYDORUDLQGDQ¢RVHHQFRQWUDUHưHWLGRHP
EDODQ¦R1RVLQVWUXPHQWRVTXHV¢RDWD[DƮ[DHSDUDRVTXDLVR*UXSR
DGRWDFRQWDELOLVWLFDPHQWHXPDSRO¬WLFDGHhedge-accounting, o justo
valor relativamente ao risco de taxa de juro já se encontra registado.
Para o cálculo do justo valor foram levadas em consideração as
outras componentes de risco, para além do risco de taxa de juro
já registado. O justo valor tem como base as cotações de mercado,
VHPSUH TXH HVWDV VH HQFRQWUHP GLVSRQ¬YHLV &DVR HVWDV Q¢R
existam, o cálculo do justo valor assentou na utilização de modelos
QXP¨ULFRVEDVHDGRVHPW¨FQLFDVGHGHVFRQWRGHưX[RVGHFDL[D
que, para estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de
mercado ajustadas pelos fatores associados, predominantemente
RULVFRGHFU¨GLWRHDPDUJHPFRPHUFLDOHVWD¹OWLPDDSHQDVQRFDVR
de emissões colocadas nos clientes não institucionais do Grupo.
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Como referência original utilizaram-se as curvas resultantes do mercado de swapsGHWD[DGHMXURSDUDFDGDPRHGDHVSHF¬ƮFD2ULVFRGH
crédito (spreadGHFU¨GLWR ¨UHSUHVHQWDGRSRUXPH[FHVVRFXUYDGHswapsGHWD[DGHMXURDSXUDGRHVSHFLƮFDPHQWHSDUDFDGDSUD]RHFODVVH
de instrumentos tendo como base preços de mercado sobre instrumentos equivalentes.
No caso das emissões próprias destinadas a colocação junto dos Clientes não institucionais do Grupo, adicionou-se mais um diferencial
(spreadFRPHUFLDO TXHUHSUHVHQWDDPDUJHPH[LVWHQWHHQWUHRFXVWRGHƮQDQFLDPHQWRQRPHUFDGRLQVWLWXFLRQDOHRTXHVHREW¨PGLVWULEXLQGR
o instrumento respetivo na rede comercial própria.
A média das taxas de referência da curva de rendimentos obtida a partir das cotações de mercado do Euro e utilizada no apuramento do
justo valor das emissões subordinadas colocadas no mercado institucional, não considerando os CoCos, foi de 8,54% (31 de dezembro de
 1RTXHUHVSHLWDVHPLVV´HVVXERUGLQDGDVFRORFDGDVQRUHWDOKRDSXURXVHXPDWD[DGHGHVFRQWRGH GHGH]HPEUR
GH    $ WD[D P¨GLD GH GHVFRQWR DSXUDGD SDUD DV HPLVV´HV V¨QLRU LQFOXLQGR DV JDUDQWLGDV SHOR (VWDGR H KLSRWHF ULDV  IRL GH
 GHGH]HPEURGH SDUDHPLVV´HVFRORFDGDVQRPHUFDGRLQVWLWXFLRQDOH GHGH]HPEURGH SDUD
emissões sénior e colateralizadas colocadas no mercado de retalho.
3DUDW¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGDRF OFXORGRMXVWRYDORULQFLGLXVREUHDWRWDOLGDGHGDVFRPSRQHQWHVGHVWHVLQVWUXPHQWRVVHQGRTXHDGLIHUHQ¦D
QHJDWLYDDSXUDGDGH(XURV GHGH]HPEURGHXPDGLIHUHQ¦DSRVLWLYDGH(XURV LQFOXLXPPRQWDQWHDSDJDU
GH(XURV GHGH]HPEURGHXPPRQWDQWHDSDJDUGH(XURV TXHUHưHWHRMXVWRYDORUGRVGHULYDGRVHPEXWLGRV
QDVHPLVV´HVHVHHQFRQWUDUHJLVWDGRHPDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
No quadro seguinte apresenta-se, com referência a 31 de dezembro de 2016, a tabela com as taxas de juro utilizadas no apuramento das
curvas de taxa de juro das principais moedas, nomeadamente EUR, USD, GBP e PLN utilizadas para a determinação do justo valor dos ativos
HSDVVLYRVƮQDQFHLURVGR*UXSR
Moedas
EUR

USD

GBP

PLN

1 dia

-0,42%

3,48%

0,30%

1,48%

7 dias

-0,42%

2,10%

0,50%

1,48%

1 mês

-0,41%

1,57%

0,63%

1,56%

2 meses

-0,38%

1,42%

0,56%

1,59%

3 meses

-0,35%

1,53%

0,61%

1,63%

6 meses

-0,26%

1,59%

0,69%

1,71%

9 meses

-0,18%

1,72%

0,80%

1,73%

1 ano

-0,20%

1,17%

0,86%

1,77%

2 anos

-0,16%

1,44%

0,61%

1,92%

3 anos

-0,11%

1,66%

0,69%

2,05%

5 anos

0,08%

1,95%

0,87%

2,35%

7 anos

0,32%

2,14%

1,04%

2,59%

10 anos

0,67%

2,32%

1,23%

2,87%

15 anos

1,04%

2,48%

1,42%

3,15%

20 anos

1,18%

2,54%

1,46%

3,26%

30 anos

1,24%

2,57%

1,43%

3,26%
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2TXDGURVHJXLQWHUHVXPHSDUDFDGDJUXSRGHDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVGR*UXSRRVVHXVMXVWRVYDORUHVFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

2016
Ao justo valor
através de
resultados

Ao justo valor
através de
reservas

Custo
amortizado

Valor
contabilístico

Justo valor

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

-

-

1.573.912

1.573.912

Disponibilidades em outras instituições de crédito

-

-

448.225

448.225

448.225

Aplicações em instituições de crédito

-

-

1.056.701

1.056.701

1.054.536

-

-

48.017.602

48.017.602

45.692.179

1.048.797

-

-

1.048.797

1.048.797

Crédito a clientes(i)
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
ao justo valor através de resultados

146.664

-

-

146.664

146.664

-

10.596.273

-

10.596.273

10.596.273

-

-

20.525

20.525

20.525

57.038

-

-

57.038

57.038

$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Ativos com acordo de recompra
Derivados de cobertura(ii)
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

-

-

511.181

511.181

493.219

1.252.499

10.596.273

51.628.146

63.476.918

61.131.368

-

-

9.938.395

9.938.395

9.984.427

Recursos de instituições de crédito
(i)

1.573.912

2.985.741

-

45.811.906

48.797.647

48.692.203

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV(i)

785.664

-

2.727.156

3.512.820

3.492.068

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

547.587

-

-

547.587

547.587

Derivados de cobertura(ii)

383.992

-

-

383.992

383.992

-

-

1.544.555

1.544.555

1.745.871

4.702.984

-

60.022.012

64.724.996

64.846.148

Recursos de clientes e outros empréstimos

Passivos subordinados(i)

2YDORUFRQWDELO¬VWLFRLQFOXLRHIHLWRGRVDMXVWDPHQWRVGHFRUUHQWHVGDDSOLFD¦¢RGHFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUD
(ii)
,QFOXLXPDSDUWHTXH¨UHFRQKHFLGDHPUHVHUYDVQR¡PELWRGDDSOLFD¦¢RGDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D
(i)

2TXDGURVHJXLQWHUHVXPHSDUDFDGDJUXSRGHDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVGR*UXSRRVVHXVMXVWRVYDORUHVFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

2015
Ao justo valor
através de
resultados
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

Ao justo valor
através de
reservas
-

Custo
amortizado
-

Valor
contabilístico

1.840.317

1.840.317

Justo valor
1.840.317

Disponibilidades em outras instituições de crédito

-

-

776.413

776.413

776.413

Aplicações em instituições de crédito

-

-

921.648

921.648

923.182

Crédito a clientes(i)

-

-

51.970.159

51.970.159

49.506.926

1.188.805

-

-

1.188.805

1.188.805

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
ao justo valor através de resultados
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD
Derivados de cobertura(ii)
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos(i)

152.018

-

-

152.018

152.018

-

10.779.030

-

10.779.030

10.779.030

73.127

-

-

73.127

73.127

-

-

494.891

494.891

482.825

1.413.950

10.779.030

56.003.428

68.196.408

65.722.643

-

-

8.591.045

8.591.045

8.679.702

3.593.761

-

47.944.822

51.538.583

52.129.199

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV(i)

715.598

-

4.052.671

4.768.269

4.791.330

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

723.228

-

-

723.228

723.228

Derivados de cobertura(ii)

541.230

-

-

541.230

541.230

-

-

1.645.371

1.645.371

1.615.364

5.573.817

-

62.233.909

67.807.726

68.480.053

Passivos subordinados

(i)

2YDORUFRQWDELO¬VWLFRLQFOXLRHIHLWRGRVDMXVWDPHQWRVGHFRUUHQWHVGDDSOLFD¦¢RGHFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUD
,QFOXLXPDSDUWHTXH¨UHFRQKHFLGDHPUHVHUYDVQR¡PELWRGDDSOLFD¦¢RGDFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUDGHưX[RVGHFDL[D

(i)

(ii)
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2 *UXSR SURFHGHX  FODVVLƮFD¦¢R GRV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV
registados em balanço ao justo valor de acordo com a hierarquia
prevista na norma IFRS 13.
2MXVWRYDORUGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV¨GHWHUPLQDGRFRPEDVH
QDVFRWD¦´HVUHJLVWDGDVHPPHUFDGRDWLYRHO¬TXLGRFRQVLGHUDQGRVH
TXHXPPHUFDGR¨DWLYRHO¬TXLGRVHPSUHTXHRVVHXVLQWHUYHQLHQWHV
efetuam transações de forma regular conferindo liquidez aos
instrumentos negociados.
4XDQGRVHYHULƮFDUDQ¢RH[LVW©QFLDGHWUDQVD¦´HVTXHGHIRUPD
UHJXODUFRQƮUDPOLTXLGH]DRVLQVWUXPHQWRVQHJRFLDGRVV¢RXWLOL]DGRV
métodos e técnicas valorimétricas para determinar o justo valor dos
LQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
1¬YHOś&RPFRWD¦¢RHPPHUFDGRDWLYR
Nesta categoria são englobados para além dos instrumentos
ƮQDQFHLURVQHJRFLDGRVHPPHUFDGRUHJXODPHQWDGRDVREULJD¦´HV
e unidades de participações em fundos de investimento valorizados
com base em preços divulgados através de sistemas de negociação.
$FODVVLƮFD¦¢RGRMXVWRYDORUGHQ¬YHO¨XWLOL]DGDTXDQGR
L  ś ([LVWH FRWD¦¢R GL ULD H[HFXW YHO ƮUPH SDUD RV LQVWUXPHQWRV
ƮQDQFHLURVHPFDXVDRX
LL ś([LVWHFRWD¦¢RGLVSRQ¬YHOHPVLVWHPDVGHLQIRUPD¦¢RGHPHUFDGR
TXHDJUHJXHPP¹OWLSORVSUH¦RVGHGLYHUVRVLQWHUYHQLHQWHVRX
LLL  ś 2V LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV WHQKDP VLGR FODVVLƮFDGRV QR
Q¬YHOHPSHORPHQRVGRVGLDVGHQHJRFLD¦¢RQRDQR GDWD
de valorização).
1¬YHOśP¨WRGRVHW¨FQLFDVGHYDORUL]D¦¢REDVHDGDVHPGDGRV
de mercado
2VLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVVHPSUHTXHVHFRQVWDWHLQH[LVW©QFLD
GHWUDQVD¦´HVUHJXODUHVHPPHUFDGRDWLYRHO¬TXLGR Q¬YHO V¢R
FODVVLƮFDGRVQRQ¬YHOGHDFRUGRFRPDVVHJXLQWHVUHJUDV
L ś1¢RVHUHPFXPSULGRVDVUHJUDVGHƮQLGDVSDUDRQ¬YHORX
(ii) – Serem valorizados com base em métodos e técnicas valorimétricas
que utilizam maioritariamente dados observáveis no mercado (curvas
de taxas de juro ou taxas de câmbio, curvas de crédito, etc.).

1R Q¬YHO  HVW¢R LQFOX¬GRV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV GHULYDGRV
negociados em mercado de balcão, contratados com contrapartes
com as quais o Banco mantém acordos de troca de colateral
(contratos ISDA com Credit Support Annex – CSA), designadamente
com MTA (Minimum Transfer Amount) bastante reduzidos, que
contribui para que o risco de crédito de contraparte seja fortemente
mitigado, pelo que a componente de CVA (Credit Value Adjustment)
Q¢R¨VLJQLƮFDWLYD
1¬YHOśP¨WRGRVHW¨FQLFDVGHYDORUL]D¦¢REDVHDGDVHPGDGRV
não observáveis em mercado
1¢RVHQGRFXPSULGRVRVFULW¨ULRVGHQ¬YHORXQ¬YHORVLQVWUXPHQWRV
ƮQDQFHLURV GHYHP VHU FODVVLƮFDGRV QR Q¬YHO  EHP FRPR HP
VLWXD¦´HVHPTXHRMXVWRYDORUGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURVUHVXOWDU
GDXWLOL]D¦¢RGHLQIRUPD¦¢RQ¢RREVHUY YHOHPPHUFDGRWDLVFRPR
ś ,QVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV Q¢R HQTXDGUDGRV QR Q¬YHO  H TXH
sejam valorizados com recurso a métodos e técnicas de avaliação
sem que sejam conhecidos ou exista consenso sobre os critérios a
XWLOL]DUQRPHDGDPHQWH
(i) – São valorizados por recurso a análise comparativa de preços de
LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV FRP SHUƮO GH ULVFR H UHWRUQR WLSRORJLD
senioridade ou outros fatores similares, observáveis em mercado
DWLYRHO¬TXLGR
(ii) – São valorizados com base na realização de testes de imparidade,
recorrendo a indicadores de performance das operações subjacentes
(e.g. taxas de probabilidade de default dos ativos subjacentes, taxas
de delinquência, evolução dos ratings, etc.);
(iii) – São valorizados com base no NAV (Net Asset Value) divulgado
pelas entidades gestoras de fundos de investimento mobiliário /
imobiliário / outros não cotados em mercado regulamentado.
ś 1R Q¬YHO  HVW¢R LQFOX¬GRV RV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV GHULYDGRV
negociados em mercado de balcão, que tenham sido contratados
com contrapartes com as quais o Banco não mantém acordos de
troca de colateral (CSA’s), situação em que os ajustamentos de risco
de crédito são determinados com recurso a dados não observáveis de
mercado (v.g. ratings internos, probabilidades de default determinadas
por modelos internos, etc.).
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2TXDGURVHJXLQWHUHVXPHSRUQ¬YHLVGHYDORUL]D¦¢RSDUDFDGDJUXSRGHDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVGR*UXSRRVVHXVMXVWRVYDORUHVFRP
UHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

2016
Técnicas de Valorização

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

1.573.912

-

-

1.573.912

448.225

-

-

448.225

-

-

1.054.536

1.054.536

-

-

45.692.179

45.692.179

194.943

239.634

614.220

1.048.797

Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
ao justo valor através de resultados
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

146.664

-

-

146.664

8.239.244

1.060.858

1.296.171

10.596.273

Ativos com acordo de recompra

-

-

20.525

20.525

Derivados de cobertura

-

57.038

-

57.038

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

54.623

337.790

100.806

493.219

10.657.611

1.695.320

48.778.437

61.131.368

Recursos de instituições de crédito

-

-

9.984.427

9.984.427

Recursos de clientes e outros empréstimos

-

-

48.692.203

48.692.203

585.516

-

2.906.552

3.492.068

234

459.309

88.044

547.587

-

383.992

-

383.992

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
Derivados de cobertura
Passivos subordinados

-

-

1.745.871

1.745.871

585.750

843.301

63.417.097

64.846.148

2TXDGURVHJXLQWHUHVXPHSRUQ¬YHLVGHYDORUL]D¦¢RSDUDFDGDJUXSRGHDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURVGR*UXSRRVVHXVMXVWRVYDORUHVFRP
UHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

2015
Técnicas de Valorização
Nível 1
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

Nível 2

Nível 3

Total

1.840.317

-

-

1.840.317

776.413

-

-

776.413

Aplicações em instituições de crédito

-

-

923.182

923.182

Crédito a clientes

-

-

49.506.926

49.506.926

318.315

672.489

198.001

1.188.805

Disponibilidades em outras instituições de crédito

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
ao justo valor através de resultados
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

152.018

-

-

152.018

6.949.116

2.149.370

1.680.544

10.779.030

Derivados de cobertura

-

73.127

-

73.127

56.591

426.234

-

482.825

10.092.770

3.321.220

52.308.653

65.722.643

Recursos de instituições de crédito

-

-

8.679.702

8.679.702

Recursos de clientes e outros empréstimos

-

-

52.129.199

52.129.199

507.845

-

4.283.485

4.791.330

63.153

643.567

16.508

723.228

Derivados de cobertura

-

541.230

-

541.230

Passivos subordinados

-

-

1.615.364

1.615.364

570.998

1.184.797

66.724.258

68.480.053

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
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3DUDRVDWLYRVƮQDQFHLURVFODVVLƮFDGRVQRQ¬YHOUHJLVWDGRVQREDODQ¦RDRMXVWRYDORURPRYLPHQWRRFRUULGRGXUDQWHRH[HUF¬FLRGH¨
DSUHVHQWDGRFRPRVHVHJXH
(Milhares de Euros)

$WLYRVƮQDQFHLURV
Detidos para negociação
SALDO EM 1 DE JANEIRO

Disponíveis para venda

Detidos até à maturidade

198.001

1.680.544

-

73.845

106.079

-

(261.682)

-

(19.582)

-

Ganhos / (perdas) reconhecidos em resultados
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV
Imparidades e outras provisões

-

Transferências alterações de estrutura

(7.447)

7UDQVIHU©QFLDVHQWUHQ¬YHLV

332.859

13.525

100.806

Compras

82.343

75.965

-

Vendas, reembolsos ou amortizações

(65.381)

(222.793)

-

Ganhos / (perdas) reconhecidos em reservas

-

(76.439)

-

Diferenças cambiais

-

(622)

-

Accruals de juros

-

1.176

-

614.220

1.296.171

100.806

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

1¢RWHQGRVLGRFXPSULGRVRVFULW¨ULRVGHQ¬YHORXQ¬YHOQRPHDGDPHQWHGDGRVREVHUY YHLVGHPHUFDGRFRPRDVFXUYDVGHWD[DGHMXUR
para todos os prazos de desconto dos FDVKƮRZVDV2EULJD¦´HVGH7HVRXURGR(VWDGR0R¦DPELFDQRIRUDPUHFODVVLƮFDGDVSDUDQ¬YHO

Ativos não correntes detidos para venda e das propriedades de investimento
O justo valor dos ativos não correntes detidos para venda e das propriedades de investimento em 31 de dezembro de 2016 ascende a Euros
H(XURVUHVSHWLYDPHQWH GHGH]HPEURGH(XURVH(XURVUHVSHWLYDPHQWH 
HHQTXDGUDVHQRQ¬YHOGDKLHUDUTXLDGHMXVWRYDORUGD,)561¢RRFRUUHUDPWUDQVIHU©QFLDVHQWUHKLHUDUTXLDVGHMXVWRYDORUQRVH[HUF¬FLRV
de 2016 e 2015.
O justo valor destes ativos é determinado com base em avaliações realizadas por peritos avaliadores independentes, as quais incorporam
pressupostos acerca da evolução do mercado imobiliário, melhor uso do imóvel e, quando aplicável, expectativas quanto ao desenvolvimento
de projetos imobiliários.
As avaliações têm por base metodologias geralmente aceites no mercado imobiliário, nomeadamente os métodos comparativo de mercado,
GHUHQGLPHQWRHP¨WRGRGRFXVWRRVTXDLVV¢RVHOHFLRQDGRVSHORVDYDOLDGRUHVHPIXQ¦¢RGDVFDUDFWHU¬VWLFDVHVSHF¬ƮFDVGHFDGDDWLYR

49. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E OUTROS BENEFÍCIOS DE LONGO PRAZO
O Grupo assumiu a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores pensões de reforma por velhice e por invalidez e outras responsabilidades,
FRQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDZ 
(PGHGH]HPEURGHHRQ¹PHURGHSDUWLFLSDQWHVGR)XQGRGH3HQV´HVGR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VDEUDQJLGRVSHORSODQR
GHSHQV´HVGHUHIRUPDHRXWURVEHQHI¬FLRV¨RVHJXLQWH
2016

2015

16.524

16.432

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Reformados e pensionistas
Ex-participantes direitos adquiridos

3.386

3.360

Pessoal no ativo

7.537

7.713

27.447

27.505
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'HDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDZ DVUHVSRQVDELOLGDGHVGR*UXSRSRUSHQV´HVGHUHIRUPDHRXWURVEHQHI¬FLRVH
respetivas coberturas, calculadas com base no método de "Unit credit projectedV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

1.959.977

1.865.380

221.860

210.829

RESPONSABILIDADES POR BENEFÍCIOS PROJETADOS
Reformados e pensionistas
Ex-participantes direitos adquiridos
Pessoal no ativo

Valor do Fundo
$WLYRV 3DVVLYRVO¬TXLGRVHPEDODQ¦R QRWDVH
Desvios atuariais e efeito de alteração de pressupostos acumulados reconhecidos
em outro rendimento integral

910.812

1.059.478

3.092.649

3.135.687

(3.124.330)

(3.157.869)

(31.681)

(22.182)
2.917.957

3.220.601

(P  GH GH]HPEUR GH  H  DV UHVSRQVDELOLGDGHV SRU EHQHI¬FLRV SURMHWDGRV LQFOXHP (XURV  H (XURV 
respetivamente, que correspondem a responsabilidades extra-fundo e como tal não estão abrangidas pelo Fundo de pensões. Em 31 de
GH]HPEURGHHVWDVUHVSRQVDELOLGDGHVLQFOXHP(XURVFRUUHVSRQGHQWHVDUHVSRQVDELOLGDGHVFRPR3U¨PLRƮPGHFDUUHLUDTXH
UHVXOWRXGDVDOWHUD¦´HVUHDOL]DGDVQRƮQDOGHQR$&7
$HYROX¦¢RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRUEHQHI¬FLRVSURMHWDGRV¨DQDOLVDGDFRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

2015

2016
Responsabilidades
benefícios pós-emprego
SALDO A 1 DE JANEIRO
Custo normal
Custo / (proveito) dos juros

2.824.165
(741)

Extra-Fundo

Total

Total

311.522
-

3.135.687
(741)

3.132.655
(1.931)

69.715

7.537

77.252

77.156

21.828

(1.690)

20.138

363

Perdas / (ganhos) atuariais
Não decorrentes de alteração de pressupostos
Resultantes de alterações de pressupostos
Pagamentos
Programas de reformas antecipadas e rescisões
SRUP¹WXRDFRUGR
Contribuições dos colaboradores
Alterações Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Transferência entre planos / empresas
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO

93.570

18.553

112.123

(70.534)

(21.576)

(92.110)

(87.597)

4.164

6.144

8.398

8.728

4.164
8.398
(182.126)

9.864

(172.262)

-

-

-

-

-

169

2.768.439

324.210

3.092.649

3.135.687

(PGHGH]HPEURGHRYDORUGDVSHQV´HVSDJDVSHOR)XQGRH[FOXLQGRRXWURVEHQHI¬FLRVLQFOX¬GRVQR([WUD)XQGRDVFHQGHXD(XURV
 GHGH]HPEURGH(XURV 
$VUHVSRQVDELOLGDGHVFRPEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJRLQFOXHPRYDORUGDVUHVSRQVDELOLGDGHVFRP%HQHI¬FLRVGH6D¹GHTXHHPGHGH]HPEUR
GHDVFHQGHPD(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
Adicionalmente, no âmbito da cobertura de algumas responsabilidades relacionadas com pensões de reforma o Banco contratou com a
2FLGHQWDO9LGDDDTXLVL¦¢RGHDS²OLFHVGHVHJXURGHUHQGDYLWDO¬FLDLPHGLDWDFXMDVUHVSRQVDELOLGDGHVDVFHQGLDPHPGHGH]HPEURGH
D(XURV GHGH]HPEURGH(XURV FRPYLVWDDRSDJDPHQWR
(i) De pensões a ex-membros do antigo Conselho de Administração Executivo no âmbito do Regulamento de Reforma dos Administradores
do Banco;
(ii) De pensões e complementos de reforma a colaboradores reformados ao abrigo do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Grupo BCP
FRQVWLWX¬GRHPGHGH]HPEURGHEHPFRPRDFRODERUDGRUHVUHIRUPDGRVDRDEULJRGHRXWURV)XQGRVGH3HQV´HVTXHYLHUDP
SRVWHULRUPHQWHDVHULQWHJUDGRVQR)XQGRGH3HQV´HVGR*UXSR%&3HTXHSUHYLDPTXHRVEHQHI¬FLRVGHUHIRUPDVHULDPSDJRVDWUDY¨VGD
aquisição de apólices de seguros, em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.º 12/2006.
A Ocidental Vida é detida a 100% pelo Grupo Millenniumbcp Ageas que é detido a 49% pelo Grupo.
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Alterações ao ACT ocorridas em 2016
1RƮQDOGHGH]HPEURGHIRLFHOHEUDGRXPDFRUGRGHUHYLV¢RGR$&7ś$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKRHQWUHR*UXSR%&3HRVVLQGLFDWRV
“Federação dos Sindicatos Independentes da Banca” e “Federação Nacional do Sector Financeiro”. Os novos ACT já foram publicados pelo
Ministério do Trabalho no Boletim do Trabalho e do Emprego.
O “Sindicato dos Bancários do Norte” (“SBN”), que também esteve envolvido nas negociações do novo ACT, não formalizou até 31 de
GH]HPEURGHDDFHLWD¦¢RVDOWHUD¦´HVDR$&7HFRPRWDOR%DQFRQ¢RUHFRQKHFHXQDVVXDVFRQWDVGHRLPSDFWRGDVDOWHUD¦´HV
do ACT para os colaboradores associados do SBN.
As alterações mais relevantes ocorridas no ACT originaram um proveito de Euros 191.507.000 (dos quais Euros 19.245.000 não correspondem
DEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJR HSRGHPVHUGHVFULWRVFRQIRUPHVHVHJXH
$OWHUD¦¢RGDLGDGHGHUHIRUPD LQYDOLGH]SUHVXP¬YHO TXHSDVVRXGRVDQRVSDUDDQRVHGRLVPHVHVHP(VWDLGDGHQ¢R¨Ʈ[DPDV
DXPHQWDQRLQ¬FLRGHFDGDDQRFLYLOXPP©V$VVLPHPDLGDGHGHUHIRUPD¨DQRVHWU©VPHVHV)LFRXDFRUGDGRTXHDLGDGHGH
UHIRUPDHPFDGDDQRƮ[DGDSHODDSOLFD¦¢RGDUHJUDDFLPDUHIHULGDQ¢RSRGHVHUVXSHULRUHPTXDOTXHUFDVRLGDGHQRUPDOGHUHIRUPDHP
vigor no Regime Geral de Segurança Social. Para efeitos do calculo atuarial, foi considerado um aumento progressivo da idade da reforma
até aos 67 anos e dois meses.
- Foi introduzida uma alteração na fórmula de determinação da contribuição da entidade empregadora para os SAMS que deixa de ser uma
SHUFHQWDJHPGDUHIRUPDHSDVVDDVHUXPYDORUƮ[R HXURVSRUEHQHƮFL ULRHQRFDVRGHSHQVLRQLVWDV (VWHYDORUVHU DWXDOL]DGRSHOD
WD[DGHDWXDOL]D¦¢RGDWDEHODVDODULDO(VWDDOWHUD¦¢RQ¢RWHPLPSDFWRQRVSDUWLFLSDQWHVHEHQHƮFL ULRVWDQWRDRQ¬YHOGDVVXDVFRQWULEXL¦´HV
FRPRQRVUHVSHWLYRVEHQHI¬FLRV
)RLLQWURGX]LGRXPQRYREHQHI¬FLRHUHIRUPDGHQRPLQDGRSU¨PLRƮPGHFDUUHLUD1DGDWDGHUHIRUPDRSDUWLFLSDQWHWHPGLUHLWRDXPFDSLWDO
LJXDODYH]HVRYDORUGDUHWULEXL¦¢RPHQVDODXIHULGDGDWDGHUHIRUPD(VWHEHQHI¬FLRVXEVWLWXLR3U¨PLRGHDQWLJXLGDGHTXHHUDDWULEX¬GR
GXUDQWHDYLGDDWLYD(VWHEHQHI¬FLRSRUVHUDWULEX¬GRQDGDWDGHUHIRUPDRXHPFDVRGHPRUWH¨FRQVLGHUDGRXPEHQHI¬FLRS²VHPSUHJR
SHORTXHSDVVDDLQWHJUDUDVUHVSRQVDELOLGDGHVFRPUHIRUPD(PGHGH]HPEURGHHVWHEHQHƮFLRDLQGDQ¢RHVWDYDLQFOX¬GRQR
contrato constitutivo do Fundo de pensões e como tal foi considerado como Extra-fundo.
1RVH[HUF¬FLRVGHHRPRYLPHQWRGR)XQGRGH3HQV´HVSRGHVHUDSUHVHQWDGRFRPRVHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

3.157.869

3.094.635

72.750

71.425

(Perdas) / ganhos atuariais

(170.384)

(110.414)

Contribuições para o Fundo

125.000

153.183

Pagamentos efetuados

(70.534)

SALDO A 1 DE JANEIRO
Rendimento projetado dos ativos

(65.711)

9DORUWUDQVIHULGRSDUDR)XQGRGHFRUUHQWHGHGLUHLWRVDGTXLULGRVQ¢RDWULEX¬GRVUHVSHLWDQWHV
ao Plano complementar

1.231

5.854

Contribuições de colaboradores

8.398

8.728

Transferência de outros Planos

-

169

SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO

3.124.330

3.157.869

2VHOHPHQWRVTXHFRPS´HPRYDORUGRDWLYRGR)XQGRGH3HQV´HVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

Classe de ativos

Ativos com
preço de
mercado em
mercado ativo Remanescente

2015
Ativos com
preço de
mercado em
Carteira total mercado ativo

Remanescente

Carteira total

423.343

102.756

526.099

503.969

148.808

652.777

1.187.721

159.618

1.347.339

1.312.046

4.533

1.316.579

Unidades de participação em fundos mobiliários

-

259.312

259.312

56.242

67.478

123.720

Unidades de participação em fundos imobiliários

-

243.680

243.680

-

240.172

240.172

Imóveis

-

282.673

282.673

-

302.212

302.212

Aplicações em bancos e outros

-

465.227

465.227

-

522.409

522.409

1.611.064

1.513.266

3.124.330

1.872.257

1.285.612

3.157.869

Ações
2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[R
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A rubrica Ações inclui uma participação de 2,77% no grupo segurador holandês não cotado “Achmea BV”, cuja valorização em 31 de dezembro
de 2016 ascende a Euros 101.471.000. Esta valorização foi apurada pela Entidade Gestora tendo como base uma avaliação independente
UHDOL]DGDSRUVROLFLWD¦¢RGD$FKPHDFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGHHDGHVYDORUL]D¦¢RVXEVHTXHQWHUHJLVWDGDQXP¬QGLFHUHODWLYR
ao mercado segurador europeu.
$UXEULFD,P²YHLVLQFOXLRVLP²YHLVUHJLVWDGRVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGR)XQGRHXWLOL]DGRVSRUHPSUHVDVGR*UXSRTXHHPGH
GH]HPEURGHDVFHQGHPD(XURV GHGH]HPEURGH VHQGRGHGHVWDFDUXPFRQMXQWRGHLP²YHLV
GHQRPLQDGR Š7DJXVSDUNš FXMR YDORU FRQWDELO¬VWLFR HP  GH]HPEUR GH  DVFHQGH D (XURV  (VWH YDORU FRQWDELO¬VWLFR IRL
apurado tendo por base avaliações realizadas por peritos avaliadores independentes realizadas em 2016, cujos pressupostos incluem a
expectativa do Banco de renovar o atual contrato de arrendamento.
$VUXEULFDVTXHLQFOXHPDWLYRVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVGR*UXSRV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

2EULJD¦´HVHRXWURVW¬WXORVGHUHQGLPHQWRƮ[R

129.966

130.009

Aplicações em Bancos

351.766

524.652

481.732

654.661

$HYROX¦¢RGRV DWLYRV UHVSRQVDELOLGDGHVO¬TXLGDVHPEDODQ¦R¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
VALORES EM 1 DE JANEIRO

(22.182)

2015
38.020

RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:
Custo normal

(741)

(1.931)

&XVWR SURYHLWR GRVMXURVO¬TXLGRVQRVDOGRGDFREHUWXUDGDVUHVSRQVDELOLGDGHV

4.502

5.731

Custo com programas de reformas antecipadas

4.164

6.144

(1.231)

(5.854)

9DORUWUDQVIHULGRSDUDR)XQGRGHFRUUHQWHGHGLUHLWRVDGTXLULGRVQ¢RDWULEX¬GRVUHVSHLWDQWHV
ao Plano complementar
Alterações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

(172.262)

-

RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL:
(Ganhos) e perdas atuariais
Não decorrentes de alterações de pressupostos
Desvio entre o rendimento estimado e o rendimento efetivo do fundo
Desvio entre responsabilidades esperadas e efetivas
Resultantes de alterações de pressupostos
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO

170.384

110.414

20.138

363

112.122

-

(125.000)

(153.183)

PAGAMENTOS

(21.575)

(21.886)

VALORES NO FINAL DO EXERCÍCIO

(31.681)

(22.182)

Com referência a 31 de dezembro de 2015, das rubricas Custo com programas de reformas antecipadas e Valor transferido para o Fundo
GHFRUUHQWH GH GLUHLWRV DGTXLULGRV Q¢R DWULEX¬GRV UHVSHLWDQWHV DR 3ODQR FRPSOHPHQWDU IRUDP DVVLJQDGRV (XURV   SURYLV¢R SDUD
custos de reestruturação.
Durante 2016, foram efetuadas, pelas empresas do Grupo, contribuições em dinheiro para o Fundo no montante de Euros 125.000.000
(XURV 
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$HVWLPDWLYDGDVFRQWULEXL¦´HVDHIHWXDUSHOR*UXSRHSHORVFRODERUDGRUHVHPSDUDR3ODQRGH%HQHI¬FLR'HƮQLGRDVFHQGHPD(XURV
8.227.000 e Euros 19.816.000, respetivamente.
(PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQD,$6R*UXSRFRQWDELOL]RXHPGHGH]HPEURGHFRPRSURYHLWRFRPEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJR
RPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGHFXVWRGH(XURV FXMDDQ OLVH¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Operações em
continuação
Custos dos serviços correntes
&XVWR SURYHLWR GRVMXURVO¬TXLGRVQRVDOGRGDFREHUWXUD
das responsabilidades
Custo / (proveito) com programas de reformas antecipadas
HUHVFLV´HVSRUP¹WXRDFRUGR

(741)
4.502
2.933

Alterações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

(172.262)

3URYHLWR &XVWRGRH[HUF¬FLR

(165.568)

2015
Operações
descontinuadas ou
em descontinuação

Operações em
continuação

Total

(1.912)

(19)

(1.931)

5.729

2

5.731

(359)

(143)

3.458

(160)

(502)
3.298

Plano relativo a administradores
Atendendo a que o Regulamento de Reforma dos Administradores prevê que as reformas sejam objeto de uma atualização anual, e como não é prática
QRPHUFDGRVHJXUDGRUDDTXLVL¦¢RGHUHQGDVYLWDO¬FLDVTXHLQFRUSRUHPXPIDWRUGHDWXDOL]D¦¢RYDUL YHOR%DQFRREVHUYDQGRRVFULW¨ULRVDWXDULDLV
SHUWLQHQWHVSURFHGHXDRDSXUDPHQWRHDRUHJLVWRQDVVXDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGRPRQWDQWHQHFHVV ULRSDUDID]HUIDFHTXHODDWXDOL]D¦¢R
(PFRQIRUPLGDGHFRPDSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦¢RGH$GPLQLVWUDGRUHVR*UXSRWHPDUHVSRQVDELOLGDGHGHVXSRUWDURFXVWRFRPDVSHQV´HVGH
reforma dos antigos membros do Conselho de Administração Executivo, bem como com o Plano Complementar de acordo com as normas aplicáveis,
HVWDQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVFDOFXODGDVFREHUWDVSHOR)XQGRGH3HQV´HVSHOR([WUD)XQGRHSRUDS²OLFHVGHFDSLWDOL]D¦¢RGHUHQGDYLWDO¬FLD
Para cobertura de responsabilidades com pensões a ex-membros do Conselho de Administração Executivo, no âmbito do Regulamento de
5HIRUPDGRV$GPLQLVWUDGRUHVGR%DQFRR%DQFRFRQWUDWRXFRPD2FLGHQWDO9LGDDDTXLVL¦¢RGHDS²OLFHVGHVHJXURGHUHQGDYLWDO¬FLDLPHGLDWD
$VDS²OLFHVDFLPDUHIHULGDVQ¢RFREUHPDWXDOL]D¦´HVGDVUHVSRQVDELOLGDGHVFREHUWDVDWUDY¨VGHDS²OLFHVGHFDSLWDOL]D¦¢RGHUHQGDYLWDO¬FLD
em resultado de cálculos atuariais, o Grupo tem registada em 31 de dezembro de 2016, uma provisão no montante de Euros 3.837.000 (31
GHGH]HPEURGH(XURV 
A movimentação dos valores das responsabilidades com pensões de reforma a pagar a anteriores membros do Conselho de Administração
([HFXWLYRLQFOX¬GRVQDUXEULFDGH2XWURVSDVVLYRV¨DQDOLVDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015

4.245

3.153

(408)

Reforço / (Reposição)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO

3.837
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$S²VDDQ OLVHGRVLQGLFDGRUHVGHPHUFDGRHPSDUWLFXODUDVSHUVSHWLYDVGHHYROX¦¢RGDWD[DGHLQưD¦¢RHGDWD[DGHMXURGHORQJRSUD]RSDUD
D=RQD(XUREHPFRPRGDVFDUDFWHU¬VWLFDVGHPRJU ƮFDVGRVVHXVFRODERUDGRUHVR*UXSRXWLOL]RXRVVHJXLQWHVSUHVVXSRVWRVDWXDULDLVSDUDR
F OFXORGDVUHVSRQVDELOLGDGHVFRPSHQV´HVGHUHIRUPD
2016

2015

0,25% até 2019
0,75% após 2019
0% até 2019
0,5% após 2019
2,1%

0,75% até 2017
1% após 2017
0% até 2017
0,5% após 2017
2,5%

TV 88/90
TV 88/90 - 3 anos
Não aplicada
Não aplicada
66 anos e 2 meses
1,75%
1%

TV 73/77 - 2 anos
TV 88/90 - 3 anos
Não aplicada
Não aplicada
65 anos
1%
0,5%

Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento das pensões
Taxa de desconto / Taxa de rendimento do Fundo
Tábuas de mortalidade
+RPHQV(a)
Mulheres(b)
Taxa de invalidez
Taxa de turnover
Idade normal de reforma(c)
Taxa de crescimento do salario total para efeitos da Segurança Social
Taxa de revalorização dos salários / pensões da Segurança Social

a)
1RH[HUF¬FLRGHIRLDOWHUDGDDW EXDGHPRUWDOLGDGHGDSRSXOD¦¢RPDVFXOLQDTXHSDVVRXGD79DQRVSDUDD79RTXHWHPLPSO¬FLWRXPDXPHQWRGDHVSHUDQ¦D
média de vida da população masculina.
b)
$W EXDGHPRUWDOLGDGHFRQVLGHUDGDSDUDDVPXOKHUHVFRUUHVSRQGH79DMXVWDGDHPPHQRVDQRV RTXHWHPLPSO¬FLWRXPDXPHQWRGDHVSHUDQ¦DP¨GLDGHYLGDIDFHTXH
seria considerada em função da sua idade efetiva).
c)
$LGDGHGHUHIRUPD¨YDUL YHO(P¨GHDQRVHPHVHVHLU DXPHQWDUP©VSRUFDGDDQRFLY¬O(VWDLGDGHQ¢RSRGHVHUVXSHULRULGDGHQRUPDOGHUHIRUPDHPYLJRUQR5HJLPH
Geral de Segurança Social (RGSS). A idade normal de reforma no RGSS é variável e depende da evolução da esperança média de vida aos 65 anos. Para efeitos da estimativa utilizou-se
FRPRSUHVVXSRVWRTXHRLQFUHPHQWRGDHVSHUDQ¦DGHYLGDQRVDQRVIXWXURVVHU GHXPDQRHPFDGDDQRV1RHQWDQWRƮ[RXVHFRPRP [LPRDLGDGHGHDQRVHPHVHV

2VSUHVVXSRVWRVGHEDVHXWLOL]DGRVQRF OFXORGRYDORUDWXDULDOGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVW¢RGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVGHƮQLGRVSHOD,$6
Não são considerados decrementos de invalidez no cálculo das responsabilidades.
&RQIRUPH GHƮQLGR SHOD ,$6  D WD[D GH GHVFRQWR XWLOL]DGD QD DWXDOL]D¦¢R GDV UHVSRQVDELOLGDGHV GR IXQGR GH SHQV´HV GR %DQFR IRL
determinada em 31 de dezembro de 2016, com base numa análise efetuada sobre as yields de mercado, de um universo de emissões
de obrigações – de elevada qualidade (baixo risco), maturidades diversas (adequadas ao prazo de liquidação das responsabilidades do fundo)
HGHQRPLQDGDVHP(XURVśUHVSHLWDQWHVDXPOHTXHGLYHUVLƮFDGRHUHSUHVHQWDWLYRGHHPLWHQWHV
Em 31 de dezembro de 2015, o Banco utilizou uma taxa de desconto de 2,5% para medir a sua responsabilidade relativamente aos planos de
SHQV´HVFRPEHQHI¬FLRVGHƮQLGRVGRVVHXVFRODERUDGRUHVHDGPLQLVWUDGRUHV
1DVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGHDWD[DGHGHVFRQWRIRLUHGX]LGDHPSDUD IDFHDGH
GH]HPEURGH WHQGRHPFRQWDDUHGX¦¢RGRQ¬YHOGDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGRUHOHYDQWHVQHVWHFRQWH[WR
2*UXSRIDFHDWXDOWHQG©QFLDGHHYROX¦¢RGRVVDO ULRVHVLWXD¦¢RHFRQ²PLFDDHVWDGDWDGHWHUPLQRXXPDWD[DGHFUHVFLPHQWRGRVVDO ULRV
progressiva de 0,25% até 2019 e 0,75% a partir de 2019 e uma taxa de crescimento das pensões de 0% até 2019 e de 0,50% a partir de 2019.
$VSHUGDVDWXDULDLVO¬TXLGDVGRSHU¬RGRQRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGHSHUGDVDWXDULDLVGH(XURV 
V¢RUHODWLYDVGLIHUHQ¦DHQWUHRVSUHVVXSRVWRVXWLOL]DGRVQRF OFXORGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHRVYDORUHVHIHWLYDPHQWHYHULƮFDGRVHDDOWHUD¦¢R
GHSUHVVXSRVWRVDWXDULDLVV¢RDQDOLVDGRVFRQIRUPHVHJXH
Perdas / (Ganhos) atuariais
2016
Valores
efetivamente
YHULƮFDGRVHP
DESVIOS ENTRE AS RESPONSABILIDADES ESPERADAS E EFETIVAS
$/7(5$(6'(35(668326726
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial e taxa de crescimento do salário
total para efeitos da Segurança Social
Taxa de crescimento das pensões
Tábua de mortalidade
Outras alterações(*)
RENDIMENTO DOS FUNDOS
(*)

-2,62%

2015
Euros '000

Valores efetivamente
YHULƮFDGRVHP

Euros '000

20.138

363

224.619

-

(88.973)
(39.621)
24.537
(8.440)
170.384
302.644

-0,76%

110.414
110.777

Alteração na metodologia de determinação da idade da reforma de acordo com o Regime Geral da Segurança Social.

$DOWHUD¦¢RGRSUHVVXSRVWRUHODWLYRWD[DGHFUHVFLPHQWRVDODULDOLQFOXLRHIHLWRGDDOWHUD¦¢RGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGRVDO ULRSHQVLRQ YHO
e a alteração da taxa de crescimento do salário total, utilizado para efeitos do cálculo de responsabilidade a assumir pela Segurança Social.
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Em 31 de dezembro de 2016, as perdas atuariais não decorrentes da alteração dos pressupostos ascendem a Euros 20.138.000.
$DQ OLVHGHVHQVLELOLGDGHYDULD¦¢RGHSUHVVXSRVWRVQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQD,$6¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

,PSDFWRGDDOWHUD¦¢RGHSUHVVXSRVWRVƮQDQFHLURV
2015

2016
-0,25%

0,25%

-0,25%

0,25%

Taxa de Desconto

134.744

(126.913)

139.730

(131.174)

Taxa de Crescimento das Pensões

(122.043)

160.604

(130.601)

137.697

Taxa de Crescimento dos Salários

(36.049)

38.509

(44.041)

46.261
(Milhares de Euros)

,PSDFWRGDDOWHUD¦¢RGHSUHVVXSRVWRVGHPRJU ƮFRV
2016

2015

-1 ano
Alteração da Tábua de Mortalidade

72.748

+1 ano

-1 ano

+1 ano

(97.787)

92.831

(93.419)

As sensibilidades apresentadas foram determinadas com base na aplicação das mesmas condições a toda população, isto é, considera-se
TXHRVƮOLDGRVGR6LQGLFDWRGRV%DQF ULRVGR1RUWHW©PRPHVPRSODQRTXHRVUHVWDQWHV&RQVLGHUDVHTXHHVWDVLPSOLƮFD¦¢RQ¢RDIHWD
materialmente a análise.
No decurso de 2016, e com base nas alterações ocorridas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), as contribuições para o SAMS passaram a ser de
XPYDORUƮ[RHQTXDQWRTXHHPHUDPGH&RQVLGHUDQGRHVWDDOWHUD¦¢RSURFHGHXVHDXPDDQ OLVHGHVHQVLELOLGDGHDXPDYDULD¦¢R
SRVLWLYDHDXPDYDULD¦¢RQHJDWLYDGHXPSRQWRSHUFHQWXDOQRYDORUGRVFXVWRVFRPRVEHQHI¬FLRVGHVD¹GHFXMRLPSDFWR¨DQDOLVDGRFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Variação positiva de 1%
2016

Variação negativa de 1%
2015

2016

2015

Impacto no custo com pensões

29

36

(29)

(36)

Impacto nas responsabilidades

3.135

3.256

(3.135)

(3.256)

Prémio de antiguidade
(P  GH GH]HPEUR GH  R $&7 GHL[RX GH LQFOXLU R SU¨PLR GH DQWLJXLGDGH VHQGR VXEVWLWX¬GR SHOR SUHPLR ƮQDO GH FDUUHLUD TXH ¨
FRQVLGHUDGRFRPREHQHƮFLRS²VHPSUHJRHFRPRWDOHVW DVHUFRQVLGHUDGRQRF OFXORGDVUHVSRQVDELOLGDGHVFRPUHIRUPDV H[WUDIXQGR 
tal como apresentado anteriormente.
Em 31 de dezembro de 2016, as responsabilidades relacionadas com o prémio de antiguidade ascendem a Euros 21.337.000 (31 de dezembro
GH(XURV HVWDQGRUHODFLRQDGDVFRPSDJDPHQWRVDLQGDDLQFRUUHUFRPUHIHU©QFLDGDWDHPTXHGHL[RXGHVHUFRQVLGHUDGR
EHQHI¬FLRQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDQRYDUHGD¦¢RGR$&7 QRWD 
2FXVWRUHODWLYRDRVH[HUF¬FLRVGHHSDUDRSU¨PLRGHDQWLJXLGDGH¨RVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Operações em
continuação

Operações
descontinuadas ou
em descontinuação

Operações em
continuação

Total

Custo dos serviços correntes

2.233

2.427

3

2.430

Custo dos juros

1.082

1.149

2

1.151

(Ganhos) e perdas atuariais

(22.560)

(1.328)

(119)

(1.447)

*DQKRV &XVWRGRH[HUF¬FLR

(19.245)

2.248

(114)

2.134
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Plano de contribuição definida
'HDFRUGRFRPRGHVFULWRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDZLL QR¡PELWRGR3ODQRGH&RQWULEXL¦¢R'HƮQLGDSUHYLVWRQR)XQGRGH3HQV´HVGR
Grupo BCP não foram efetuadas contribuições no ano de 2016 para os colaboradores que tenham sido admitidos até 1 de julho de 2009, por
Q¢RVHWHUHPYHULƮFDGRRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV L R52(GR%DQFRVHMDLJXDORXVXSHULRUWD[DGDVREULJD¦´HVGRWHVRXURDDQRVDFUHVFLGD
GHSRQWRVSHUFHQWXDLVH LL H[LVWDPUHVHUYDVRXUHVXOWDGRVGLVWULEX¬YHLVQDVFRQWDVGR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V
Para os colaboradores que tenham sido admitidos após 1 de julho de 2009, são efetuadas contribuições mensais e iguais a 1,5% da remuneração
mensal auferida pelos colaboradores no corrente mês, quer pelo Grupo e quer pelos próprios colaboradores. Esta contribuição tem caráter
REULJDW²ULRHHVW GHƮQLGDQRV$FRUGRV&ROHWLYRVGH7UDEDOKRGH*UXSR%&3Q¢RWHQGRVXEMDFHQWHTXDOTXHUFULW¨ULRGHperformance. O Grupo
UHJLVWRXHPFXVWRVFRPRSHVVRDORPRQWDQWHGH(XURV (XURV UHODWLYRDHVWDFRQWULEXL¦¢R

50. PARTES RELACIONADAS
&RQIRUPHGHƮQLGRQD,$6V¢RFRQVLGHUDGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVGR*UXSRDVHPSUHVDVGHWDOKDGDVQDQRWDś(PSUHVDVVXEVLGL ULDVH
associadas do Grupo Banco Comercial Português, o Fundo de Pensões, os membros do Conselho de Administração e os elementos chave de
gestão. São considerados elementos chave de gestão os diretores de 1ª linha. Para além dos membros do Conselho de Administração e dos
elementos chave de gestão são igualmente consideradas partes relacionadas as pessoas que lhes são próximas (relacionamentos familiares)
HDVHQWLGDGHVSRUHOHVFRQWURODGDVRXHPFXMDJHVW¢RH[HUFHPLQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYD
'DGR TXH DV WUDQVD¦´HV FRP VXEVLGL ULDV V¢R HOLPLQDGDV HP FRQVROLGD¦¢R HVWDV Q¢R HVW¢R GHVFULPLQDGDV QDV QRWDV V GHPRQVWUD¦´HV
consolidadas do Grupo.
De acordo com a legislação portuguesa, e nomeadamente no âmbito do artigo 109.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
)LQDQFHLUDV 5*,&6) V¢RDLQGDFRQVLGHUDGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVRVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDQR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V
S.A., bem como as sociedades que esses acionistas direta ou indiretamente dominem ou que com eles estejam numa relação de grupo.
$OLVWDJHPFRPRVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDHQFRQWUDVHGHWDOKDGDQDQRWD

a) Saldos e transações com acionistas detentores de participação qualificada detalhados na nota 40
(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVUHưHWLGRVQDVUXEULFDVGHEDODQ¦RFRQVROLGDGRFRPDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

237.577

148.420

ATIVO
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

15.814

17.435

106.390

109.233

359.781

275.088

-

810

390.965

117.451

390.965

118.261

PASSIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

$UXEULFD&U¨GLWRDFOLHQWHVDSUHVHQWDVHO¬TXLGDGHLPSDULGDGHQRPRQWDQWHGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
'XUDQWH RV H[HUF¬FLRV GH  H  IRUDP HIHWXDGDV WUDQVD¦´HV FRP DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH SDUWLFLSD¦¢R TXDOLƮFDGD UHưHWLGDV QDV
UXEULFDVDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDTXHV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Juros e proveitos equiparados

7.057

5.932

Comissões proveitos

2.242

2.078

9.299

8.010

469

839

30

37

499

876

PROVEITOS

CUSTOS
Juros e custos equiparados
Comissões custo
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as garantias prestadas e linhas de crédito revogáveis e irrevogáveis concedidas por parte do Grupo a
DFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

30.378

42.212

216.271

217.787

-

156

246.649

260.155

Garantias prestadas
Linhas de crédito revogáveis
Linhas de crédito irrevogáveis

b) Saldos e transações com membros do Conselho de Administração e elementos chave de gestão
(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULPLQDGDVQRTXDGURVHJXLQWHLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGHDWLYRGREDODQ¦R
FRQVROLGDGRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
$WLYRVƮQDQFHLURV
detidos para negociação

Crédito a clientes

Disponibilidades em
instituições de crédito

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos

20

-

-

139

-

-

13

-

-

-

844

2.840

7.272

-

-

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

274

-

-

Empresas controladas

196

-

-

7.914

844

2.840

Comissão Executiva
0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão

(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULPLQDGDVQRTXDGURVHJXLQWHLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGHDWLYRGREDODQ¦R
FRQVROLGDGRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2015
$WLYRVƮQDQFHLURV
detidos para
Crédito a clientes
negociação

Aplicações
em instituições
de crédito

Outros Ativos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos

26

-

-

-

159

-

-

-

20

-

-

-

-

27

149.743

5.473

6.949

-

-

-

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

262

-

-

-

Empresas controladas

302

-

-

-

7.718

27

149.743

5.473

Comissão Executiva
0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
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(PGHGH]HPEURGHHRVVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULPLQDGDVQRTXDGURVHJXLQWHLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGHSDVVLYR
GREDODQ¦RFRQVROLGDGRV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Recursos de instituições
de crédito

3DVVLYRVƮQDQFHLURV
detidos para negociação

Recursos de clientes

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Membros não executivos

-

-

1.593

3.454

-

-

Comissão Executiva

-

-

1.094

1.336

-

-

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

-

-

1.745

1.997

-

-

16.866

39.519

1.446

5.238

1.053

9

Elementos chave de gestão

-

-

6.924

6.361

-

-

Pessoas estreitamente relacionadas

-

-

2.143

1.624

-

-

Empresas controladas

-

-

904

174

-

-

16.866

39.519

15.849

20.184

1.053

9

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO

'XUDQWHRVH[HUF¬FLRVGHHIRUDPHIHWXDGDVWUDQVD¦´HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULPLQDGDVQRTXDGURVHJXLQWHLQFOX¬GDVHP
UXEULFDVGHSURYHLWRVGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDTXHV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Juros e proveitos equiparados

Comissões proveito

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

-

-

81

99

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva

-

-

27

21

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

-

-

22

19

Empresas controladas

6

1.087

156

513

52

59

64

49

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

9

10

34

13

Empresas controladas

6

4

10

10

73

1.160

394

724

ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão

'XUDQWHRVH[HUF¬FLRVGHHIRUDPHIHWXDGDVWUDQVD¦´HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULPLQDGDVQRTXDGURVHJXLQWHLQFOX¬GDVHP
UXEULFDVGHFXVWRVGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRVFRQVROLGDGDTXHV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Juros e custos equiparados
2016

Comissões custo

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva
0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Empresas controladas

11

39

2

2

5

17

1

1

10

20

1

1

104

142

1

13

ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Empresas controladas
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2

2

8

14

2

1

1

4

2

3

191

333

11
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À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, as linhas de crédito revogáveis e irrevogáveis concedidas por parte do Grupo sobre as seguintes
SDUWHVUHODFLRQDGDVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Linhas de crédito revogáveis

Linhas de crédito irrevogáveis

2016

2015

2016

2015

109

126

-

-

95

124

-

-

138

133

-

-

25

55

-

-

Elementos chave de gestão

453

525

39

74

0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD

268

184

-

-

16

14

-

-

1.104

1.161

39

74

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva
0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO

Empresas controladas

$VUHPXQHUD¦´HVƮ[DVSDJDVHHQFDUJRVVRFLDLVVXSRUWDGRVFRPRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RHHOHPHQWRVFKDYHGHJHVW¢RGR
%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Conselho de Administração
Comissão Executiva

Remunerações
Complemento de reforma
Fundo de Pensões
Outros encargos sociais obrigatórios
Prémio de antiguidade

Membros não executivos

Elementos chave de gestão

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2.080

2.176

526

578

5.260

5.394

702

1.205

-

-

-

-

28

19

-

-

51

61

484

531

124

137

1.466

1.479

-

44

-

-

211

143

3.294

3.975

650

715

6.988

7.077

Tendo presente que a remuneração dos membros da Comissão Executiva tem em vista a compensação das atividades que desenvolvem no
Banco diretamente e toda e qualquer função desempenhada em sociedades ou órgãos sociais para os quais tenham sido nomeados por
LQGLFD¦¢RRXHPUHSUHVHQWD¦¢RGR%DQFRQHVWH¹OWLPRFDVRRYDORUO¬TXLGRGDVUHPXQHUD¦´HVDXIHULGDVDQXDOPHQWHSRUWDLVIXQ¦´HVSRU
FDGDPHPEURGD&RPLVV¢R([HFXWLYDVHU GHGX]LGRDRVUHVSHWLYRVYDORUHVGHUHPXQHUD¦¢RƮ[DDQXDODWULEX¬YHOSHOR%DQFR
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHRPRQWDQWHGHUHPXQHUD¦´HVSDJDV&RPLVV¢R([HFXWLYDLQFOXL(XURV (XURV TXH
foram suportados por empresas subsidiárias ou por empresas em cujos órgãos sociais representem interesses do Grupo, sendo que Euros
61.000 são referentes ao ano de 2015.
5HODWLYDPHQWHDRVH[HUF¬FLRVGHHGHQ¢RIRUDPDWULEX¬GDVDRVPHPEURVGD&RPLVV¢R([HFXWLYDTXDLVTXHULPSRUW¡QFLDVDW¬WXOR
de remuneração variável.
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHIRUDPSDJDVLQGHPQL]D¦´HVSRUFHVVD¦¢RGHIXQ¦´HVDXPHOHPHQWRFKDYHGHJHVW¢R(XURVGH 
Euros 4.729.000 pagos a quatro elementos chave de gestão).
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$SRVL¦¢RDFLRQLVWDHREULJDFLRQLVWDGRVPHPEURVGRVUJ¢RV6RFLDLVHOHPHQWRVFKDYHGHJHVW¢RHPHPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLDFRPHVWDV
FDWHJRULDV¨DVHJXLQWH
N.º de títulos à data de
Acionistas / Obrigacionistas

Título

31/12/2016

31/12/2015

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

242
15.544
50.996
0
712
0
10.304
151
136
53
0
175
0

18.119
1.165.812
3.824.650
0
53.451
0
772.843
11.330
10.247
4.037
0
13.180
1.156.004

Ações BCP
Ações BCP

278
0

20.879
0

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

3.667
22.873
22.588
0
2.271

275.002
1.715.485
1.694.099
0
170.389

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

0
503
2.440

0
37.745
182.953

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

9.509
16.743
2.666
29.036

713.055
1.255.739
200.000
715.938

$QW²QLR)HUUHLUD3LQWR-¹QLRU
$QW²QLR/X¬V'XDUWH%DQGHLUD(viii)

Ações BCP
Ações BCP

1.334
8.000

100.000
500.008

Artur Frederico Silva Luna Pais
Belmira Abreu Cabral
Carlos Alberto Alves
Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello
Dulce Maria Pereira Cardoso
Mota Jorge Jacinto
Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis
Francisco António Caspa Monteiro
Gonçalo Nuno Belo de Almeida Pascoal
+HQULTXH5DXO)HUUHLUD/HLWH3HUHLUD&HUQDFKH
João Nuno Lima Brás Jorge
Jorge Filipe Nogueira Freire Cortes Martins
Jorge Manuel Machado de Sousa Góis
José Guilherme Potier Raposo Pulido Valente

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

20.047
1.206
6.666
1.833

1.503.611
90.458
500.002
137.500

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

1.911
0
2.965
3
142
5.653
100
0
28.600

143.335
0
222.365
275
10.683
424.069
7.518
0
4.080.000

Movimento em 2016
Aquisições

Alienações

Data

Preço Unitário
Euros

MEMBROS DE ÓRGÃOS SOCIAIS
$QW²QLR9¬WRU0DUWLQV0RQWHLUR(i)
Carlos José da Silva
Nuno Manuel da Silva Amado
Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto
André Magalhães Luiz Gomes
André Palma Mira David Nunes
$QW²QLR+HQULTXHV3LQKR&DUG¢R(ii)
$QW²QLR/X¬V*XHUUD1XQHV0H[LD
Cidália Maria Mota Lopes(x)
Jaime de Macedo Santos Bastos
João Bernardo Bastos Mendes Resende
João Manuel Matos Loureiro
José Jacinto Iglésias Soares
José Miguel Bensliman
Schorcht da Silva Pessanha
José Rodrigues de Jesus
Maria da Conceição Mota Soares
de Oliveira Callé Lucas
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Miguel Maya Dias Pinheiro
Raquel Rute da Costa David Vunge(iii)
Rui Manuel da Silva Teixeira(iv)
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Albino António Carneiro de Andrade
Américo João Pinto Carola(v)
Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral(vi)
Ana Maria Jordão F. Torres
Marques Tavares(vii)
André Cardoso Meneses Navarro
António Augusto Amaral de Medeiros
$QW²QLR$XJXVWR'HFURRN*DLRVR+HQULTXHV

(*)

1.156.004(*)

04/mai/16

0,0370

23

17/out/16

0,0155

1

17/out/16

0,0155

120

20/out/16

0,0179

1.205.276
256.522
50
70.000
29.992

12/mai/16
24/mai/16
20/out/16
04/jul/16
28/set/16

0,0330
0,0310
0,0180
0,0318
0,0155

20/dez/16

1,136979

25.800

Doação.

$VDO¬QHDVLQGLFDGDVQRVTXDGURVDQWHULRUHVSDUDDVFDWHJRULDV0HPEURVGHUJ¢RV6RFLDLVH(OHPHQWRVFKDYHGHJHVW¢RLGHQWLƮFDPDV
SHVVRDVTXHHVW¢RDVVRFLDGDVFDWHJRULD0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Conforme descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A procedeu, em outubro de 2016, a um reagrupamento, sem redução do capital
VRFLDOGDVD¦´HVUHSUHVHQWDWLYDVGRVHXFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDDSOLFD¦¢RGHXPTXRFLHQWHGHUHDJUXSDPHQWRGHFRUUHVSRQGHQGRDFDGD
75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.
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N.º de títulos à data de

Movimento em 2016

Acionistas / Obrigacionistas

Título

José Laurindo Reino da Costa(ix)

Ações BCP

12.433

82.500

/X¬V0LJXHO0DQVR&RUUHLDGRV6DQWRV

Ações BCP

1.333

100.000

Maria Manuela Correia Duro Teixeira

Ações BCP

0

0

0DULD0DQXHODGH$UD¹MR0HVTXLWD5HLV

Ações BCP

6.666

390.000

Maria Montserrat Vendrell Serrano Duarte
Mário António Pinho Gaspar Neves

31/12/2016

31/12/2015 Aquisições Alienações

Ações BCP

0

0

Ações BCP

1.855

139.000

&HUWLƮFDGR
BCPI S6P 500

0

193

&HUWLƮFDGR
BCPI Eurostox 50

187

187

&HUWLƮFDGR
%&3,'$;

55

55

&HUWLƮFDGR
BCP Nikkei

0

11

Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte

Ações BCP

15.300

1.020.710

Miguel Filipe Rodrigues Ponte

Ações BCP

221

16.614

1HOVRQ/X¬V9LHLUD7HL[HLUD

Ações BCP

285

21.420

Nuno Alexandre Ferreira Pereira Alves

Ações BCP

1.800

135.000

Pedro José Mora de Paiva Beija

Ações BCP

0

0

Pedro Manuel Macedo Vilas Boas

Ações BCP

0

0

Pedro Manuel Rendas Duarte Turras

Ações BCP

926

69.412

Pedro Trigo de Morais de Albuquerque Reis

Ações BCP

0

0

Ricardo Potes Valadares

Ações BCP

1.373

102.986

5REHUW*LMVEHUW6ZDOHI

Ações BCP

2.999

225.000

Rosa Maria Ferreira Vaz Santa Barbara

Ações BCP

1.205

90.342

Rui Fernando da Silva Teixeira

Ações BCP

12.614

946.059

Rui Manuel Pereira Pedro

Ações BCP

9.333

700.000

Rui Nelson Moreira de Carvalho Maximino

Ações BCP

0

0

Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes

Ações BCP

0

0

Vânia Alexandra Machado Marques Correia

Ações BCP

0

0

Teresa Paula Corado Leandro Chaves do Nascimento

Ações BCP

0

0

Vasco do Carmo Viana Rebelo de Andrade

Ações BCP

0

0

Data

Preço Unitário
Euros

850.000

26/jun/16

0,0173

10.000

19/jan/16

0,0390

50.000

20/jan/16

0,0318

50.000

13/jun/16

0,0206

193

16/nov/16

21,71

11

17/nov/16

178,00

27/set/16

0,0160

126.790

(continua)
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(continuação)

N.º de títulos à data de
Acionistas / Obrigacionistas

Título

31/12/2016

Movimento em 2016

31/12/2015

Aquisições Alienações

Data

Preço Unitário
Euros

MEMBROS PRÓXIMOS DA FAMÍLIA
Alexandre Miguel Martins Ventura(x)

Ações BCP

137

0

Ana Isabel Salgueiro Antunes(v)

Ações BCP

29

2.217

Ana Margarida Rebelo A.M. Soares Bandeira(viii)

Ações BCP

186

14.000

Eusébio Domingos Vunge(iii)

Ações BCP

691

51.859

&HUWLƮFDGR
%&3,'$;

100

100

&HUWLƮFDGR
BCPI Eurostox 50

142

142

Francisco Jordão Torres Marques Tavares(vii)

Ações BCP

62

4.586

Isabel Maria V Leite P Martins Monteiro(i)

Ações BCP

195

14.605

João Paulo Fernandes de Pinho Cardão(ii)

Ações BCP

4.546

340.970

José Manuel de Vasconcelos Mendes Ferreira(vi)

Ações BCP

167

12.586

/X¬V0LJXHO)HUQDQGHVGH3LQKR&DUG¢R

Ações BCP

194

14.550

Maria Avelina V C L J Teixeira Diniz

Ações BCP

2.434

182.528

Maria da Graça dos Santos Fernandes de Pinho Cardão(ii)

Ações BCP

383

28.833

0DULD+HOHQD(VSDVVDQGLP&DW¢R

Ações BCP

36

2.750

Ações BCP

18

1.420

(ii)

(viii)

(iv)

Maria Raquel Sousa Candeias Reino da Costa(ix)

$VDO¬QHDVLQGLFDGDVQRVTXDGURVDQWHULRUHVSDUDDVFDWHJRULDV0HPEURVGHUJ¢RV6RFLDLVH(OHPHQWRVFKDYHGHJHVW¢RLGHQWLƮFDPDV
SHVVRDVTXHHVW¢RDVVRFLDGDVFDWHJRULD0HPEURVSU²[LPRVGDIDP¬OLD
Conforme descrito na nota 47, o Banco Comercial Português, S.A procedeu, em outubro de 2016, a um reagrupamento, sem redução do capital
VRFLDOGDVD¦´HVUHSUHVHQWDWLYDVGRVHXFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDDSOLFD¦¢RGHXPTXRFLHQWHGHUHDJUXSDPHQWRGHFRUUHVSRQGHQGR
a cada 75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma
proporção.

c) Saldos e transações com associadas detalhadas na nota 59
(PGHGH]HPEURGHRVVDOGRVUHODWLYRVDHPSUHVDVDVVRFLDGDVLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGREDODQ¦RFRQVROLGDGRV¢RDQDOLVDGRVFRPR
VHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

980

-

ATIVO
Disponibilidades em instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito

262.262

717

Crédito a clientes

111.591

147.080

73.468

57.593

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

26.274

25.427

474.575

230.817

Recursos de instituições de crédito

194.348

109.642

Recursos de clientes

488.165

564.865

7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV

976.849

1.639.210

Passivos subordinados

475.276

509.012

66.946

107.656

Outros ativos
PASSIVO

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
Outros passivos

RELATÓRIO E CONTAS 2016

28

-
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A 31 de dezembro de 2016, a empresa associada Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. detém 8.694.500 ações do BCP (31 de
GH]HPEURGHD¦´HV QRYDORUWRWDOGH(XURV GHGH]HPEURGH(XURV 
'XUDQWHRVH[HUF¬FLRVGHHDVWUDQVD¦´HVUHODWLYDVDHPSUHVDVDVVRFLDGDVTXHIRUDPLQFOX¬GDVHPUXEULFDVGDGHPRQVWUD¦¢RGH
UHVXOWDGRVFRQVROLGDGDV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Juros e proveitos equiparados

11.253

3.909

Comissões proveitos

53.848

55.203

PROVEITOS

Outros proveitos de exploração

1.759

1.579

66.860

60.691

64.556

75.391

CUSTOS
Juros e custos equiparados
Comissões custo
Fornecimentos e serviços de terceiros

8

1

176

82

64.740

75.474

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as garantias prestadas e linhas de crédito revogáveis por parte do Grupo sobre empresas associadas,
V¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Garantias prestadas

2016

2015

5.330

5.423

Linhas de crédito revogáveis

10.403

9.871

TOTAL

15.733

15.294

1R¡PELWRGDVDWLYLGDGHVGHPHGLD¦¢RGHVHJXURVGR*UXSRDVUHPXQHUD¦´HVGHSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RV¢RDQDOLVDGDVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Produtos de poupança

31.561

32.671

&U¨GLWRKDELWD¦¢RHFRQVXPR

19.811

19.637

RAMO VIDA

Outros

33

36

51.405

52.344

RAMO NÃO VIDA
Acidentes e doença

15.275

13.941

Automóvel

3.215

2.809

0XOWL5LVFRV+DELWD¦¢R

5.868

5.165

942

1.081

25.300

22.996

76.705

75.340

Outros

As remunerações por serviços de mediação de seguros foram recebidas através de transferências bancárias e resultaram da intermediação de
seguros com a subsidiária do Grupo Millenniumbcp Ageas (Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.) e com a Ocidental
– Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. O Grupo 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
UHSRUWDUUHODWLYRDWLYLGDGHGHPHGLD¦¢RGHVHJXURVH[HUFLGDSHOR*UXSRSDUDDO¨PGRVM GLYXOJDGRV
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2VVDOGRVDUHFHEHUGDDWLYLGDGHGHPHGLD¦¢RGHVHJXURVSRUQDWXUH]DV¢RDQDOLVDGRVFRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

Fundos a receber relativo a pagamento de comissões relativo a seguros do ramo vida
Fundos a receber relativo a pagamento de comissões relativo a seguros do ramo não vida

2016

2015

12.636

12.969

6.108

5.738

18.744

18.707

As comissões recebidas resultam da mediação de contratos de seguro e contratos de investimentos conforme os termos estabelecidos nos
FRQWUDWRVHPYLJRU$VFRPLVV´HVGHPHGLD¦¢RV¢RFDOFXODGDVDWHQGHQGRQDWXUH]DGRVFRQWUDWRVREMHWRGHPHGLD¦¢RFRPRVHJXH
&RQWUDWRVGHVHJXURśDSOLFD¦¢RGHWD[DVƮ[DVVREUHRVSU¨PLRVEUXWRVHPLWLGRV
&RQWUDWRVGHLQYHVWLPHQWRVśDSOLFD¦¢RGHWD[DVƮ[DVVREUHDVUHVSRQVDELOLGDGHVDVVXPLGDVSHOD6HJXUDGRUDQR¡PELWRGDFRPHUFLDOL]D¦¢R
desses produtos.

d) Transações com o Fundo de Pensões
'XUDQWHRH[HUF¬FLRGHR*UXSRYHQGHXREULJD¦´HVDR)XQGRGHSHQV´HVQRPRQWDQWHGH(XURV (XURV 
'XUDQWHR*UXSRFRPSURXW¬WXORVGDG¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVDDR)XQGRQRPRQWDQWHGH(XURV
(PGHGH]HPEURGHHRVVDOGRVFRPR)XQGRGH3HQV´HVLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGREDODQ¦RFRQVROLGDGRV¢RDQDOLVDGRVFRPR
VHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

Recursos de clientes

351.766

524.652

Passivos subordinados

129.966

130.009

481.732

654.661

'XUDQWHRVH[HUF¬FLRVGHHRVSURYHLWRVHFXVWRVFRPR)XQGRGH3HQV´HVLQFOX¬GRVHPUXEULFDVGDGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRV
FRQVROLGDGDV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016

2015

768

745

2.630

2.869

18.306

19.032

20.936

21.901

PROVEITOS
Comissões proveitos
CUSTOS
Juros e custos equiparados
Fornecimentos e serviços de terceiros

A rubrica Fornecimentos e serviços de terceiros corresponde ao montante de rendas incorridas no âmbito dos imóveis do Fundo de Pensões
cujo inquilino é o Grupo.
À data de 31 de dezembro de 2015, o montante de garantias prestadas pelo Grupo ao Fundo de Pensões ascendia a Euros 13.593.000.

51. INDICADORES DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR SEGMENTOS OPERACIONAIS
O relato por segmentos apresentado segue o disposto na IFRS 8. Em conformidade com o modelo de gestão do Grupo, os segmentos
apresentados correspondem aos segmentos utilizados para efeitos de gestão por parte da Comissão Executiva. O Grupo desenvolve um
FRQMXQWRGHDWLYLGDGHVEDQF ULDVHGHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVHP3RUWXJDOHQRHVWUDQJHLURFRPHVSHFLDO©QIDVHQRVQHJ²FLRVGH%DQFDGH
Retalho, de Banca de Empresas e de Private Banking.
1DVHTX©QFLDGRFRPSURPLVVRƮUPDGRFRPD'LUH¦¢R*HUDOGD&RQFRUU©QFLDGD&RPLVV¢R(XURSHLD '*&RPS IRLFRQVLGHUDGRXPVHJPHQWR
adicional, denominado Portfolio de negócios não core, observando os critérios então acordados.
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Caracterização dos Segmentos
A. Segmentos Geográficos
2 *UXSR DWXD QR PHUFDGR 3RUWXJX©V H HP PHUFDGRV GH DƮQLGDGH
que apresentam maiores perspetivas de crescimento. Deste modo,
D LQIRUPD¦¢R SRU VHJPHQWRV JHRJU ƮFRV HQFRQWUDVH HVWUXWXUDGD
em Portugal e Negócios no Exterior (Polónia, Moçambique e Outros),
sendo que o segmento Portugal representa, essencialmente, a
atividade desenvolvida pelo Banco Comercial Português em Portugal,
pelo ActivoBank e pelo Banco de Investimento Imobiliário.
$DWLYLGDGHGHVHQYROYLGDHP3RUWXJDOHQJOREDRVVHJXLQWHVVHJPHQWRV
i) Retalho;
ii) Empresas, Corporate e Banca de Investimento;
iii) Private banking;
iv) Portfolio de negócios não core (PNNC);
v) Outros.
2VHJPHQWRGH5HWDOKRLQFOXLDVVHJXLQWHV UHDVGHQHJ²FLR
- Rede de Retalho, a qual se encontra delineada tendo em consideração
os clientes que valorizam uma proposta de valor alicerçada na
inovação e rapidez, designados clientes Mass-market, e os clientes
FXMDHVSHFLƮFLGDGHGHLQWHUHVVHVGLPHQV¢RGRSDWULP²QLRƮQDQFHLUR
RXQ¬YHOGHUHQGLPHQWRMXVWLƮFDPXPDSURSRVWDGHYDORUEDVHDGDQD
inovação e na personalização de atendimento através de um gestor
de cliente dedicado, designados clientes Prestige e Negócios;
- Direção de Recuperação de Retalho que acompanha e gere as
responsabilidades de Clientes ou grupos económicos em efetivo
incumprimento, bem como os Clientes com requerimento de
insolvência ou de outros mecanismos similares, procurando
através da celebração de acordos de pagamento ou processos de
reestruturação minimizar a perda económica para o Banco; e
- Banco ActivoBank, um banco vocacionado para clientes com
HVS¬ULWR MRYHP XWLOL]DGRUHV LQWHQVLYRV GDV QRYDV WHFQRORJLDV GH
comunicação e que privilegiam uma relação bancária assente na
simplicidade, oferecendo serviços e produtos inovadores.
O segmento Empresas, Corporate e Banca de Investimento inclui as
VHJXLQWHV UHDVGHQHJ²FLR
5HGH GH (PSUHVDV TXH VHUYH DV QHFHVVLGDGHV ƮQDQFHLUDV GH
pequenas e médias empresas e grupos económicos, com volume
anual de negócios compreendidos entre Euros 2.500.00 e inferior
a Euros 50.000.000, apostando na inovação e numa oferta
global de produtos bancários tradicionais complementada com
ƮQDQFLDPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
- Redes Corporate e Large Corporate que desenvolvem a sua atividade,
em Portugal, dirigidas a empresas e entidades institucionais com um
volume anual de negócios superior a Euros 50.000.000, oferecendo
uma gama completa de produtos e serviços de valor acrescentado;
- Direção de Acompanhamento Especializado, que realiza o
acompanhamento de grupos empresariais que tenham exposições
de crédito elevadas, muito complexas ou que evidenciem sinais
relevantes de imparidade;
- Banca de Investimento, que assegura, junto da base de clientes do
%DQFRDRIHUWDGHSURGXWRVHVHUYL¦RVHVSHF¬ƮFRVHPSDUWLFXODUQR
¡PELWRGDDVVHVVRULDƮQDQFHLUDWUDQVD¦´HVGHPHUFDGRGHFDSLWDLV
HDQ OLVHHHVWUXWXUD¦¢RGHƮQDQFLDPHQWRVDP¨GLRORQJRSUD]R
em particular no que se refere ao Project e Structured Finance;

- Direção de Tesouraria Mercados e Internacional, nomeadamente
a área de coordenação do negócio com bancos e instituições
ƮQDQFHLUDV GLQDPL]D¦¢R GR QHJ²FLR LQWHUQDFLRQDO MXQWR GDV
redes comerciais do Banco e prestação do serviço de custódia
LQVWLWXFLRQDOGHW¬WXORV
- Direção de Recuperação Especializada, que garante o
DFRPSDQKDPHQWR HƮFLHQWH GRV FOLHQWHV (PSUHVD FRP ULVFR
DJUDYDGR GH FU¨GLWR FRP LQFXPSULPHQWR SUHYLV¬YHO RX HIHWLYR
oriundos das Redes Empresa, Corporate, Large Corporate e Retalho
(exposição superior a Euros 1.000.000);
- Direção de Negócio Imobiliário do Banco na gestão integrada e
especializada do negócio imobiliário do Grupo; e
- Interfundos com a atividade de sociedade gestora de fundos de
investimento imobiliário.
O segmento Private bankingSDUDHIHLWRVGHVHJPHQWRVJHRJU ƮFRV
engloba a rede de Private banking em Portugal. Em termos de
segmentos operacionais inclui também a atividade do Banque
3ULY¨H %&3 QD 6X¬¦D H GR 0LOOHQQLXP EFS %DQN  7UXVW QDV ,OKDV
&DLP¢R TXH QD VHJPHQWD¦¢R JHRJU ƮFD LQWHJUDP R VHJPHQWR
Outros dos Negócios no Exterior.
Na sequência do processo para obtenção de autorização da
&RPLVV¢R (XURSHLD &(  DR DX[¬OLR GH (VWDGR IRUDP LGHQWLƮFDGRV
portfolios de negócio de que o Banco deverá gradualmente
desinvestir / desmobilizar, cessando a concessão de novo crédito.
(VWD GHVPRELOL]D¦¢R HVW  VXMHLWD D XP HQTXDGUDPHQWR TXH Ʈ[D
como critério dominante a otimização do impacto em capital,
designadamente por via da minimização da perda esperada.
1HVWH FRQWH[WR R %DQFR SURFHGHX  VHJUHJD¦¢R GHVWHV portfolios
evidenciando-os num segmento autónomo denominado Portfolio
de negócios não core (PNNC).
O segmento PNNC inclui o negócio efetuado com clientes em
UHOD¦¢R DRV TXDLV IRL FRQFHGLGR FU¨GLWR SDUD D FRPSUD GH W¬WXORV
FU¨GLWRFRODWHUDOL]DGRFRPRXWURVDWLYRVHPTXHRU FLRGHG¬YLGD
VREUH YDORU GR DWLYR Q¢R ¨ LQIHULRU D  FU¨GLWR  KDELWD¦¢R
ERQLƮFDGR KLVW²ULFR FU¨GLWR D HPSUHVDV GR VHWRU GD FRQVWUX¦¢R
enfocadas quase exclusivamente no mercado português, crédito a
FOXEHVGHIXWHEROHFU¨GLWRSURPR¦¢RLPRELOL ULD
A relevação autonomizada destes créditos resultou, apenas, da
QHFHVVLGDGHGHSURFHGHULGHQWLƮFD¦¢RHPRQLWRUL]D¦¢RVHJUHJDGD
dos segmentos descritos no parágrafo anterior, no âmbito do
processo de autorização acima referido. Assim, a carteira PNNC não
IRLFRQVWLWX¬GDFRPEDVHHPFODVVHVGHULVFRRXTXDLVTXHURXWURV
critérios de desempenho.
Importa referir que, em 31 de dezembro de 2016, 72% desta
FDUWHLUDEHQHƮFLDYDGHJDUDQWLDVUHDLVLQFOXLQGRFRPJDUDQWLD
de bens imóveis e 4% com garantia de outros ativos.
Os restantes negócios do Grupo, não discriminados anteriormente,
HQFRQWUDPVH UHưHWLGRV QR VHJPHQWR 2XWURV 3RUWXJDO  H LQFOXHP
D JHVW¢R FHQWUDOL]DGD GH SDUWLFLSD¦´HV ƮQDQFHLUDV DV DWLYLGDGHV
e operações de caráter corporativo não integradas nos restantes
segmentos de negócio e outros valores não alocados aos segmentos.
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2V1HJ²FLRVQR([WHULRUHQJOREDPRVVHJXLQWHVVHJPHQWRV
- Polónia que inclui as operações desenvolvidas pelo Bank Millennium,
um banco universal de âmbito nacional que oferece uma vasta gama
GHSURGXWRVHVHUYL¦RVƮQDQFHLURVDSDUWLFXODUHVHDHPSUHVDV
0R¦DPELTXHTXHHTXLYDOHDWLYLGDGHGR%,0ś%DQFR,QWHUQDFLRQDO
de Moçambique, um banco universal, direcionado para clientes
particulares e empresas; e
- Outros, contempla as operações do Grupo desenvolvidas em outros
SD¬VHVWDLVFRPRD6X¬¦DRQGHR*UXSRGHW¨PXPDRSHUD¦¢RGH
Private banking GH GLUHLWR VX¬¦R DWUDY¨V GR %DQTXH 3ULY¨H %&3 H
as Ilhas Caimão onde opera o Millennium bcp Bank & Trust, um
banco especialmente vocacionado para a prestação de serviços
internacionais na área de Private banking a clientes com elevado
SDWULP²QLR ƮQDQFHLUR VHJPHQWR $ưXHQW). O segmento Outros
inclui ainda o contributo do investimento detido em Angola.

B. Segmentos Operacionais
Para efeitos de segmentos operacionais, o segmento Negócios
no Exterior contempla as diferentes operações do Grupo fora de
Portugal anteriormente referidas com exceção do Banque Privée
%&3QD6X¬¦DHGR0LOOHQQLXPEFS%DQN 7UXVWQDV,OKDV&DLP¢R
que neste âmbito são consideradas no segmento Private banking.
No âmbito do processo de fusão do Banco Millennium em Angola com
o Banco Privado Atlântico, cuja outorga da escritura ocorreu no dia 22 de
abril de 2016 e a conclusão do processo de obtenção das autorizações
necessárias em 3 de maio de 2016, o Banco Millennium em Angola
foi considerado como operação em descontinuação em março de
2016, com o impacto dos seus resultados apresentado na rubrica
"Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação” e
UHH[SUHVVRVRVSHU¬RGRVKRP²ORJRV$RQ¬YHOGREDODQ¦RFRQVROLGDGR
os ativos e passivos do Banco Millennium Angola, S.A. continuaram
a ser consolidados pelo método integral até abril de 2016. Após a
concretização da fusão, em maio de 2016, os ativos e passivos do Banco
Millennium em Angola foram desreconhecidos no balanço consolidado,
tendo o investimento de 22,5% no Banco Millennium Atlântico, a
nova entidade resultante da fusão, sido registado pelo método da
equivalência patrimonial, e o seu contributo para os resultados do Grupo
sido relevado nas contas consolidadas desde o mês de maio de 2016.
7HQGRHPFRQVLGHUD¦¢RRFRPSURPLVVRƮUPDGRFRPD'LUH¦¢R*HUDO
da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) relativamente ao
Plano de Reestruturação do Banco, nomeadamente a implementação
de uma nova abordagem no negócio de gestão de fundos de
investimento, e de acordo com o disposto na IFRS 5, a Millennium bcp
Gestão de Activos foi enquadrada como operação em descontinuação
no decurso de 2013. A partir desta data, o impacto em resultados das
suas operações foi apresentado numa linha separada da demonstração
de resultados denominada “resultado de operações descontinuadas
RXHPGHVFRQWLQXD¦¢RšVHQGRTXHDRQ¬YHOGREDODQ¦RFRQVROLGDGR
a relevação dos ativos e passivos da Millennium bcp Gestão de Activos
Q¢RIRLDOWHUDGDDW¨DOLHQD¦¢RGDWRWDOLGDGHGDSDUWLFLSD¦¢RGHWLGDQR
seu capital social, em maio de 2015, mês a partir do qual os seus ativos
e passivos deixaram de ser relevados.

Atividade dos segmentos
Os valores reportados para cada segmento resultaram da agregação
GDVVXEVLGL ULDVHGDVXQLGDGHVGHQHJ²FLRGHƮQLGDVQRSHU¬PHWUR
GH FDGD XP GHVVHV VHJPHQWRV UHưHWLQGR WDPE¨P R LPSDFWR
TXHU DR Q¬YHO GR EDODQ¦R TXHU GD GHPRQVWUD¦¢R GH UHVXOWDGRV
do processo de afetação de capital e de balanceamento de cada
entidade com base em valores médios. As rubricas do balanço de
cada subsidiária e de cada unidade de negócio foram recalculadas
WHQGRHPFRQWDDVXEVWLWXL¦¢RGRVFDSLWDLVSU²SULRVFRQWDELO¬VWLFRV
pelos montantes afetos através do processo de alocação de capital
com base nos critérios regulamentares de solvabilidade.
Tendo em consideração que o processo de alocação de capital
obedece a critérios regulamentares de solvabilidade em vigor,
os riscos ponderados, e consequentemente o capital afeto
aos segmentos, baseiam-se na metodologia de Basileia III, de
acordo com a CRD IV/CRR, com referência a dezembro de 2015
e a dezembro de 2016. A afetação de capital a cada segmento
naquelas datas resultou da aplicação de 10% aos riscos geridos por
FDGDXPGRVVHJPHQWRVUHưHWLQGRDDSOLFD¦¢RGDVPHWRGRORJLDV
de Basileia III. O balanceamento das várias operações é assegurado
por transferências internas de fundos, não determinando, contudo,
DOWHUD¦´HVDRQ¬YHOFRQVROLGDGR
Os custos operacionais apurados para cada uma das áreas de
negócio têm subjacentes os montantes contabilizados diretamente
nos centros de custo respetivos, por um lado, e os valores resultantes
GHSURFHVVRVLQWHUQRVGHDIHWD¦¢RGHFXVWRVSRURXWUR$W¬WXORGH
exemplo, integram o primeiro conjunto os custos registados com
telefones, com deslocações, com estadias e representação e com
estudos e consultas, e incluem-se no segundo conjunto os custos
com correio, com água e energia e com as rendas associadas
aos espaços ocupados por cada área de negócio, entre outros.
$DIHWD¦¢RGHVWH¹OWLPRFRQMXQWRGHFXVWRV¨HIHWXDGDFRPEDVH
QDDSOLFD¦¢RGHFULW¨ULRVSUHYLDPHQWHGHƮQLGRVUHODFLRQDGRVFRP
RQ¬YHOGHDWLYLGDGHGHFDGD UHDGHQHJ²FLRWDLVFRPRRQ¹PHUR
GH FRQWDV GH GHS²VLWRV  RUGHP R Q¹PHUR GH FOLHQWHV RX GH
colaboradores, o volume de negócios e as áreas ocupadas.
A informação seguidamente apresentada foi preparada tendo por
EDVH DV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GR
Grupo preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS), conforme aprovadas pela União Europeia
(UE), e com a organização das áreas de negócio do Grupo em vigor
HP  GH GH]HPEUR GH  $ LQIRUPD¦¢R UHODWLYD D SHU¬RGRV
DQWHULRUHV ¨ UHH[SUHVVD VHPSUH TXH VH YHULƮTXHP DOWHUD¦´HV QD
RUJDQL]D¦¢R LQWHUQD GD HQWLGDGH GH PRGR VXVFHW¬YHO GH DOWHUDU D
FRPSRVL¦¢RGRVVHJPHQWRVUHODW YHLV JHRJU ƮFRVHRSHUDFLRQDLV 
$ LQIRUPD¦¢R GDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV GH VHJPHQWRV
UHODW YHLV¨UHFRQFLOLDGDDRQ¬YHOGRWRWDOGRVU¨GLWRVGHVVHVPHVPRV
VHJPHQWRV FRP R U¨GLWR GD GHPRQVWUD¦¢R GD SRVL¦¢R ƮQDQFHLUD
consolidada da entidade reportante para cada data em que seja
DSUHVHQWDGDXPDGHPRQVWUD¦¢RGDSRVL¦¢RƮQDQFHLUD
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(PGHGH]HPEURGHDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGRVSULQFLSDLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Banca de Retalho

Retalho em Negócios
Portugal no Exterior(1)

Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento
em Portugal

Total

Portfolio de
negócios
não core

Private
Banking

Outros

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Juros e proveitos equiparados

511.569

724.079

Juros e custos equiparados

(120.135)

(252.239)

1.235.648
(372.374)

MARGEM FINANCEIRA

391.434

471.840

863.274

Comissões e outros proveitos

365.057

363.665

40.916

151.152

(20.764)

(115.586)

(84.290)

276.808

20.152

35.566

34.326

160.112

59.953

10.368

(86.857)

224.507

589.564

(127.446)

(141.121)

351.382

97.061

448.443

153.731

54.222

25

136.847

136.872

-

Resultados por equivalência patrimonial

-

12.991

12.991

Resultados de alienação de subsidiárias
e outros ativos

4

3.201

PRODUTO BANCÁRIO

742.845

Custos com pessoal e Fornecimentos
e serviços a terceiros

487.174

Comissões e outros custos
COMISSÕES E OUTROS
PROVEITOS LÍQUIDOS
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV

Amortizações

(13.675)

118.616

1.909.997
(679.871)
1.230.126

14.911

834.908

(129.674)

(282.941)

10.334

(114.763)

551.967

3.200

23.893

76.402

240.367

-

-

-

67.534

80.525

3.205

-

9

-

721.940

1.464.785

430.539

77.583

69.793

54.008

298.498

785.672

96.771

38.222

22.011

(212.504)

(6.381)

(5.731)

(34)

(9.491)

(6.277)
2.096.708
730.172

2.157

20.202

22.359

490

192

20

26.763

49.824

CUSTOS OPERACIONAIS

489.331

318.700

808.031

97.261

38.414

22.031

(185.741)

779.996

,PSDULGDGHSDUDDWLYRVƮQDQFHLURV

(113.009)

(73.343)

(186.352)

(538.010)

1.430

(504.684)

(164.041)

(45)

(10.365)

(10.410)

(18.846)

(177.042)

(206.335)

Imparidade para outros ativos
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
RESULTADO APÓS IMPOSTOS
DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultados de operações descontinuadas
ou em descontinuação(2)

140.460
(40.086)

(83.467)

40.528

(475.768)

(101.334)

(281.280)

(123.553)

61.599

(10.469)

140.352

313.938

381.867

(143.099)

30.059

(335.416)

212.604

100.587

8.422

45.228

336.439

-

36.806

36.806

100.374
-

(1.391.657)

(204.698)

236.065

Interesses que não controlam

(71)

459.992

100.374

RESULTADO APÓS IMPOSTOS
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

319.532

34

272.871

373.245

(118.246)

(118.246)

100.374

154.625

9.334.906

(143.099)

30.059

(335.416)

221.026
(3.631)

145.815

-

-

-

254.999

(143.099)

30.059

(335.416)

1.067.882

10.402.788

1.059.177

2.527.926

5.375

16.917.689

11.701.120

28.618.809

10.934.311

473.707

8.065.466

20.960

4.260.453

4.281.413

-

6.083

634.878

7.458.104

12.380.478

183.848

562.980

746.828

55.424

17.967

847.921

6.119.753

7.787.893

26.457.403 17.592.435 44.049.838

217.395

(121.877)
23.938

BALANÇO
Caixa e aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURV(3)
Outros ativos
TOTAL DO ATIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
Outros passivos
TOTAL DO PASSIVO
Capital e Interesses que não controlam
TOTAL DO PASSIVO, CAPITAL
E INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
1¹PHURGHFRODERUDGRUHV
6XEYHQ¦´HVS¹EOLFDV

(10.916.428)

3.078.838

(74.691) 48.017.602

12.048.912

3.025.683

9.553.640

2.586.738 71.264.811

1.344.914

1.419.154

2.764.068

3.751.972

352.081

9.101.255

(6.030.981)

9.938.395

23.893.851

13.966.967

37.860.818

7.668.144

2.499.795

329.361

439.529

48.797.647

556.065

297.902

853.967

1.795

62.353

584

2.594.121

3.512.820

-

335.073

335.073

-

5.984

-

2.135.077

2.476.134

19.505

404.346

423.851

42.332

7.005

4.025

797.421

1.274.634

25.814.335 16.423.442 42.237.777

11.464.243

2.927.218

9.435.225

1.812.061

584.669

98.465

118.415

26.457.403 17.592.435 44.049.838

12.048.912

3.025.683

9.553.640

643.068

1.168.993

(64.833) 65.999.630
2.651.571

5.265.181

2.586.738 71.264.811

4.854

8.395

13.249

588

264

148

1.558

15.807

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

Inclui o contributo associado aos investimentos do Banco em Angola, quer do Banco Millennium Angola, registado como operação descontinuada ou em descontinuação, quer
o do Banco Millennium Atlântico, registado desde maio de 2016 pelo método da equivalência patrimonial.
(2)
2YDORUUHIHUHQWHD$QJRODFRQVLGHUDGRHPRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVHPGHVFRQWLQXD¦¢RGRV1HJ²FLRVQR([WHULRUFRUUHVSRQGHDRYDORUFRQWDELO¬VWLFRQ¢RLQFOXLDYDOLD
UHFRQKHFLGDQR¡PELWRGDRSHUD¦¢RGHIXV¢RHP$QJRODTXHVHHQFRQWUDLQFOX¬GDQRV2XWURV2LPSDFWRGDDORFD¦¢RGHFDSLWDOHPVHGHGHVHJPHQWRVHVW UHưHWLGRQDUXEULFD
PDUJHPƮQDQFHLUD
(3)
,QFOXLDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDWLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDGHULYDGRV
de cobertura e ativos com acordo de recompra.
1RWD(PGHGH]HPEURGHYDORUGRgoodwillUHOHYDGRQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV¨GH(XURVPLOK´HVQRVHJPHQWR1HJ²FLRVQR([WHULRUHGH(XURVPLOK´HVQR
segmento Outros Portugal conforme discriminação apresentada na nota 30.
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(PGHGH]HPEURGHDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGRVSULQFLSDLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVSDUDDVUXEULFDVGHGHPRQVWUD¦¢RGHUHVXOWDGRV
UHH[SUHVVD¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Banca de Retalho

Retalho em Negócios no
Portugal
Exterior(1)

Total

Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento
em Portugal

Portfolio de
negócios
não core

Private
Banking

Outros(2)

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Juros e proveitos equiparados

543.377

774.381

Juros e custos equiparados

(241.317)

(324.512)

MARGEM FINANCEIRA

302.060

Comissões e outros proveitos

334.806

Comissões e outros custos
COMISSÕES E OUTROS PROVEITOS
LÍQUIDOS
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV

435.614

52.429

204.576

(565.829)

(117.369)

(36.634)

(169.062)

(79.473)

449.869

751.929

318.245

15.795

35.514

69.116

1.190.599

265.672

600.478

175.044

62.000

14.832

18.684

871.038

(114.061)

(129.198)

(147.585)

(289.062)

319.669

151.611

471.280

(128.901)

581.976

43.036

91.765

134.801

(15.137)

1.317.758

(6.591)

(5.650)

168.453

56.350

(38)
14.794

148.589

2.158.966
(968.367)

-

4.450

-

400.158

539.409

-

-

-

23.859

23.528

1.372

6

8

-

(33.392)

(32.006)

694.286

1.359.051

486.704

76.603

50.308

495.082

324.941

820.023

95.611

40.900

26.786

1.899

23.517

25.416

446

258

CUSTOS OPERACIONAIS

496.981

348.458

845.439

96.057

41.158

,PSDULGDGHSDUDDWLYRVƮQDQFHLURV

(149.591)

(85.552)

(235.143)

(315.676)

(111)

(7.319)

(7.430)

(130)

Resultados por equivalência patrimonial

-

Resultados de alienação de subsidiárias e
outros ativos

-

1.372

PRODUTO BANCÁRIO

664.765

Custos com pessoal e Fornecimentos e
serviços a terceiros
Amortizações

Imparidade para outros ativos
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
RESULTADO APÓS IMPOSTOS
DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultados de operações descontinuadas
ou em descontinuação(3)

18.082
(3.679)

252.957
(50.803)

(331)

271.039
(54.482)

74.841
(21.806)

23

27.935

54.078

26.809

7.839

1.017.302

(3.704)

(355.041)

35.081

(874.483)

(40)

(9.971)

(85.831)

(103.402)

31.701
(8.844)

(341.513)
100.746

216.557

53.035

22.857

-

75.679

75.679

-

-

53.035

22.857

-

-

-

53.035

22.857

(240.767)

14.403
14.403

277.833

292.236

(119.966)

(119.966)

157.867

172.270

(1)

2.303.506
963.224

202.154

RESULTADO APÓS IMPOSTOS

330.840
(20.096)

14.403

Interesses que não controlam
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(331)

(240.767)
(240.767)

272.251
(53.299)

308.319
(37.685)

218.952

270.634

14.648

90.327

233.600
(5.651)
227.949

360.961
(125.617)
235.344

Inclui a atividade da subsidiária em Angola, considerada operação descontinuada / em descontinuação.
Inclui a atividade do Millennium bcp Gestão de Activos.
2YDORUUHIHUHQWHD$QJRODFRQVLGHUDGRHPRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVHPGHVFRQWLQXD¦¢RFRUUHVSRQGHDRYDORUFRQWDELO¬VWLFR2LPSDFWRGDDORFD¦¢RGHFDSLWDOHPVHGHGH
VHJPHQWRVHVW UHưHWLGRQDUXEULFDPDUJHPƮQDQFHLUD
1RWD(PGHGH]HPEURGHRYDORUGRgoodwillUHOHYDGRQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV¨GH(XURVPLOK´HVQRVHJPHQWR1HJ²FLRVQR([WHULRUHGH(XURVPLOK´HVQR
segmento Outros Portugal conforme discriminação apresentada na nota 30.

(2)
(3)
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(PGHGH]HPEURGHDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGRVSULQFLSDLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVSDUDDVUXEULFDVGHEDODQ¦R¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Banca de Retalho

Retalho em Negócios no
Portugal
Exterior(1)

Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento
em Portugal

Total

Portfolio de
negócios
não core

Private
Banking

Outros(2)

Consolidado

BALANÇO
Caixa e aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURV(3)
Outros ativos
TOTAL DO ATIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
Outros passivos
TOTAL DO PASSIVO
Capital e Interesses que não controlam
TOTAL DO PASSIVO, CAPITAL
E INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
1¹PHURGHFRODERUDGRUHV
6XEYHQ¦´HVS¹EOLFDV

7.862.544

2.035.570

9.898.114

1.596.177

2.709.148

3.929

17.276.190 13.119.279 30.395.469

(10.668.990)

3.538.378

11.196.872

461.197

9.846.147

70.474 51.970.159

20.573

4.515.450

4.536.023

-

8.208

625.649

7.517.991 12.687.871

174.817

562.237

737.054

55.371

19.614

517.362

5.359.070

25.334.124 20.232.536 45.566.660

12.848.420

3.198.167 10.993.087

1.768.710

3.701.871

318.811 10.375.227

24.096.720 15.819.898 39.916.618

8.249.175

2.672.330

308.925

21.143

1.747.567

6.688.471

2.278.545 74.884.879
(7.573.574)

8.591.045

391.535 51.538.583

647.877

266.012

913.889

2.602

79.080

596

3.772.102

4.768.269

-

576.678

576.678

-

8.526

-

2.324.625

2.909.829

26.061

543.969

570.030

42.414

8.671

4.477

770.990

1.396.582

24.791.801 18.954.124 43.745.925

11.996.062

542.323

1.278.412

1.820.735

852.358

25.334.124 20.232.536 45.566.660

12.848.420

3.087.418 10.689.225
110.749

303.862

3.198.167 10.993.087

(314.322) 69.204.308
2.592.867

5.680.571

2.278.545 74.884.879

4.712

9.641

14.353

560

269

180

1.821

17.183

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

Inclui a atividade da subsidiária em Angola, considerada operação descontinuada / em descontinuação.
(2)
Inclui a atividade do Millennium bcp Gestão de Activos.
(3)
,QFOXL DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV SDUD QHJRFLD¦¢R DWLYRV ƮQDQFHLURV DR MXVWR YDORU DWLYRV ƮQDQFHLURV GHWLGRV DW¨  PDWXULGDGH DWLYRV ƮQDQFHLURV GLVSRQ¬YHLV SDUD YHQGD H
derivados de cobertura.
1RWD(PGHGH]HPEURGHRYDORUGRgoodwillUHOHYDGRQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV¨GH(XURVPLOK´HVQRVHJPHQWR1HJ²FLRVQR([WHULRUHGH(XURVPLOK´HVQR
segmento Outros Portugal conforme discriminação apresentada na nota 30.
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(PGHGH]HPEURGHDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGDVSULQFLSDLV UHDVJHRJU ƮFDV¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Portugal
Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento

Retalho

Portfolio
de
negócios
não core

Private
Banking

Outros

Total

Moçambique Outros(1) Consolidado

Polónia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Juros e proveitos equiparados

511.569

363.665

27.081

151.152

118.616

1.172.083

520.463

211.308

6.143

Juros e custos equiparados

(120.135)

(86.857)

(12.435)

(115.586)

(84.290)

(419.303)

(187.671)

(72.260)

(637)

(679.871)

MARGEM FINANCEIRA

391.434

276.808

14.646

35.566

34.326

752.780

332.792

139.048

5.506

1.230.126

Comissões e outros proveitos

365.057

160.112

31.298

10.368

14.911

581.746

164.985

59.522

28.655

834.908

Comissões e outros custos
COMISSÕES E OUTROS
PROVEITOS LÍQUIDOS
Resultados em operações
ƮQDQFHLUDV
Resultados por equivalência
patrimonial
Resultados de alienação de
subsidiárias e outros ativos
PRODUTO BANCÁRIO
Custos com pessoal e
Fornecimentos e serviços a terceiros
Amortizações

(13.675)

(6.381)

(297)

(34)

(129.674)

(150.061)

(107.078)

(20.369)

(5.433)

(282.941)

351.382

153.731

31.001

10.334

(114.763)

431.685

57.907

39.153

23.222

551.967

25

-

-

23.893

76.402

100.320

111.678

25.169

3.200

240.367

-

-

-

-

67.534

67.534

(314)

-

13.305

80.525

4

-

-

-

(9.491)

(9.487)

3.027

174

9

(6.277)

742.845

430.539

45.647

69.793

54.008

1.342.832

505.090

203.544

45.242

2.096.708

487.174

96.771

15.365

22.011

(212.504)

408.817

225.921

72.577

22.857

730.172

CUSTOS OPERACIONAIS
Imparidade para ativos
ƮQDQFHLURV
Imparidade e provisões
para outros ativos
RESULTADO ANTES
DE IMPOSTOS
Impostos
RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE
OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultados de operações
descontinuadas ou em
descontinuação(2)
RESULTADO APÓS IMPOSTOS
Interesses que não controlam
RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
BALANÇO
Caixa e aplicações
em instituições de crédito
Crédito a clientes
$WLYRVƮQDQFHLURV(3)
Outros ativos
TOTAL DO ATIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
Outros passivos

2.157

490

7

20

29.437

12.536

7.666

185

49.824

489.331

97.261

15.372

22.031

(185.741)

438.254

238.457

80.243

23.042

779.996

(113.009)

(538.010)

(242)

(504.684)

(164.041)

(1.319.986)

(49.682)

(23.661)

1.672

(1.391.657)

(45)

34

-

(18.846)

(177.042)

(195.899)

(10.445)

81

30.033

(475.768)

(101.334)

(611.307)

(40.086)

61.599

(8.860)

140.352

313.938

466.943

100.374

(143.099)

21.173

(335.416)

212.604

(144.364)

151.070

71.691

22.190

100.587

-

-

-

-

8.422

8.422

-

-

36.806

45.228

100.374

9.334.906

(143.099)
(143.099)

21.173
21.173

1.059.177 1.595.368

(335.416)

5.375

(28.030)

23.800
(1.610)

(281.280)
381.867

221.026

(135.942)

151.070

71.691

58.996

145.815

(3.631)

(3.631)

(75.384)

(24.496)

(18.366)

(121.877)

217.395

(139.573)

75.686

47.195

40.630

23.938

690.787

437.922

871.731

3.078.838

(74.691) 36.014.940 10.661.642

(335.416)

(55.436)

99.721

(206.335)

(204.698)

100.374

206.506

(72)

140.460

(10.916.428) 1.078.398

16.917.689

10.934.311

172.165

8.065.466

1.039.478

301.542

48.017.602

20.960

-

-

634.878

7.458.104

8.113.942

4.031.817

228.636

6.083

12.380.478

183.848

55.424

11.729

847.921

6.119.753

7.218.675

211.494

131.782

225.942

7.787.893

12.048.912 1.779.262

9.553.640

2.586.738 52.425.955 15.595.740

1.837.818 1.405.298

71.264.811

-

9.101.255

(6.030.981) 8.167.160

7.668.144 1.691.628

329.361

26.457.403
1.344.914
23.893.851

3.751.972

1.303.029

121.268

346.938

9.938.395

439.529 34.022.513 12.668.085

1.298.883

808.166

48.797.647

556.065

1.795

62.353

584

2.594.121

3.214.918

297.902

-

-

3.512.820

-

-

-

-

2.135.077

2.135.077

335.073

-

5.984

2.476.134

42.332

639

4.025

797.421

863.922

280.870

123.527

6.315

1.274.634

11.464.243 1.754.620

9.435.225

1.543.678 1.167.403

65.999.630

19.505

TOTAL DO PASSIVO
25.814.335
Capital e Interesses que não
643.068
controlam
TOTAL DO PASSIVO, CAPITAL E
26.457.403
INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
1¹PHURGHFRODERUDGRUHV
4.854
6XEYHQ¦´HVS¹EOLFDVUHFHELGDV

26.763

1.909.997

-

584.669

24.642

118.415

12.048.912 1.779.262

9.553.640

(64.833) 48.403.590 14.884.959
2.651.571

4.022.365

710.781

2.586.738 52.425.955 15.595.740

294.140

237.895

5.265.181

1.837.818 1.405.298

71.264.811

588

185

148

1.558

7.333

5.844

2.551

79

15.807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

Inclui o contributo associado aos investimentos do Banco em Angola, quer do Banco Millennium Angola, registado como operação descontinuada ou em descontinuação, quer
do Banco Millennium Angola, registado desde de maio 2016 pelo método da equivalência patrimonial.
(2)
2YDORUUHIHUHQWHD$QJRODFRQVLGHUDGRHPRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVHPGHVFRQWLQXD¦¢RUHJLVWDGRQRV2XWURVFRUUHVSRQGHDRYDORUFRQWDELO¬VWLFRHLQFOXLDYDOLDUHFRQKHFLGD
QR¡PELWRGDRSHUD¦¢RGHIXV¢R2LPSDFWRGDDORFD¦¢RGHFDSLWDOHPVHGHGHVHJPHQWRVHVW UHưHWLGRQDUXEULFDPDUJHPƮQDQFHLUD
(3)
,QFOXLDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDWLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDGHULYDGRV
de cobertura e ativos com acordo de recompra.
1RWD (P  GH GH]HPEUR GH  RYDORU GR goodwill UHOHYDGR QDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV ¨ GH (XURV  PLOK´HV QR VHJPHQWR 0R¦DPELTXH H GH (XURV  PLOK´HV QR
segmento Outros Portugal conforme discriminação apresentada na nota 30.
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(P  GH GH]HPEUR GH  D FRQWULEXL¦¢R O¬TXLGD GDV SULQFLSDLV UHDV JHRJU ƮFDV SDUD DV UXEULFDV GH GHPRQVWUD¦¢R GH UHVXOWDGRV
UHH[SUHVVD¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Portugal
Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento

Retalho

Portfolio
de
negócios
não core

Private
Banking

Outros(1)

Total

Moçambique Outros(2) Consolidado

Polónia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Juros e proveitos equiparados

543.377

435.614

33.429

204.576

148.589

1.365.585

553.172

221.086

19.123

2.158.966

Juros e custos equiparados

(241.317)

(117.369)

(23.778)

(169.062)

(79.473)

(630.999)

(239.914)

(82.849)

(14.605)

(968.367)

MARGEM FINANCEIRA

302.060

318.245

9.651

35.514

69.116

734.586

313.258

138.237

4.518

1.190.599

Comissões e outros proveitos

334.806

175.044

32.881

14.832

18.684

576.247

178.583

87.089

29.119

871.038

Comissões e outros custos

(15.137)

(6.591)

(245)

(38)

(147.585)

(169.596)

(87.218)

(26.843)

(5.405)

(289.062)

319.669

168.453

32.636

14.794

(128.901)

406.651

91.365

60.246

23.714

581.976

43.036

-

-

-

400.158

443.194

51.949

39.816

4.450

539.409

-

-

-

-

23.859

23.859

(331)

-

-

23.528

-

6

-

-

(33.392)

(33.386)

801

571

8

(32.006)

PRODUTO BANCÁRIO

664.765

486.704

42.287

50.308

330.840

1.574.904

457.042

238.870

32.690

2.303.506

Custos com pessoal e
Fornecimentos e serviços
a terceiros

495.082

95.611

16.316

26.786

(20.096)

613.699

230.320

94.621

24.584

963.224

1.899

446

6

23

27.935

30.309

12.061

11.456

252

54.078

496.981

96.057

16.322

26.809

7.839

644.008

242.381

106.077

24.836

1.017.302

(149.591)

(315.676)

(1.248)

(355.041)

35.081

(786.475)

(60.566)

(24.985)

(2.457)

(874.483)

(111)

(130)

-

(9.971)

(85.831)

(96.043)

(2.908)

(4.411)

(40)

(103.402)

18.082

74.841

24.717

(341.513)

272.251

48.378

151.187

103.397

5.357

308.319

(3.679)

(21.806)

(7.295)

100.746

(53.299)

14.667

(31.203)

(20.090)

(1.059)

(37.685)

14.403

53.035

17.422

(240.767)

218.952

63.045

119.984

83.307

4.298

270.634

-

-

-

-

14.648

14.648

-

-

75.679

90.327

RESULTADO APÓS IMPOSTOS

14.403

53.035

17.422

233.600

77.693

119.984

83.307

79.977

360.961

Interesses que não controlam

-

-

-

(5.651)

(5.651)

(54.222)

(28.548)

(37.196)

(125.617)

14.403

53.035

17.422

227.949

72.042

65.762

54.759

42.781

235.344

COMISSÕES E OUTROS
PROVEITOS LÍQUIDOS
Resultados em operações
ƮQDQFHLUDV
Resultados por equivalência
patrimonial
Resultados de alienação
de subsidiárias
e outros ativos

Amortizações
CUSTOS OPERACIONAIS
Imparidade para ativos
ƮQDQFHLURV
Imparidade e provisões para
outros ativos
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos
RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE
OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Resultados de operações
descontinuadas ou em
descontinuação(3)

RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO

(240.767)
(240.767)

(1)

Inclui a atividade do Millennium bcp Gestão de Activos.
Inclui a atividade da subsidiária em Angola, considerada operação descontinuada / em descontinuação.
2YDORUUHIHUHQWHD$QJRODFRQVLGHUDGRHPRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVHPGHVFRQWLQXD¦¢RFRUUHVSRQGHDRYDORUFRQWDELO¬VWLFR2LPSDFWRGDDORFD¦¢RGHFDSLWDOHPVHGHGH
VHJPHQWRVHVW UHưHWLGRQDUXEULFDPDUJHPƮQDQFHLUD
1RWD (P  GH GH]HPEUR GH  RYDORU GR goodwill UHOHYDGR QDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV ¨ GH (XURV  PLOK´HV QR VHJPHQWR 0R¦DPELTXH H GH (XURV  PLOK´HV QR
segmento Outros Portugal, conforme discriminação apresentada na nota 30.

(2)
(3)
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(PGHGH]HPEURGHDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGDVSULQFLSDLV UHDVJHRJU ƮFDVSDUDDVUXEULFDVGHEDODQ¦R¨DSUHVHQWDGDFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

Portugal
Empresas,
Corporate
e Banca de
Investimento

Retalho

Portfolio
de
negócios
não core

Private
Banking

Outros(1)

Total

Moçambique Outros(2) Consolidado

Polónia

BALANÇO
Caixa e aplicações em instituições
de crédito

7.862.544

Crédito a clientes

17.276.190

11.196.872

214.299

9.846.147

20.573

-

-

625.649

174.817

55.371

11.633

517.362

5.359.070

$WLYRVƮQDQFHLURV(3)
Outros ativos
TOTAL DO ATIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes
7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
2XWURVSDVVLYRVƮQDQFHLURV
Outros passivos
TOTAL DO PASSIVO

25.334.124

6XEYHQ¦´HVS¹EOLFDVUHFHELGDV

3.929

12.848.420 1.870.744 10.993.087

438.472

1.007.326

435.761 1.656.819

3.538.378

70.474

38.603.982

10.874.876

1.296.540 1.194.761

51.970.159

7.517.991

8.164.213

3.443.228

473.101

607.329

12.687.871

6.118.253

208.530

149.508

212.180

6.688.471

2.354.910 3.671.089

74.884.879

2.278.545 53.324.920 15.533.960

3.701.871

24.096.720

8.249.175

1.769.299

308.925

391.535

34.815.654

12.384.534

647.877

2.602

79.080

596

3.772.102

4.502.257

266.012

-

-

4.768.269

-

-

-

-

2.324.625

2.324.625

576.544

-

8.660

2.909.829

26.061

42.414

686

4.477

770.990

844.628

306.191

137.401

108.362

1.396.582

2.069.646 3.307.508

69.204.308

24.791.801

- 10.375.227

(10.668.990)

21.143

Capital e Interesses
542.323
que não controlam
TOTAL DO PASSIVO, CAPITAL E
25.334.124
INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
1¹PHURGHFRODERUDGRUHV

1.596.177 1.644.812

11.996.062 1.849.065 10.689.225
852.358
12.848.420

21.679

(7.573.574) 6.524.667

1.282.042

(314.322) 49.011.831 14.815.323

303.862

2.592.867

1.870.744 10.993.087

2.278.545

4.313.089

718.637

53.324.920 15.533.960

188.607

595.729

8.591.045

1.743.638 2.594.757

51.538.583

285.264

363.581

5.680.571

2.354.910 3.671.089

74.884.879

4.712

560

186

180

1.821

7.459

5.911

2.505

83

15.958

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

Inclui a atividade do Millennium bcp Gestão de Activos.
(2)
Inclui a atividade da subsidiária em Angola, considerada operação descontinuada / em descontinuação.
(3)
,QFOXLDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDWLYRVƮQDQFHLURVDRMXVWRYDORUDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGHDWLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDHGHULYDGRVGHFREHUWXUD
1RWD (P  GH GH]HPEUR GH  RYDORU GR goodwill UHOHYDGR QDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV ¨ GH (XURV  PLOK´HV QR VHJPHQWR 0R¦DPELTXH H GH (XURV  PLOK´HV QR
segmento Outros Portugal, conforme discriminação apresentada na nota 30.
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Reconciliação do resultado líquido dos segmentos relatáveis com o resultado líquido do Grupo
'HVFUL¦¢RGRVLWHQVGHUHFRQFLOLD¦¢RPDWHULDOPHQWHUHOHYDQWHV
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Retalho em Portugal

100.374

14.403

Empresas, Corporate e Banca de Investimento

(143.099)

53.035

CONTRIBUIÇÃO LÍQUIDA:

Private banking
Portfolio de negócios não core

21.173

17.422

(335.416)

(240.767)

Negócios no exterior em continuação(1)

244.951

207.589

Interesses que não controlam(2)

(118.246)

(119.966)

(230.263)

(68.284)

36.806

75.679

(193.457)

7.395

-XURVGHLQVWUXPHQWRVK¬EULGRV

(65.525)

(65.352)

0DUJHPƮQDQFHLUDGDFDUWHLUDGHREULJD¦´HV

41.591

61.415

Resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação

(3)

VALORES NÃO IMPUTADOS AOS SEGMENTOS:

Anulação de juros

6.950

(4.613)

Risco de crédito próprio

2.469

(16.129)

Operações cambiais

28.067

(10.686)

Resultados por equivalência patrimonial

67.534

23.859

Imparidade e outras provisões(4)

(341.083)

(50.749)

Custos operacionais(5)

185.741

*DQKRVQDDOLHQD¦¢RGHG¬YLGDS¹EOLFD3RUWXJXHVD

5.017

Contribuições obrigatórias

(51.742)

Ganhos na aquisição da Visa Europe pela Visa Inc.(1)

26.353

Impostos(6)

313.938

Valia obtida com a venda do Banco Millennium Angola

7.330

Outros(7)

(9.245)

Total não imputado aos segmentos
5HVXOWDGRO¬TXLGRFRQVROLGDGR

(5.812)
351.743
(63.991)
(53.300)
61.564

217.395

227.949

23.938

235.344

2UHVXOWDGRGDFRQWULEXL¦¢RO¬TXLGDGRVHJPHQWRGH1HJ²FLRVQRH[WHULRUHPFRQWLQXD¦¢RLQFOXLRVJDQKRVGH(XURVPLOK´HVREWLGRVFRPDRSHUD¦¢RGHDOLHQD¦¢RGD9LVD
Europe, pelo Bank Millennium na Polónia. A rubrica Ganhos na aquisição da Visa Europe pela Visa Inc. (valores não imputados a segmentos) apenas inclui o montante de Euros 26,4
milhões relativos aos ganhos obtidos com a mesma operação em Portugal (ver nota 7).
(2)
&RUUHVSRQGHDRVUHVXOWDGRVDWULEX¬YHLVDWHUFHLURVUHODFLRQDGRVFRPDVVXEVLGL ULDVQD3RO²QLDHP0R¦DPELTXHHHP$QJROD1RTXHVHUHIHUHD$QJRODQRPHDGDPHQWHHP
2016 inclui apenas o valor correspondente aos quatro primeiros meses do ano, uma vez que a partir do mês de maio de 2016 inclusivé, o contributo da nova entidade, o Banco
Millennium Atlântico, resultante da fusão do Banco Millennium em Angola com o Banco Privado Atlântico, passou a ser registado pelo método da equivalência patrimonial. Não
inclui os valores não imputados aos segmentos.
(3)
,QFOXLRYDORUFRQWDELO¬VWLFRGDDWLYLGDGHGDVXEVLGL ULDHP$QJRODFRQVLGHUDGDRSHUD¦¢RGHVFRQWLQXDGDDGHVFRQWLQXDU1RTXHVHUHIHUHD$QJRODQRPHDGDPHQWHHP
inclui apenas o valor correspondente aos quatro primeiros meses do ano, uma vez que a partir do mês de maio de 2016 inclusivé, o contributo da nova entidade, o Banco Millennium
Atlântico, resultante da fusão do Banco Millennium em Angola com o Banco Privado Atlântico, passou a ser registado pelo método da equivalência patrimonial. Inclui a valia de
Euros 7,3 milhões obtida com a venda do Banco Millennium em Angola. Não inclui o valor do segmento Outros (Portugal).
(4)
Inclui as provisões para imóveis em dação, contraordenações, contingências diversas e outras não alocadas aos segmentos de negócio. Em 2016 inclui o impacto de Euros 224,2
PLOK´HVDVVRFLDGRVGHVYDORUL]D¦¢RGHIXQGRVGHUHVWUXWXUD¦¢R
(5)
Corresponde aos custos relacionados com os impactos decorrentes da revisão do ACT e aos custos de reestruturação.
(6)
,QFOXL R U¨GLWR SRU LPSRVWRV GLIHULGRV O¬TXLGR GR JDVWR SRU LPSRVWRV FRUUHQWHV Q¢R DIHWRV D VHJPHQWRV QRPHDGDPHQWH R HIHLWR ƮVFDO DVVRFLDGR DRV LPSDFWRV GRV LWHQV
anteriormente discriminados, calculados com base numa taxa marginal de imposto.
(7)
,QFOXLDVUHVWDQWHVRSHUD¦´HVQ¢RDORFDGDVDQWHULRUPHQWHQRPHDGDPHQWHRƮQDQFLDPHQWRGRVDWLYRVQ¢RJHUDGRUHVGHMXURVHGDVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVHVWUDW¨JLFDV,QFOXL
também os interesses minoritários e os resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação considerados em Portugal.
(1)

52. GESTÃO DE RISCOS
O Grupo está sujeito a riscos de diversa ordem no âmbito do desenvolvimento da sua atividade. A gestão dos riscos das diversas empresas do
*UXSR¨HIHWXDGDGHIRUPDFHQWUDOL]DGDHPFRRUGHQD¦¢RFRPRVGHSDUWDPHQWRVORFDLVHDWHQGHQGRDRVULVFRVHVSHF¬ƮFRVGHFDGDQHJ²FLR
$SRO¬WLFDGHJHVW¢RGHULVFRGR*UXSRYLVDDPDQXWHQ¦¢RHPSHUPDQ©QFLDGHXPDDGHTXDGDUHOD¦¢RHQWUHRVVHXVFDSLWDLVSU²SULRVHD
DWLYLGDGHGHVHQYROYLGDDVVLPFRPRDFRUUHVSRQGHQWHDYDOLD¦¢RGRSHUƮOGHULVFRUHWRUQRSRUOLQKDGHQHJ²FLR1HVWH¡PELWRDVVXPHXPD
SDUWLFXODUUHOHY¡QFLDRDFRPSDQKDPHQWRHFRQWURORGRVSULQFLSDLVWLSRVGHULVFRVƮQDQFHLURVśFU¨GLWRPHUFDGROLTXLGH]HRSHUDFLRQDOśD
que se encontra sujeita a atividade do Grupo.
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Principais Tipos de Risco
Crédito – O risco de crédito encontra-se associado ao grau de
incerteza dos retornos esperados, por incapacidade quer do
tomador do empréstimo (e do seu garante, se existir), quer do
HPLVVRUGHXPW¬WXORRXGDFRQWUDSDUWHGHXPFRQWUDWRHPFXPSULU
as suas obrigações.
Mercado – Os riscos de mercado consistem nas perdas potenciais
que podem ser registadas em resultado de alterações de taxas (de
juro ou de câmbio) e / ou dos preços dos diferentes instrumentos
ƮQDQFHLURV FRQVLGHUDQGR Q¢R V² DV FRUUHOD¦´HV H[LVWHQWHV HQWUH
estes, mas também as respetivas volatilidades.
Liquidez – 2 ULVFR GH OLTXLGH] UHưHWH D LQFDSDFLGDGH GH R
Grupo cumprir as suas obrigações no momento do respetivo
YHQFLPHQWR VHP LQFRUUHU HP SHUGDV VLJQLƮFDWLYDV GHFRUUHQWHV
GH XPD GHJUDGD¦¢R GDV FRQGL¦´HV GH ƮQDQFLDPHQWR ULVFR GH
ƮQDQFLDPHQWR HRXGHYHQGDGRVVHXVDWLYRVSRUYDORUHVLQIHULRUHV
aos valores de mercado (risco de liquidez de mercado).
Operacional – Como risco operacional entende-se a perda potencial
resultante de falhas ou inadequações nos processos internos, nas
pessoas ou nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes
de eventos externos.

Organização Interna
O Conselho de Administração do Banco Comercial Português é
UHVSRQV YHOSHODGHƮQL¦¢RGDSRO¬WLFDGHULVFRLQFOXLQGRVHQHVWH
¡PELWRDDSURYD¦¢RGRVSULQF¬SLRVHUHJUDVGHPDLVDOWRQ¬YHOTXH
deverão ser seguidas na gestão do mesmo, assim como as linhas
GHRULHQWD¦¢RTXHGHYHU¢RGLWDUDDORFD¦¢RGRFDSLWDOVOLQKDVGH
negócio.
O Conselho de Administração, através da Comissão de Auditoria,
assegura a existência de um controlo de risco adequado e de
VLVWHPDVGHJHVW¢RGHULVFRDRQ¬YHOGR*UXSRHGHFDGDHQWLGDGH
Deve também aprovar, por proposta da Comissão Executiva do
%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VRQ¬YHOGHWROHU¡QFLDDRULVFRDFHLW YHO
para o Grupo.
2&RPLW¨GH5LVFR¨UHVSRQV YHOSRUDFRPSDQKDURVQ¬YHLVJOREDLVGH
ULVFRLQFRUULGRVDVVHJXUDQGRTXHRVPHVPRVV¢RFRPSDW¬YHLVFRPRV
objetivos e estratégias aprovadas para o desenvolvimento da atividade.
O &KLHI5LVN2ƯFHU é responsável pelo controlo dos riscos em todas
DVHQWLGDGHVGR*UXSRSHODLGHQWLƮFD¦¢RGRVULVFRVDRVTXDLVHVW 
exposta a atividade do Grupo e pela proposta de medidas destinadas
a melhorar o controlo de riscos. O &KLHI5LVN2ƯFHU também assegura
que os riscos são acompanhados numa base global e que existe
alinhamento de conceitos, práticas e objetivos na gestão de risco.
7RGDV DV HQWLGDGHV LQFOX¬GDV QR SHU¬PHWUR GH FRQVROLGD¦¢R GR
%DQFR &RPHUFLDO 3RUWXJX©V UHJHP D VXD DWXD¦¢R SHORV SULQF¬SLRV
e orientações estabelecidos centralmente pelo Comité de Risco,
estando as principais subsidiárias dotadas de estruturas do Risk
2ƯFHGLPHQVLRQDGDVGHDFRUGRFRPRVULVFRVLQHUHQWHVUHVSHWLYD
DWLYLGDGH(PFDGDVXEVLGL ULDUHOHYDQWHIRLLQVWLWX¬GDXPD&RPLVV¢R
de Controlo de Risco, com a responsabilidade do controlo do risco a
Q¬YHOORFDOQDTXDOSDUWLFLSDR5LVN2ƯFHU do Grupo.
O Group Head of Compliance é responsável pela implementação
de sistemas de controlo do cumprimento de obrigações legais
e dos deveres a que o Banco se encontre sujeito e, bem assim,
pela prevenção, monitorização e reporte de riscos nos processos
organizacionais, que incluem, entre outros, a prevenção e repressão
GR EUDQTXHDPHQWR GH FDSLWDLV H R FRPEDWH DR ƮQDQFLDPHQWR

GR WHUURULVPR D SUHYHQ¦¢R GR FRQưLWR GH LQWHUHVVHV DV PDW¨ULDV
conexas com o abuso de mercado e o cumprimento dos deveres de
informação junto de clientes.

Modelo de gestão e controlo de risco
3DUD HIHLWRV GH DQ OLVH GH UHQGLELOLGDGH H GD TXDQWLƮFD¦¢R H
FRQWURORGRVULVFRVGHPHUFDGRV¢RGHƮQLGDVDVVHJXLQWHVŠ UHDV
GHJHVW¢RšSDUDFDGDHQWLGDGHGR*UXSR
- Negociação – Gestão das posições cujo objetivo é a obtenção de
ganhos a curto prazo, através de venda ou reavaliação. Estas posições
são ativamente geridas, transacionam-se sem restrições e podem
ser avaliadas frequentemente e de forma precisa. Nas posições em
FDXVDLQFOXHPVHRVW¬WXORVHRVGHULYDGRVGHDWLYLGDGHVGHYHQGDV
 )LQDQFLDPHQWR ś *HVW¢R GRV ƮQDQFLDPHQWRV LQVWLWXFLRQDLV
(wholesale funding) e das posições de mercado monetário;
,QYHVWLPHQWRś*HVW¢RGHWRGDVDVSRVL¦´HVHPW¬WXORVDGHWHUDW¨
PDWXULGDGH RXGXUDQWHXPSHU¬RGRDODUJDGRGHWHPSR RXTXH
Q¢RVHMDPWUDQVDFLRQ YHLVHPPHUFDGRVO¬TXLGRV
- Comercial – Gestão das posições resultantes da atividade
comercial com Clientes;
- Estrutural – Gestão de elementos de balanço ou de operações
que, dada a sua natureza, não são diretamente relacionáveis com
nenhuma das áreas de gestão anteriormente referidas; e
- ALM – Gestão de Ativos e Passivos (Assets & Liabilities Management).
$GHƮQL¦¢RGHVWDV UHDVSHUPLWHXPDHIHWLYDVHSDUD¦¢RGDJHVW¢R
das carteiras de negociação e bancária, bem como uma correta
DIHWD¦¢R GH FDGD RSHUD¦¢R  UHD GH JHVW¢R PDLV DGHTXDGD GH
acordo com o respetivo enquadramento e estratégia.
'HPRGRDJDUDQWLUTXHRVQ¬YHLVGHULVFRLQFRUULGRVQDVGLYHUVDV
FDUWHLUDVGR*UXSRHVW¢RGHDFRUGRFRPRVQ¬YHLVSU¨GHƮQLGRVGH
WROHU¡QFLD DR ULVFR V¢R HVWDEHOHFLGRV FRP SHULRGLFLGDGH P¬QLPD
anual, vários limites para riscos de mercado que se aplicam a todas
as carteiras das áreas de gestão sobre as quais os riscos incidem.
Estes limites são acompanhados numa base diária (ou intradiária,
QRFDVRGDV UHDVGHPHUFDGRVƮQDQFHLURV SHOR5LVN2ƯFH.
6¢R WDPE¨P GHƮQLGRV OLPLWHV GH stop loss para as áreas de
PHUFDGRVƮQDQFHLURVFRPEDVHHPP¹OWLSORVGRVOLPLWHVGHULVFR
GHƮQLGRVSDUDDVPHVPDVYLVDQGROLPLWDUDVSHUGDVP [LPDVTXH
podem ocorrer nestas áreas. Quando estes limites são atingidos, é
obrigatória uma revisão da estratégia e dos pressupostos relativos
JHVW¢RGDVSRVL¦´HVHPFDXVD
7HPVHSURFHGLGRGHIRUPDFRQW¬QXDDXPUHIRU¦RHPHOKRULDGR
framework de controlo interno dos riscos de mercado, incluindo-se
neste âmbito a implementação de recomendações emitidas pelas
áreas de controlo interno na sequência dos trabalhos recorrentes
de auditoria e validação, assim como pelas entidades de supervisão,
atendendo ainda aos desenvolvimentos existentes nas melhores
SU WLFDVGHJHVW¢RGHULVFRRXVDOWHUD¦´HVUHJXODPHQWDUHV

Avaliação de Riscos
Risco de Crédito
$ FRQFHVV¢R GH FU¨GLWR EDVHLDVH QD SU¨YLD FODVVLƮFD¦¢R GH
ULVFR GRV FOLHQWHV H QD DYDOLD¦¢R ULJRURVD GR Q¬YHO GH SURWH¦¢R
proporcionado pelos colaterais subjacentes. Com este intuito é
DSOLFDGR XP VLVWHPD ¹QLFR GH QRWD¦¢R GH ULVFR D Rating Master
Scale, baseada na probabilidade de incumprimento esperada,
permitindo uma maior capacidade discriminante na avaliação dos
clientes e uma melhor hierarquização do risco associado. A Rating
Master ScaleSHUPLWHWDPE¨PLGHQWLƮFDURVFOLHQWHVTXHHYLGHQFLDP
VLQDLVGHGHJUDGD¦¢RGDFDSDFLGDGHFUHGLW¬FLDHHPSDUWLFXODURV
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TXHHVW¢RFODVVLƮFDGRVQDVLWXD¦¢RGHLQFXPSULPHQWR7RGRVRVPRGHORVGHrating / scoring usados no Grupo foram devidamente calibrados
para a Rating Master Scale2FRQFHLWRGHQ¬YHOGHSURWH¦¢R¨XPHOHPHQWRIXOFUDOQDDYDOLD¦¢RGDHƮF FLDGRFRODWHUDOQDPLWLJD¦¢RGRULVFRGH
crédito, promovendo uma colateralização do crédito mais ativa e uma melhor adequação do pricing ao risco incorrido.
1RTXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDVHDLQIRUPD¦¢RUHODWLYDVH[SRVL¦´HVEUXWDVDRULVFRGHFU¨GLWRGR*UXSR SRVL¦¢RHPULVFRRULJLQDO 
(Milhares de Euros)

2016

2015

10.351.072

9.500.002

Administrações Regionais ou Autoridades Locais

763.620

689.819

2UJDQLVPRV$GPLQLVWUDWLYRVH(PSUHVDVVHPƮQVOXFUDWLYRV

765.626

800.075

Rubricas de risco
Administrações Centrais ou Bancos Centrais

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

17.968

47.987

Outras Instituições de Crédito

3.024.895

3.195.899

Clientes de retalho e empresas

59.364.139

63.767.726

Outros elementos

13.889.468

13.485.328

88.176.788

91.486.836

1RWDH[SRVL¦´HVEUXWDVGHLPSDULGDGHHDPRUWL]D¦´HVHPFRQIRUPLGDGHFRPRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢RSUXGHQFLDO,QFOXLSRVL¦´HVGHWLWXODUL]D¦¢R

2TXDGURVHJXLQWHLQFOXLRVSD¬VHVHXURSHXVTXHW©PHVWDGRVREUHDWHQ¦¢RSDUWLFXODUQHVWHSHU¬RGRQRPHDGDPHQWH3RUWXJDO*U¨FLD,UODQGD
(VSDQKD,W OLDH+XQJULD2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRUHSUHVHQWDDH[SRVL¦¢REUXWD YDORUQRPLQDO FRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
GRFU¨GLWRFRQFHGLGRDHQWLGDGHVFXMRSD¬V¨XPGRVLGHQWLƮFDGRV
(Milhares de Euros)

2016
País de residência
Tipo de Contraparte

Maturidade

Instituições Financeiras

2017

4.350

14

446

9

34

2018

-

-

-

-

-

15.912

>2018

-

-

-

-

-

520.503

4.350

14

446

9

34

716.402

2017

82.788

-

-

-

-

4.391.602

2018

10.098

-

-

-

-

426.496

>2018

41.670

41.194

-

121.837

-

6.604.797

134.556

41.194

-

121.837

-

11.422.895

2017

92.202

149

1

78

1.961

1.753.925

2018

84

4

1

1.721

81

309.623

Empresas

Retalho

>2018
(VWDGRH2XWUDV(QWLGDGHV3¹EOLFDV

TOTAL PAÍS

Espanha

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Portugal
179.987

27.338

422

117

42.151

4.872

19.736.004

119.624

575

119

43.950

6.914

21.799.552

2017

34.500

-

-

-

-

1.731.079

2018

50

-

-

-

50.000

391.539

>2018

418

-

-

319

618

3.167.094

34.968

-

-

319

50.618

5.289.712

293.498

41.783

565

166.115

57.566

39.228.561

1DUXEULFDGH,QVWLWXL¦´HV)LQDQFHLUDVHVW¢RLQFOX¬GDVDSOLFD¦´HVQRXWUDV,QVWLWXL¦´HVGHFU¨GLWR2VPRQWDQWHVQ¢RLQFOXHPMXURVQHPVH
encontram deduzidos dos valores de imparidade.
1DUXEULFDGH(PSUHVDVHVW¢RLQFOX¬GRVRVPRQWDQWHVGHFU¨GLWRFRQFHGLGRVDRVHJPHQWRHPSUHVDVQ¢RHVWDQGRFRQVLGHUDGRVRVPRQWDQWHV
de juros, imparidade ou a mitigação de risco através de colaterais.
1DUXEULFDGH5HWDOKRHVW¢RLQFOX¬GRVRVPRQWDQWHVGHFU¨GLWRFRQFHGLGRVDRVHJPHQWRUHWDOKRQ¢RHVWDQGRFRQVLGHUDGRVRVPRQWDQWHVGH
juros, imparidade ou a mitigação de risco através de colaterais.
1D UXEULFD GH (VWDGR H RXWUDV HQWLGDGHV S¹EOLFDV HVW¢R LQFOX¬GRV RV PRQWDQWHV UHIHUHQWHV D G¬YLGD VREHUDQD FU¨GLWR D LQVWLWXL¦´HV
JRYHUQDPHQWDLVHPSUHVDVS¹EOLFDVJRYHUQRVHDXWDUTXLDVQ¢RHVWDQGRFRQVLGHUDGRVRVPRQWDQWHVGHMXURVLPSDULGDGHRXDPLWLJD¦¢RGH
risco através de colaterais.
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O Banco de Portugal solicitou um conjunto de quadros para avaliação
GRULVFRDVVRFLDGRFDUWHLUDGHFU¨GLWRHTXDQWLƮFD¦¢RGDVUHVSHWLYDV
SHUGDVLQFRUULGDV1RWDVPHWRGRO²JLFDVUHODWLYDVVVHJXLQWHVFDWHJRULDV

a) Colaterais e Garantias
Na avaliação do risco de uma operação ou conjunto de operações,
são levados em consideração os elementos de mitigação do risco
de crédito a elas associados, de acordo com regras e procedimentos
LQWHUQRVTXHFXPSUHPRVUHTXLVLWRVGHƮQLGRVQDUHJXODPHQWD¦¢R
HPYLJRUUHưHWLQGRWDPE¨PDH[SHUL©QFLDGDV UHDVGHUHFXSHUD¦¢R
GHFU¨GLWRHRSDUHFHUGD'LUH¦¢R-XU¬GLFDQRTXHUHVSHLWDDRFDU WHU
vinculativo dos vários instrumentos de mitigação.
Os colaterais e as garantias relevantes podem ser agrupados nas
VHJXLQWHVFDWHJRULDV
&RODWHUDLVƮQDQFHLURVFRODWHUDLVLPRELOL ULRVRXRXWURVFRODWHUDLV
- Valores a receber;
- Garantias RQƬUVWGHPDQG, emitidas por bancos ou outras entidades
com Grau de risco 7 ou melhor na Rating Master Scale;
$YDOHVSHVVRDLVTXDQGRRVDYDOLVWDVVHHQFRQWUDUHPFODVVLƮFDGRV
com Grau de risco 7 ou melhor;
- Derivados de crédito.
2VFRODWHUDLVƮQDQFHLURVDFHLWHVV¢RRVWUDQVDFLRQDGRVQXPDEROVD
UHFRQKHFLGDLVWR¨QXPPHUFDGRVHFXQG ULRRUJDQL]DGRO¬TXLGRH
WUDQVSDUHQWHFRPSUH¦RVS¹EOLFRVGHFRPSUDHYHQGDORFDOL]DGR
HP SD¬VHV GD 8QL¢R (XURSHLD (VWDGRV 8QLGRV GD $P¨ULFD -DS¢R
&DQDG +RQJ.RQJRX6X¬¦D
Neste contexto, importa referir que as ações do Banco não são
DFHLWHVFRPRFRODWHUDLVƮQDQFHLURVGHQRYDVRSHUD¦´HVGHFU¨GLWR
sendo aceites unicamente no âmbito de reforço de garantias em
operações de crédito já existentes ou no âmbito de processos de
UHHVWUXWXUD¦¢RDVVRFLDGRVUHFXSHUD¦¢RGHFU¨GLWRV
Relativamente a garantias e derivados de crédito aplica-se o
SULQF¬SLRGDVXEVWLWXL¦¢RGR*UDXGHULVFRGRFOLHQWHSHOR*UDXGH
risco do prestador de proteção (desde que o grau de risco deste
¹OWLPRVHMDPHOKRUTXHRGRSULPHLUR TXDQGR
([LVWDPDYDOHVGR(VWDGRJDUDQWLDVGHLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVRX
GH6RFLHGDGHVGH*DUDQWLD0¹WXD
6HMDP SUHVWDGRV DYDOHV SHVVRDLV RX ƮDQ¦DV RX QR FDVR GDV
operações de Leasing, exista um contratante aderente);
- A mitigação se efetive por meio de derivados de crédito.
 DWULEX¬GR XP Q¬YHO LQWHUQR GH SURWH¦¢R D WRGDV DV RSHUD¦´HV
de crédito no momento da decisão de concessão, levando em
consideração o montante de crédito e o valor e tipo dos colaterais
HQYROYLGRV2Q¬YHOGHSURWH¦¢RFRUUHVSRQGHDYDOLD¦¢RGDUHGX¦¢R
da perda em caso de incumprimento subjacente aos vários tipos
de colateral, considerando a relação entre o valor de mercado dos
colaterais e o montante de exposição associado.
1R FDVR GRV FRODWHUDLV ƮQDQFHLURV SURFHGHVH DR DMXVWDPHQWR GR
valor da proteção através da aplicação de um conjunto de haircuts, de
PRGRDUHưHWLUDYRODWLOLGDGHGRSUH¦RGRVLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
No caso de hipotecas sobre imóveis, a avaliação inicial do valor dos
imóveis é feita durante o processo de análise e decisão de crédito.
Quer essas avaliações iniciais quer as respetivas revisões de valor são
efetuadas com recurso a peritos avaliadores externos encontrandoVH R UHVSHWLYR SURFHVVR GH DQ OLVH H UDWLƮFD¦¢R FHQWUDOL]DGR QD
Unidade de Avaliações, independentemente das áreas-cliente.

Em qualquer caso, são objeto de relatório escrito, em formato digital
SDGURQL]DGR EDVHDGR QXP FRQMXQWR GH P¨WRGRV SU¨GHƮQLGRV
e alinhados com as práticas do setor – de rendimento, custo e
reposição e / ou comparativo de mercado –, relevando o valor obtido
quer para efeitos de valor de mercado quer para efeitos de garantia
hipotecária, em função do tipo de imóvel em causa. As avaliações
V¢RREMHWRGHGHFODUD¦¢RFHUWLƮFD¦¢RGRSHULWRDYDOLDGRUGHVGHR
ano de 2008, conforme exigido pelo Aviso do Banco de Portugal n.º
FDEHQGR8QLGDGHGH$YDOLD¦´HVDVXDUDWLƮFD¦¢R
5HODWLYDPHQWHDRVLP²YHLVGHVWLQDGRVKDELWD¦¢RDS²VDDYDOLD¦¢R
inicial e em conformidade com o estabelecido nos Avisos do Banco
GH3RUWXJDOQ|HQ|R%DQFRSURFHGHYHULƮFD¦¢R
GRVYDORUHVUHVSHWLYRVDWUDY¨VGH¬QGLFHVGHPHUFDGR&DVRR¬QGLFH
VHMDLQIHULRUDR%DQFRSURFHGHUHYLV¢RGRYDORUGREHPSRU
XPGRVWU©VP¨WRGRV
L ś'HVYDORUL]D¦¢RGREHPSRUDSOLFD¦¢RGLUHWDGR¬QGLFHVHRYDORU
em divida não exceder 70% do valor do colateral assim revisto;
LL ś5HYLV¢R EDVHDGD QDV DYDOLD¦´HV UHFHQWHV JHRJUDƮFDPHQWH
SU²[LPDVFHUWLƮFDGDSRUSHULWRLQWHUQR
(iii) – Revisão do valor dos imóveis por peritos avaliadores externos,
em função do valor da operação de crédito, e de acordo com
as normas estabelecidas.
Para todos os imóveis não-habitacionais, o Banco procede igualmente
V YHULƮFD¦´HV GH YDORU SRU ¬QGLFHV GH PHUFDGR H  UHYLV¢R GRV
UHVSHWLYRVYDORUHVFRPDVSHULRGLFLGDGHVP¬QLPDVSUHYLVWDVQR$YLVR
n.º 5/2007 do Banco de Portugal, no caso de escritórios, armazéns e
instalações industriais.
Para todos os imóveis (habitacionais ou não-habitacionais) para os
TXDLVDVUHVSHWLYDVYHULƮFD¦´HVGHYDORUUHVXOWDPQXPDGHVYDORUL]D¦¢R
VLJQLƮFDWLYD GR YDORU GRV LP²YHLV VXSHULRU D   ¨ OHYDGD D FDER
subsequentemente, a revisão de valor dos mesmos, por perito avaliador.
Para os restantes imóveis (terrenos, espaços comerciais ou prédios
U¹VWLFRVSRUH[HPSOR Q¢RHVW¢RGLVSRQ¬YHLV¬QGLFHVGHPHUFDGRTXH
SHUPLWDPOHYDUDFDERDVYHULƮFD¦´HVGHYDORUDS²VDVDYDOLD¦´HV
iniciais. Assim, para estes casos e de acordo com as periodicidades
P¬QLPDVSUHYLVWDVSDUDDVYHULƮFD¦´HVHUHYLV´HVGHYDORUGHVWHWLSR
de imóveis, são feitas revisões de valor por avaliadores externos.
2V¬QGLFHVDWXDOPHQWHXWLOL]DGRVV¢RIRUQHFLGRVDR%DQFRSRUXPD
entidade externa especializada que há mais de uma década recolhe
e trata os dados nos quais se baseia a respetiva elaboração.
1R FDVR GH FRODWHUDLV ƮQDQFHLURV R VHX YDORU GH PHUFDGR ¨
atualizado diária e automaticamente, através da ligação informática
existente entre o sistema de gestão de colaterais e a informação
GRVPHUFDGRVƮQDQFHLURVUHOHYDQWHV

b) Graus de Risco
$ FRQFHVV¢R GH FU¨GLWR IXQGDPHQWDVH QD SU¨YLD FODVVLƮFD¦¢R
GH ULVFR GRV FOLHQWHV SDUD DO¨P GD DYDOLD¦¢R ULJRURVD GR Q¬YHO GH
proteção proporcionado pelos colaterais subjacentes. Com este
REMHWLYR¨XWLOL]DGRXPVLVWHPD¹QLFRGHQRWD¦¢RGHULVFRDRating
Master Scale, baseada na Probabilidade de Incumprimento (PD –
Probability of Default) esperada, permitindo uma maior capacidade
discriminante na avaliação dos clientes e uma melhor hierarquização
do risco associado. A Rating Master ScaleSHUPLWHWDPE¨PLGHQWLƮFDU
os clientes que evidenciam sinais de degradação da capacidade
FUHGLW¬FLD H HP SDUWLFXODU RV TXH HVW¢R FODVVLƮFDGRV HP Default.
Todos os sistemas e modelos de rating utilizados no Grupo foram
devidamente calibrados para a Rating Master Scale.
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Com o objetivo de avaliar adequadamente os riscos de crédito, o
*UXSRGHƮQLXXPFRQMXQWRGHPDFURVVHJPHQWRVHVHJPHQWRVTXH
são tratados através de diferentes sistemas e modelos de rating e
permitem relacionar o grau de risco interno e a PD dos clientes,
assegurando uma avaliação de risco que entra em linha de conta
FRP DV FDUDFWHU¬VWLFDV HVSHF¬ƮFDV GRV FOLHQWHV HP WHUPRV GRV
UHVSHWLYRVSHUƮVGHULVFR
A avaliação feita por estes sistemas e modelos de rating resulta nos
graus de risco da Master Scale, com quinze graus, dos quais os três
¹OWLPRV FRUUHVSRQGHP D VLWXD¦´HV GH GHJUDGD¦¢R UHOHYDQWH GD
TXDOLGDGHFUHGLW¬FLDGRVFOLHQWHVHVHGHVLJQDPSRUŠJUDXVGHULVFR
SURFHVVXDLVš   H  D TXH FRUUHVSRQGHP SRU HVWD RUGHP
situações de crescente gravidade em termos de incumprimento,
sendo o grau de risco 15 sinónimo de Default.
2V JUDXV GH ULVFR Q¢R SURFHVVXDLV V¢R DWULEX¬GRV SHORV VLVWHPDV
de rating com modelos de decisão automática ou pela Direção de
Rating – unidade independente das áreas e órgãos de análise e
decisão de crédito – e são revistos / atualizados periodicamente ou
VHPSUHTXHRFRUUDPHYHQWRVTXHRMXVWLƮTXHP
Os modelos que se integram nos diversos sistemas de rating são
regularmente sujeitos a validação, sendo a mesma levada a cabo
pelo Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos, órgão
independente das unidades responsáveis pelo desenvolvimento e
manutenção dos modelos de rating.
As conclusões das validações por parte do Gabinete de
Acompanhamento e Validação de Modelos, bem como as respetivas
recomendações e propostas para alteração e / ou melhoria, são
DQDOLVDGDV H UDWLƮFDGDV SRU XP &RPLW¨ GH 9DOLGD¦¢R HVSHF¬ƮFR
cuja composição varia em função do tipo de modelo analisado.
As propostas de alteração a modelos originadas nos Comités de
Validação são submetidas para aprovação ao Comité de Risco.

c) Imparidade e Incobráveis
2SURFHVVRGHF OFXORGDLPSDULGDGHGHFU¨GLWRLQWHJUDRVSULQF¬SLRV
JHUDLVGHƮQLGRVSHOR,$6HDVRULHQWD¦´HVHPDQDGDVSHOR%DQFR
de Portugal através da Carta-Circular 2/2014/DSP, de modo a
alinhar o processo de cálculo utilizado no Grupo com as melhores
SU WLFDVLQWHUQDFLRQDLVQHVWHGRP¬QLR
(VWH SURFHVVR EDVHLDVH QD PHGLGD GR SRVV¬YHO QRV FRQFHLWRV H
nos dados utilizados para efeitos da determinação dos requisitos
de capital de acordo com a metodologia IRB, de modo a maximizar
as sinergias entre os dois processos.
Para efeitos do cálculo da imparidade há que distinguir três
componentes em função do risco da exposição dos clientes e da
H[LVW©QFLDśRXQ¢RśGHHYLG©QFLDREMHWLYDGHLPSDULGDGH
- Análise individual de imparidade para os clientes de elevada
exposição e risco;
- Análise coletiva de clientes em default ou considerados de risco
elevado, não abrangidos pela análise individual;
- Análise coletiva de clientes que não estejam em default, não sejam
de risco elevado, nem tenham sido considerados com sinais
objetivos de imparidade, como resultado da análise individual
(componente designada por IBNR - Incurred But Not Reported).
São objeto de análise individual os Clientes que se encontrem
QXPDGDVVHJXLQWHVFRQGL¦´HV

Clientes em default
(i) Clientes em contencioso ou em insolvência desde que a exposição total
dos clientes do grupo nessas situações ultrapasse 1 milhão de euros;
(ii) Clientes integrados em grupos com exposição superior a 5
milhões de euros, desde que tenham grau de risco “15”;
Clientes que não em default com sinais de imparidade
(iii) Clientes integrados em grupos com exposição superior a
5 milhões de euros, desde que tenham grau de risco “14”;
Grupos ou Clientes sem sinais de imparidade
(iv) Outros clientes pertencentes a grupos nas condições acima;
(v) Grupos ou clientes com exposição superior a 5 milhões de euros,
desde que uma empresa tenha créditos reestruturados e grau
de risco “13”;
(vi) Grupos ou clientes com exposição superior a 10 milhões
GH HXURV GHVGH TXH YHULƮTXHP XP FRQMXQWR GH LQG¬FLRV
SUHYLDPHQWHƮ[DGRV soft signs);
YLL *UXSRVRX&OLHQWHVQ¢RLQFOX¬GRVQRVSRQWRVDQWHULRUHVFRP
exposição superior a 25 milhões de euros.
6HU¢R WDPE¨P VXMHLWRV  DQ OLVH LQGLYLGXDO RV FOLHQWHV TXH Q¢R
YHULƮFDPRVFULW¨ULRVGHƮQLGRVDQWHULRUPHQWHPDVTXH
L 7HQKDP LPSDULGDGH DWULEX¬GD QD ¹OWLPD UHYLV¢R FRP EDVH HP
análise individual; ou
(ii) De acordo com informação recente, mostram uma degradação
VLJQLƮFDWLYDGRVQ¬YHLVGHULVFRRX
LLL 6HMDP9H¬FXORV(VSHFLDLVGH,QYHVWLPHQWR 639 
$DQ OLVHLQGLYLGXDOFRQWHPSODRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
- Para os clientes sem sinais de imparidade, análise de um conjunto
GHLQG¬FLRVGHGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVGHPRGRDGHWHUPLQDUVHR
cliente tem sinais objetivos de imparidade;
- Para os clientes com sinais de imparidade ou para os quais a
DQ OLVH DQWHULRU WHQKD FRQGX]LGR  FRQFOXV¢R GH TXH R FOLHQWH
tem sinais objetivos de imparidade, determinação da perda.
Os clientes analisados individualmente são submetidos a um processo
regular de atribuição de uma expectativa de recuperação da totalidade
da sua exposição e do prazo previsto para essa recuperação, devendo
o valor da imparidade de cada cliente ser suportado, essencialmente,
QDVSHUVSHWLYDVGHUHFHELPHQWRGHDWLYRVPRQHW ULRVƮQDQFHLURVRX
I¬VLFRVHQRSUD]RSUHYLVWRSDUDHVVHVUHFHELPHQWRV
Este processo regular é realizado pelas áreas do Banco com
responsabilidade pela recuperação dos clientes ou pela Direção de
Crédito, que possuem os elementos relevantes para o cálculo da
LPSDULGDGHLQFOXLQGRQRPHDGDPHQWH
'DGRVHFRQ²PLFRƮQDQFHLURVWHQGRSRUEDVHDVGHPRQVWUD¦´HV
ƮQDQFHLUDVPDLVUHFHQWHVGRFOLHQWH
- Dados de natureza qualitativa, que caracterizem a situação do cliente,
QRPHDGDPHQWHUHODWLYRVYLDELOLGDGHHFRQ²PLFDGRQHJ²FLR
- Fluxos de caixa previsionais para os clientes analisados numa
perspetiva de continuidade;
([SHUL©QFLDFUHGLW¬FLDGRFOLHQWHMXQWRGR%DQFRHGR6LVWHPD)LQDQFHLUR
Cada uma das unidades acima referidas é responsável por atribuir
XPDH[SHFWDWLYDHXPSUD]RGHUHFXSHUD¦¢RVH[SRVL¦´HVUHODWLYDV
aos clientes sujeitos a análise individual, que devem ser transmitidas
ao 5LVN2ƯFH no âmbito do processo regular de recolha de informação,
DFRPSDQKDGDVSRUMXVWLƮFD¦¢RGHWDOKDGDGDLPSDULGDGHSURSRVWD
O 5LVN 2ƯFH é responsável pela revisão da informação recolhida
H SHOR HVFODUHFLPHQWR GH WRGDV DV LQFRQVLVW©QFLDV LGHQWLƮFDGDV
FDEHQGROKHDGHFLV¢RƮQDOVREUHDLPSDULGDGHGRFOLHQWH
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Para efeitos da análise individual, assume especial relevância a informação sobre colaterais e garantias, muito em especial em empresas do
VHWRULPRELOL ULRHQDTXHOHVFDVRVHPTXHDYLDELOLGDGHHFRQ²PLFDGRQHJ²FLRVHDƮJXUHUHGX]LGD
No tratamento dos colaterais, o Banco assume uma postura conservadora, materializada na introdução de haircuts, de forma a incorporar o risco
GHGHVYDORUL]D¦¢RGRVDWLYRVGRVFXVWRVLQHUHQWHVYHQGDHPDQXWHQ¦¢RHGRVWHPSRVQHFHVV ULRVSDUDDUHVSHWLYDYHQGD
Para cada cliente, a imparidade é obtida através da diferença entre a respetiva exposição e o somatório dos FDVKƮRZVHVSHUDGRVUHODWLYRVV
diversas operações, atualizados segundo a taxa de juro efetiva de cada operação.
2V FU¨GLWRV TXH Q¢R V¢R DQDOLVDGRV LQGLYLGXDOPHQWH V¢R DJUXSDGRV WHQGR HP FRQWD DV VXDV FDUDFWHU¬VWLFDV GH ULVFR FDOFXODQGRVH D
LPSDULGDGHFRPEDVHHPSRSXOD¦´HVKRPRJ¨QHDVDVVXPLQGRVHXPSHU¬RGRGHUHFRQKHFLPHQWRGDSHUGDGHXPDQR
3DUDRF OFXORGDLPSDULGDGHSRUSRSXOD¦¢RKRPRJ¨QHD¨XVDGDDVHJXLQWHI²UPXOD
Imparidade Coletiva = EAD * PD * LGD
em que EAD representa a exposição de crédito do cliente, PD representa a probabilidade de um cliente entrar em default QR SHU¬RGR GH
reconhecimento da perda e LGD representa a perda associada a um cliente em default tendo em conta o tempo de permanência em default .
1DGHWHUPLQD¦¢RGDV3'DVSRSXOD¦´HVKRPRJ¨QHDVUHVXOWDPGDFRPELQD¦¢RGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
- Segmento para efeitos de análise de risco do cliente (de acordo com o correspondente modelo de rating);
- Bucket de risco, de acordo com a situação atual do cliente (aos diversos buckets correspondem diferentes probabilidades de entrada em default).
1DGHWHUPLQD¦¢RGDV/*'DVSRSXOD¦´HVKRPRJ¨QHDVV¢RGHƮQLGDVSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV
- Segmento do cliente;
- Tempo decorrido desde o default; e
- Valor do LTV (Loan to Value) para as exposições colateralizadas por bens imóveis.
$DERUGDJHPVHJXLGDSDUDHVWLPD¦¢RGDV/*'EDVHLDVHIXQGDPHQWDOPHQWHQDVVHJXLQWHVFRPSRQHQWHV
'HƮQL¦¢RSULRULGRVGLIHUHQWHVFHQ ULRVGHUHFXSHUD¦¢R
,QIRUPD¦¢RKLVW²ULFDVREUHRVSURFHVVRVGHUHFXSHUD¦¢RQRPHDGDPHQWHTXDQWRVSHUGDVYHULƮFDGDVHVSUREDELOLGDGHVGHFDGDXPGRV
cenários de recuperação;
- Custos (diretos e indiretos) envolvidos nos processos de recuperação;
7D[DGHGHVFRQWRTXH¨XVDGDSDUDDWXDOL]DUWRGRVRVưX[RVƮQDQFHLURVSDUDDGDWDGR default;
&RODWHUDLVDVVRFLDGRVVRSHUD¦´HVGHFU¨GLWR
5HƮUDVH TXH RV FULW¨ULRV TXH VHUYHP GH EDVH  GHƮQL¦¢R GDV SRSXOD¦´HV KRPRJ¨QHDV DWU V UHIHULGDV HVW¢R DOLQKDGRV FRP RV TXH V¢R
utilizados nos requisitos de capital (IRB).
Os resultados do processo de cálculo de imparidade são objeto de contabilização. Em conformidade com a Carta Circular do Banco de
3RUWXJDOQ|DDQXOD¦¢RFRQWDELO¬VWLFDGRVFU¨GLWRV¨HIHWXDGDTXDQGRQ¢RH[LVWHPSHUVSHWLYDVUHDOLVWDVGHUHFXSHUD¦¢R$VVLP
TXDQGR XP FU¨GLWR DWLQJH  GH LPSDULGDGH GHYH VHU SRQGHUDGD D VXD FODVVLƮFD¦¢R FRPR LQFREU YHO 1R HQWDQWR PHVPR TXH XP
FU¨GLWR Q¢R WHQKD DLQGD XPD LPSDULGDGH GH  SRGH WDPE¨P VHU FODVVLƮFDGR FRPR LQFREU YHO GHVGH TXH Q¢R H[LVWDP H[SHWDWLYDV
de recuperação. É importante salientar que todos os procedimentos e metodologias descritos se encontram consagrados em normativos
DSURYDGRVVXSHULRUPHQWHHUHODWLYRVDRSURFHVVRGHLPSDULGDGHFRQFHVV¢RDFRPSDQKDPHQWRHUHFXSHUD¦¢RGRFU¨GLWRHDRWUDWDPHQWR
de crédito em incumprimento.
1RV TXDGURV VHJXLQWHV GHWDOKDPVH DV H[SRVL¦´HV H LPSDULGDGH FRQVWLWX¬GD SRU VHJPHQWRV FRP UHIHU©QFLD D  GH GH]HPEUR GH 
2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVLQFOXHPDVOLQKDVGHFU¨GLWRLUUHYRJ YHLVJDUDQWLDVHDYDOHVSUHVWDGRV
(Milhares de Euros)

Exposição 2016
Crédito em cumprimento
Segmento
Construção e CRE

Exposição Total

Total

Crédito em incumprimento

Do qual
Do qual curado(a) reestruturado(b)

Total

Do qual
reestruturado

6.748.292

5.042.462

204.762

551.913

1.705.830

601.521

Empresas – Outras Atividades

20.291.371

18.394.499

216.646

1.124.187

1.896.872

668.235

+DELWD¦¢R

24.103.692

22.768.643

196.672

666.056

1.335.049

352.006

4.664.975

3.963.339

28.110

153.607

701.636

261.274

Particulares – Outros
Outros Créditos
TOTAL

2.971.136

2.501.615

76.775

381.303

469.521

299.469

58.779.466

52.670.558

722.965

2.877.066

6.108.908

2.182.505
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(Milhares de Euros)

Imparidade 2016
Imparidade
Total

Segmento
Construção e CRE

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

968.978

198.499

770.479

1.462.086

512.074

950.012

+DELWD¦¢R

316.314

49.844

266.470

Particulares – Outros

513.351

93.196

420.155

Outros Créditos

608.178

269.729

338.449

3.868.907

1.123.342

2.745.565

Empresas – Outras Atividades

TOTAL

1RVTXDGURVVHJXLQWHV¨GHWDOKDGRDVH[SRVL¦´HVHLPSDULGDGHFRQVWLWX¬GDSRUVHJPHQWRVFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH2V
valores apresentados incluem as linhas de crédito irrevogáveis, garantias e avales prestados e excluem os valores referentes ao efeito de taxa
GHMXURHIHWLYDHRHIHLWRGDVRSHUD¦´HVGHVHFXULWL]D¦¢RWUDGLFLRQDLV
(Milhares de Euros)

Exposição 2015
Crédito em cumprimento
Segmento
Construção e CRE

Exposição Total

Do qual
curado (a)

Total

Crédito em incumprimento

Do qual
reestruturado (b)

Total

Do qual
reestruturado

8.189.817

6.202.068

142.318

627.875

1.987.749

590.266

Empresas – Outras Atividades

22.732.956

20.415.829

376.958

1.378.401

2.317.127

1.224.492

+DELWD¦¢R

24.488.366

22.977.817

284.860

693.118

1.510.549

356.014

Particulares – Outros

4.930.511

4.127.962

16.117

228.224

802.549

285.550

Outros Créditos

2.016.731

1.921.132

2.631

11.690

95.599

45.056

62.358.381

55.644.808

822.884

2.939.308

6.713.573

2.501.378

TOTAL

(Milhares de Euros)

Imparidade 2015
Imparidade
Total

Segmento
Construção e CRE

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

953.713

214.356

739.357

1.694.993

662.328

1.032.665

+DELWD¦¢R

341.144

49.424

291.720

Particulares – Outros

505.765

73.801

431.964

Empresas – Outras Atividades

Outros Créditos
TOTAL

47.179

20.480

26.699

3.542.794

1.020.389

2.522.405

&U¨GLWRVTXHHVWLYHUDPHPLQFXPSULPHQWRK PDLVGHGLDVRXTXHHVWLYHUDPFODVVLƮFDGRVFRPR&U¨GLWRHP5LVFRHTXHQRV¹OWLPRVPHVHVQ¢RYHULƮFDUDPQHQKXPD
dessas condições.
(b)
&U¨GLWRVQRVTXDLVVHYHULƮFDUDPDOWHUD¦´HVGDVFRQGL¦´HVFRQWUDWXDLVPRWLYDGDVSRUGLƮFXOGDGHVƮQDQFHLUDVGRFOLHQWH
(a)

2VTXDGURVVHJXLQWHVLQFOXHPRGHWDOKHGDVH[SRVL¦´HVGHSUHVWD¦´HVHPDWUDVRHUHVSHWLYDLPSDULGDGHFRQVWLWX¬GDSRUVHJPHQWRFRP
UHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

Exposição 2016
Crédito em cumprimento

Crédito em incumprimento

Dias de atraso <30
Segmento
Construção e CRE

Dias de atraso

Exposição Total

Sem indícios

Com indícios

Total

<=90 (*)

>90

6.748.292

4.060.773

896.062

4.956.835

563.519

1.142.312

Empresas – Outras Atividades

20.291.371

15.693.300

1.893.076

17.586.376

333.054

1.563.818

+DELWD¦¢R

24.103.692

22.058.813

519.822

22.578.635

71.029

1.264.020

Particulares – Outros

4.664.975

3.721.530

176.385

3.897.915

110.511

591.125

Outros Créditos

2.971.136

1.996.372

498.510

2.494.882

38.251

431.271

58.779.466

47.530.788

3.983.855

51.514.643

1.116.364

4.992.546

TOTAL
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(Milhares de Euros)

Imparidade 2016
Crédito em cumprimento
Dias de atraso

Crédito em incumprimento

Dias de atraso

Dias de atraso

Dias de atraso

Imparidade Total

<30

entre 30-90

<=90 (*)

>90

968.978

194.988

3.511

229.196

541.283

1.462.086

499.588

12.486

134.998

815.014

+DELWD¦¢R

316.314

39.239

10.604

12.160

254.311

Particulares – Outros

513.351

70.563

22.633

46.757

373.398

Outros Créditos

608.178

269.212

516

14.614

323.836

3.868.907

1.073.590

49.750

437.725

2.307.842

Segmento
Construção e CRE
Empresas – Outras Atividades

TOTAL

&U¨GLWRFRPSUHVWD¦´HVGHFDSLWDORXMXURVYHQFLGRVK PHQRVGHGLDVPDVVREUHRTXDOH[LVWDPHYLG©QFLDVTXHMXVWLƮTXHPDVXDFODVVLƮFD¦¢RFRPRFU¨GLWRHPULVFRGHVLJQDGDPHQWH
a falência ou liquidação do devedor, entre outros.

(*)

Os quadros divulgados acima não incluem a exposição associada aos créditos em cumprimento com atraso entre 30 e 90 dias.
2VTXDGURVVHJXLQWHVLQFOXHPRGHWDOKHGDVH[SRVL¦´HVGHSUHVWD¦´HVHPDWUDVRHUHVSHWLYDLPSDULGDGHFRQVWLWX¬GDSRUVHJPHQWRFRP
UHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGH
(Milhares de Euros)

Exposição 2015
Crédito em cumprimento

Crédito em incumprimento

Dias de atraso <30

Dias de atraso

Exposição Total

Sem indícios

Com indícios

Total

<=90(*)

>90

8.189.817

4.680.249

1.379.914

6.060.163

242.209

1.745.540

Empresas – Outras Atividades

22.732.956

17.541.522

2.745.240

20.286.762

283.954

2.033.174

+DELWD¦¢R

24.488.366

22.258.402

539.239

22.797.641

79.579

1.430.970

4.930.511

3.820.004

245.895

4.065.899

44.600

757.948

Segmento
Construção e CRE

Particulares – Outros
Outros Créditos
TOTAL

2.016.731

1.741.057

178.373

1.919.430

39.218

56.381

62.358.381

50.041.234

5.088.661

55.129.895

689.560

6.024.013
(Milhares de Euros)

Imparidade 2015
Crédito em cumprimento
Dias de atraso

Crédito em incumprimento

Dias de atraso

Dias de atraso

Dias de atraso

Imparidade Total

<30

entre 30-90

<=90(*)

>90

953.713

192.827

21.529

44.749

694.608

1.694.993

646.369

15.959

98.875

933.790

+DELWD¦¢R

341.144

41.407

8.017

13.325

278.395

Particulares – Outros

505.765

61.011

12.789

19.986

411.979

Segmento
Construção e CRE
Empresas – Outras Atividades

Outros Créditos
TOTAL

47.179

19.987

493

6.688

20.011

3.542.794

961.601

58.787

183.623

2.338.783

&U¨GLWRFRPSUHVWD¦´HVGHFDSLWDORXMXURVYHQFLGRVK PHQRVGHGLDVPDVVREUHRTXDOH[LVWDPHYLG©QFLDVTXHMXVWLƮTXHPDVXDFODVVLƮFD¦¢RFRPRFU¨GLWRHPULVFRGHVLJQDGDPHQWH
a falência ou liquidação do devedor, entre outros.

(*)

Os quadros divulgados acima não incluem a exposição associada aos créditos em cumprimento com atraso entre 30 e 90 dias.
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(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRGHWDOKHGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRSRUVHJPHQWRHSRUDQRGHSURGX¦¢R GDWDGHLQ¬FLRGDV
RSHUD¦´HVHPFDUWHLUDQDGDWDGHUHIHU©QFLDGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV 
2016

Ano de produção
2004 E ANTERIORES
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2005
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2006
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2007
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2008
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2009
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2010
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2011
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2012
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2013
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2014
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2015
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2016
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
TOTAL
NÚMERO DE OPERAÇÕES
MONTANTE (EUROS '000)
IMPARIDADE CONSTITUÍDA (EUROS '000)

Construção
e CRE

Empresas
Outras
Atividades

Habitação

Particulares
Outros

Outros
Créditos

Total

10.309
625.396
97.844

20.507
1.932.950
85.496

136.421
4.235.321
56.687

374.202
352.609
35.628

466
56.174
2.265

541.905
7.202.450
277.920

1.796
165.026
28.133

3.284
319.000
40.004

46.074
2.130.732
35.908

53.856
82.238
13.131

56
13.963
1.978

105.066
2.710.959
119.154

2.071
236.828
37.862

3.771
771.712
28.776

65.198
3.355.956
47.361

69.111
112.853
15.120

95
33.540
2.218

140.246
4.510.889
131.337

2.608
412.677
82.936

5.083
1.086.220
85.792

77.465
4.327.854
65.479

90.282
157.354
25.819

109
160.261
108.702

175.547
6.144.366
368.728

3.199
709.438
104.010

6.099
1.063.685
227.439

55.846
3.340.529
48.682

102.587
159.958
33.987

120
128.797
11.880

167.851
5.402.407
425.998

3.239
438.995
58.270

5.381
898.895
35.447

22.715
1.192.130
22.263

94.686
137.863
28.944

126
181.413
41.765

126.147
2.849.296
186.689

3.209
539.356
66.075

6.352
591.697
59.399

24.583
1.280.527
10.905

125.078
181.792
47.394

163
161.106
18.019

159.385
2.754.478
201.792

3.157
300.159
42.275

9.350
829.426
95.120

15.946
752.314
5.070

141.843
170.458
27.639

161
59.016
25.630

170.457
2.111.373
195.734

3.149
408.543
66.772

11.512
1.313.340
169.228

13.221
561.228
5.038

149.892
193.800
36.040

232
131.060
46.837

178.006
2.607.971
323.915

4.383
551.048
102.037

17.085
1.498.452
124.470

13.769
656.206
7.107

199.935
341.266
44.315

417
498.979
15.749

235.589
3.545.951
293.678

4.821
581.945
87.175

23.204
2.329.612
141.292

9.947
540.581
5.240

235.945
505.303
62.326

572
366.798
22.821

274.489
4.324.239
318.854

5.704
704.212
93.607

28.391
3.311.832
236.747

11.162
721.372
2.877

313.562
846.788
53.245

853
702.818
287.630

359.672
6.287.022
674.106

8.366
1.074.669
101.982

61.720
4.344.550
132.876

13.626
1.008.942
3.697

306.996
1.422.693
89.763

2.038
477.211
22.684

392.746
8.328.065
351.002

56.011
6.748.292
968.978

201.739
20.291.371
1.462.086

505.973
24.103.692
316.314

2.257.975
4.664.975
513.351

5.408
2.971.136
608.178

3.027.106
58.779.466
3.868.907
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(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRGHWDOKHGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRSRUVHJPHQWRHSRUDQRGHSURGX¦¢R GDWDGHLQ¬FLRGDV
RSHUD¦´HVHPFDUWHLUDQDGDWDGHUHIHU©QFLDGDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV 
2015

Ano de produção
2004 E ANTERIORES
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2005
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2006
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2007
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2008
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2009
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2010
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2011
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2012
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2013
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2014
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
2015
1¹PHURGHRSHUD¦´HV
Montante (Euros '000)
,PSDULGDGHFRQVWLWX¬GD (XURV 
TOTAL
NÚMERO DE OPERAÇÕES
MONTANTE (EUROS '000)
IMPARIDADE CONSTITUÍDA (EUROS '000)

Construção
e CRE

Empresas
Outras
Atividades

Habitação

Particulares
Outros

Outros
Créditos

Total

12.611
1.032.598
107.034

23.399
2.411.520
170.647

129.076
4.180.559
65.887

412.140
413.251
34.077

1.591
361.983
4.615

578.817
8.399.911
382.260

2.091
240.699
39.916

3.865
437.567
61.450

47.133
2.262.893
41.952

59.305
96.115
12.929

32
2.592
62

112.426
3.039.866
156.309

2.495
312.186
49.589

4.653
886.574
35.760

67.885
3.591.662
52.244

75.785
130.013
15.709

54
7.609
1.687

150.872
4.928.044
154.989

3.316
699.647
115.351

6.341
1.452.253
140.693

80.352
4.648.405
75.502

99.309
176.793
27.144

59
12.607
301

189.377
6.989.705
358.991

4.047
864.894
114.750

7.614
1.688.936
214.531

57.873
3.580.043
51.148

113.306
191.700
35.679

108
40.547
903

182.948
6.366.120
417.011

4.198
585.616
76.597

6.794
1.082.606
92.917

23.916
1.302.664
16.813

109.562
180.937
40.548

125
41.718
3.355

144.595
3.193.541
230.230

4.211
663.259
68.276

8.155
1.277.295
243.572

25.794
1.395.717
11.384

147.320
233.214
44.506

173
51.868
3.554

185.653
3.621.353
371.292

4.337
416.826
69.428

12.911
1.053.559
89.522

16.731
833.007
4.914

174.982
235.025
44.651

142
38.481
4.790

209.103
2.576.898
213.305

4.463
548.336
52.372

15.768
1.841.334
111.262

13.824
628.836
5.048

168.051
294.541
58.951

582
98.731
3.239

202.688
3.411.778
230.872

5.572
748.875
85.957

21.360
2.288.687
126.750

14.452
723.798
6.781

232.881
580.291
68.661

544
389.952
5.909

274.809
4.731.603
294.058

5.837
830.066
79.823

27.049
3.169.496
166.901

10.395
592.492
5.610

283.421
829.709
68.977

692
490.686
12.512

327.394
5.912.449
333.823

10.091
1.246.815
94.620

59.947
5.143.129
240.988

11.250
748.290
3.861

375.097
1.568.922
53.933

1.556
479.957
6.252

457.941
9.187.113
399.654

63.269
8.189.817
953.713

197.856
22.732.956
1.694.993

498.681
24.488.366
341.144

2.251.159
4.930.511
505.765

5.658
2.016.731
47.179

3.016.623
62.358.381
3.542.794
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Em 31 de dezembro 2016, o quadro seguinte inclui o detalhe da carteira de crédito alvo de imparidade individual e coletiva por segmento,
VHWRUHJHRJUDƮD
(Milhares de Euros)

2016
Exposição
Segmento

Individual

Imparidade

Coletiva

Total

Construção e CRE

2.119.430

Empresas – Outras Atividades

3.185.584
73.302
124.418

4.540.557

+DELWD¦¢R
Particulares – Outros

4.628.862

Individual

6.748.292

758.593

17.105.787

20.291.371

24.030.390

24.103.692
4.664.975

Coletiva

Total

210.385

968.978

1.152.849

309.237

1.462.086

22.330

293.984

316.314

66.963

446.388

513.351

Outros Créditos

1.303.921

1.667.215

2.971.136

585.872

22.306

608.178

TOTAL

6.806.655

51.972.811

58.779.466

2.586.607

1.282.300

3.868.907
(Milhares de Euros)

2016
Exposição
Setor

Individual

Imparidade

Coletiva

Total

Individual

Coletiva

Total

Crédito a Particulares

189.387

27.089.364

27.278.751

85.368

684.960

770.328

,QG¹VWULDV7UDQVIRUPDGRUDV

260.843

4.117.389

4.378.232

98.174

87.593

185.767

Construção

990.647

2.379.746

3.370.393

400.294

134.501

534.795

Comércio

192.188

4.576.106

4.768.294

67.719

171.453

239.172

Promoção Imobiliária

572.232

749.161

1.321.393

158.805

12.299

171.104

3.745.051

10.060.467

13.805.518

1.607.959

158.625

1.766.584

856.307

3.000.578

3.856.885

168.288

32.869

201.157

6.806.655

51.972.811

58.779.466

2.586.607

1.282.300

3.868.907

Outros Serviços
Outras Atividades
TOTAL

(Milhares de Euros)

2016
Exposição
*HRJUDƮD
Portugal

Individual

Imparidade

Coletiva

Total

Individual

Coletiva

Total

6.130.870

38.100.228

44.231.098

2.458.327

1.004.630

3.462.957

105.654

1.375.707

1.481.361

38.115

50.696

88.811

Polónia

197.002

12.496.876

12.693.878

88.094

226.974

315.068

6X¬¦D

373.129

-

373.129

2.071

-

2.071

6.806.655

51.972.811

58.779.466

2.586.607

1.282.300

3.868.907

Moçambique

TOTAL

(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRGHWDOKHGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRDOYRGHLPSDULGDGHLQGLYLGXDOHFROHWLYDSRUVHJPHQWR
(Milhares de Euros)

2015
Exposição
Segmento

Individual

Coletiva

Imparidade
Total

Individual

Coletiva

Total

Construção e CRE

2.886.383

5.303.434

8.189.817

732.516

221.197

953.713

Empresas – Outras Atividades

4.292.726

18.440.230

22.732.956

1.336.467

358.526

1.694.993

59.613

24.428.753

24.488.366

20.746

320.398

341.144

+DELWD¦¢R
Particulares – Outros

252.149

4.678.362

4.930.511

75.184

430.581

505.765

Outros Créditos

346.728

1.670.003

2.016.731

28.018

19.161

47.179

7.837.599

54.520.782

62.358.381

2.192.931

1.349.863

3.542.794

TOTAL
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Em 31 de dezembro 2015, o quadro seguinte inclui o detalhe da carteira de crédito alvo de imparidade individual e coletiva, por setor e
JHRJUDƮD
(Milhares de Euros)

2015
Exposição
Setor
Crédito a Particulares
,QG¹VWULDV7UDQVIRUPDGRUDV
Construção
Comércio
Promoção Imobiliária
Outros Serviços
Outras Atividades
TOTAL

Individual
292.600

Imparidade

Coletiva

Total

27.437.525

Individual

27.730.125

85.043

Coletiva

Total

692.124

777.167

388.032

4.090.637

4.478.669

143.023

98.017

241.040

1.237.097

2.786.561

4.023.658

312.919

137.284

450.203

297.513

4.738.677

5.036.190

122.744

191.413

314.157

768.062

800.971

1.569.033

203.248

15.616

218.864

4.168.200

10.512.458

14.680.658

1.219.629

171.062

1.390.691

686.095

4.153.953

4.840.048

106.325

44.347

150.672

7.837.599

54.520.782

62.358.381

2.192.931

1.349.863

3.542.794

(Milhares de Euros)

2015
Exposição
*HRJUDƮD
Portugal

Individual

Imparidade

Coletiva

Total

Individual

Coletiva

Total

6.949.421

38.876.540

45.825.961

1.992.318

1.064.049

3.056.367

Angola

341.823

903.143

1.244.966

35.933

13.054

48.987

Moçambique

112.673

1.956.315

2.068.988

30.979

59.928

90.907

Polónia

226.760

12.784.784

13.011.544

133.134

212.832

345.966

6X¬¦D

206.922

-

206.922

567

-

567

7.837.599

54.520.782

62.358.381

2.192.931

1.349.863

3.542.794

TOTAL

2TXDGURVHJXLQWHLQFOXLRVPRYLPHQWRVGHHQWUDGDVHVD¬GDVQDFDUWHLUDGHFU¨GLWRUHHVWUXWXUDGR
(Milhares de Euros)

2016

2015

5.440.684

6.294.286

Transferências por alteração de estrutura(*)

(71.197)

-

&U¨GLWRVUHHVWUXWXUDGRVQRH[HUF¬FLR

888.271

436.797

7.383

13.714

Liquidação de créditos reestruturados (parcial ou total)

(684.603)

(669.484)

&U¨GLWRVUHFODVVLƮFDGRVGHUHHVWUXWXUDGRSDUDQRUPDO

(299.580)

(334.469)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

Juros corridos da carteira reestruturada

Outros
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO
(*)

Banco Millennium Angola, S.A.
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(221.387)

(300.160)

5.059.571

5.440.684
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Em 31 de dezembro 2016, o quadro seguinte inclui o detalhe do justo valor dos colaterais (não limitado pelo valor do colateral) subjacentes
FDUWHLUDGHFU¨GLWRGRVVHJPHQWRV&RQVWUX¦¢RH&5((PSUHVDV2XWUDV$WLYLGDGHVH+DELWD¦¢R
2016
Construção e CRE
Justo valor
< 0,5 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 0,5 M€ e < 1 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 1 M€ e < 5 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 5 M€ e < 10 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 10 M€ e < 20 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 20 M€ e < 50 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 50 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
TOTAL
NÚMERO
MONTANTE (EUROS '000)

Imóveis

Empresas – Outras Atividades

Outros
Colaterais Reais(*)

Outros
Colaterais Reais(*)

Imóveis

Habitação
Outros
Colaterais Reais(*)

Imóveis

9.122
1.037.511

6.118
101.234

11.425
1.576.589

50.211
549.682

406.843
44.361.715

447
22.468

582
390.326

48
26.845

1.233
858.829

254
140.359

2.048
1.317.158

4
2.506

417
804.227

44
55.103

1.055
2.069.466

223
367.380

274
407.943

1
1.824

52
314.635

3
6.148

110
745.492

18
120.051

6
32.022

-

41
586.963

3
15.950

72
987.617

11
151.649

2
26.807

-

11
339.336

-

25
834.071

12
310.046

-

-

3
221.017

-

9
763.086

5
913.612

-

-

10.228
3.694.015

6.216
205.280

13.929
7.835.150

50.734
2.552.779

409.173
46.145.645

452
26.798

,QFOXLQRPHDGDPHQWHYDORUHVPRELOL ULRVGHS²VLWRVHSHQKRUHVGHDWLYRVƮ[RV

(*)

(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRGHWDOKHGRMXVWRYDORUGRVFRODWHUDLV Q¢ROLPLWDGRSHORYDORUGRFRODWHUDO VXEMDFHQWHV
FDUWHLUDGHFU¨GLWRGRVVHJPHQWRV&RQVWUX¦¢RH&5((PSUHVDVś2XWUDV$WLYLGDGHVH+DELWD¦¢R
2015
Construção e CRE
Justo valor
< 0,5 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 0,5 M€ e < 1 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 1 M€ e < 5 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 5 M€ e < 10 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 10 M€ e < 20 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 20 M€ e < 50 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
>= 50 M€
1¹PHUR
Montante (Euros '000)
TOTAL
NÚMERO
MONTANTE (EUROS '000)

Imóveis

Empresas - Outras Atividades

Outros
Colaterais Reais(*)

Imóveis

Outros
Colaterais Reais(*)

Habitação
Outros
Colaterais Reais(*)

Imóveis

12.056
1.394.317

6.495
153.284

12.089
1.701.192

44.802
546.688

415.801
46.374.024

475
24.919

667
454.885

87
53.665

1.304
906.023

290
150.550

2.170
1.397.548

6
4.400

565
1.158.314

61
123.633

1.127
2.234.597

234
381.216

278
399.695

1
1.916

60
412.657

15
101.666

112
764.916

27
173.204

4
28.090

2
11.211

48
669.655

6
67.384

69
944.784

9
126.314

2
27.751

-

24
801.044

5
143.204

31
1.011.505

11
334.676

-

-

8
532.218

10
1.388.612

11
1.003.032

4
430.381

-

-

13.428
5.423.090

6.679
2.031.448

14.743
8.566.049

45.377
2.143.029

418.255
48.227.108

484
42.446

,QFOXLQRPHDGDPHQWHYDORUHVPRELOL ULRVGHS²VLWRVHSHQKRUHVGHDWLYRVƮ[RV

(*)
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(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRU FLR/79GRVVHJPHQWRV&RQVWUX¦¢RH&5((PSUHVDVś2XWUDV$WLYLGDGHVH+DELWD¦¢R
(Milhares de Euros)

2016
Segmento / Rácio

Número
de imóveis

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Imparidade

CONSTRUÇÃO E CRE
Sem colateral associado

n.a.

2.623.640

572.377

335.981

<60%

9.440

651.488

62.593

31.177

>=60% e <80%

3.558

376.367

148.279

48.787

>=80% e <100%
>=100%

2.290

432.887

92.814

68.083

39.362

958.081

829.766

484.950

EMPRESAS – OUTRAS ATIVIDADES
Sem colateral associado

n.a.

12.993.008

1.062.494

707.851

36.660

1.830.677

115.842

105.523

>=60% e <80%

13.370

1.075.359

101.104

58.065

>=80% e <100%

10.516

697.979

122.288

48.271

8.500

1.797.476

495.144

542.376

n.a.

80.268

8.283

6.719

<60%

>=100%
HABITAÇÃO
Sem colateral associado
<60%

257.170

8.287.300

143.948

20.873

>=60% e <80%

137.791

7.462.388

185.475

18.938

>=80% e <100%

81.980

4.520.200

291.601

34.685

>=100%

43.992

2.418.488

705.741

235.099

(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLRU FLR/79GRVVHJPHQWRV&RQVWUX¦¢RH&5((PSUHVDVś2XWUDV$WLYLGDGHVH+DELWD¦¢R
(Milhares de Euros)

2015
Segmento / Rácio

Número
de imóveis

Crédito em
cumprimento

Crédito em
incumprimento

Imparidade

CONSTRUÇÃO E CRE
Sem colateral associado

n.a.

2.314.023

557.414

331.837

<60%

5.717

453.599

54.388

24.024

>=60% e <80%

1.342

249.570

39.988

10.014

>=80% e <100%
>=100%

916

179.502

62.068

18.762

55.935

2.017.784

1.269.573

553.321

EMPRESAS – OUTRAS ATIVIDADES
Sem colateral associado

n.a.

13.720.242

927.234

791.513

<60%

28.565

1.583.484

85.946

64.946

>=60% e <80%

11.097

759.614

45.272

14.638

>=80% e <100%

8.153

769.771

31.884

23.879

21.986

2.956.534

1.161.964

766.348

n.a.

73.729

8.353

5.864

>=100%
HABITAÇÃO
Sem colateral associado
<60%

236.427

7.936.249

140.152

19.231

>=60% e <80%

126.533

7.159.413

191.078

16.967

>=80% e <100%

88.138

4.981.900

362.166

39.580

>=100%

61.705

2.806.731

807.200

257.976
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(PGHGH]HPEURRVTXDGURVVHJXLQWHVLQFOXHPRGHWDOKHGRMXVWRYDORUHGRYDORUO¬TXLGRFRQWDELO¬VWLFRGRVLP²YHLVUHFHELGRVHP
GD¦¢RSRUWLSRGHDWLYRHSRUDQWLJXLGDGH
(Milhares de Euros)

2016
Ativos resultantes da resolução de
contratos de crédito sobre clientes
(nota 27)
Ativo

Valor
de avaliação

Valor
contabilístico

Ativos pertencentes a fundos
de investimentos e a sociedades
imobiliárias (nota 27)
Valor
de avaliação

Total

Valor
contabilístico

Valor
de avaliação

Valor
contabilístico

TERRENO
Urbano
Rural

652.374

574.518

400.618

400.618

1.052.992

975.136

15.523

12.021

-

-

15.523

12.021

-

-

44.634

44.634

44.634

44.634

674

674

-

-

674

674

EDIFÍCIOS EM DESENVOLVIMENTO
Comerciais
Outros
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS
Comerciais

239.084

207.589

41.855

41.855

280.939

249.444

+DELWD¦¢R

749.929

649.284

24.417

24.417

774.346

673.701

Outros

178.912

150.934

6.643

6.643

185.555

157.577

-

-

3.817

3.817

3.817

3.817

1.836.496

1.595.020

521.984

521.984

2.358.480

2.117.004

OUTROS
TOTAL

(Milhares de Euros)

2016
Tempo decorrido desde a dação / execução
Ativo

Número
de imóveis

>=1 ano
e <2,5 anos

<1 ano

>=2,5 anos
e <5 anos

>=5 anos

Total

TERRENO
Urbano

2.358

271.988

212.774

142.385

347.989

975.136

188

7.209

1.527

920

2.365

12.021

Comerciais

2

-

-

-

44.634

44.634

Outros

2

617

-

-

57

674

Rural
EDIFÍCIOS EM DESENVOLVIMENTO

EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS
Comerciais

1.695

33.848

65.991

79.047

70.558

249.444

+DELWD¦¢R

7.609

343.610

178.169

79.199

72.723

673.701

406

18.082

26.612

65.203

47.680

157.577

3

-

-

-

3.817

3.817

12.263

675.354

485.073

366.754

589.823

2.117.004

Outros
OUTROS
TOTAL
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(PGHGH]HPEURRVTXDGURVVHJXLQWHVLQFOXHPRGHWDOKHGRMXVWRYDORUHGRYDORUO¬TXLGRFRQWDELO¬VWLFRGRVLP²YHLVUHFHELGRVHP
GD¦¢RSRUWLSRGHDWLYRHSRUDQWLJXLGDGH
(Milhares de Euros)

2015
Ativos resultantes da resolução de
contratos de crédito sobre clientes
Ativo

Valor
de avaliação

Valor
contabilístico

Ativos pertencentes a fundos
de investimentos e a sociedades
imobiliárias
Valor
de avaliação

Total

Valor
contabilístico

Valor
de avaliação

Valor
contabilístico

TERRENO
Urbano
Rural

380.027

348.226

213.254

213.254

593.281

561.480

62.447

54.967

-

-

62.447

54.967

-

-

47.274

47.274

47.274

47.274

993

993

-

-

993

993

EDIFÍCIOS EM DESENVOLVIMENTO
Comerciais
Outros
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS
Comerciais

248.025

214.318

18.132

18.132

266.157

232.450

+DELWD¦¢R

538.527

458.400

40.947

40.947

579.474

499.347

Outros

208.533

175.074

5.476

5.476

214.009

180.550

2.908

2.908

3.676

3.676

6.584

6.584

1.441.460

1.254.886

328.759

328.759

1.770.219

1.583.645

OUTROS
TOTAL

(Milhares de Euros)

2015
Tempo decorrido desde a dação / execução
Ativo

Número
de imóveis

>=1 ano
e <2,5 anos

<1 ano

>=2,5 anos
e <5 anos

>=5 anos

Total

TERRENO
Urbano

1.786

168.101

62.322

83.156

247.901

561.480

258

31.800

8.023

4.356

10.788

54.967

Comerciais

2

-

-

-

47.274

47.274

Outros

2

909

-

-

84

993

Rural
EDIFÍCIOS EM DESENVOLVIMENTO

EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS
Comerciais

1.699

41.605

80.013

70.165

40.667

232.450

+DELWD¦¢R

5.027

192.586

140.930

79.595

86.236

499.347

Outros

428

38.898

46.964

47.818

46.870

180.550

OUTROS

146

2.908

-

-

3.676

6.584

9.348

476.807

338.252

285.090

483.496

1.583.645

TOTAL
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(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLDGLVWULEXL¦¢RGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRSRUJUDXVGHULVFRLQWHUQRVDWULEX¬GRVHP3RUWXJDOH3RO²QLD
(Milhares de Euros)

2016
Segmentos

Graus de Risco
QUALIDADE SUPERIOR

Empresas
Outras
Atividades

Construção
e CRE

Particulares
Outros

Habitação

Outros Créditos

Total

1

-

2

-

-

-

2

2

2.033

19.519

4.018.844

341.842

-

4.382.238

3

3.281

119.768

2.599.096

98.061

361

2.820.567

4

45.395

1.594.023

5.259.247

230.697

14.699

7.144.061

5

146.495

1.510.764

3.119.117

697.564

313.173

5.787.113

6

381.357

2.539.932

1.900.010

517.556

22.233

5.361.088

QUALIDADE MÉDIA
7

220.504

1.708.236

1.481.423

523.515

97.764

4.031.442

8

349.773

2.397.122

899.127

366.992

50.565

4.063.579

9

338.060

1.731.824

768.276

290.138

161.730

3.290.028

QUALIDADE INFERIOR
10

672.034

978.908

686.832

193.492

200.950

2.732.216

11

208.538

532.768

377.493

113.588

14.080

1.246.467

12

864.728

1.655.436

625.830

156.357

78.252

3.380.603

PROCESSUAIS
13

19.964

66.622

175.318

53.030

-

314.934

14

31.403

110.015

96.273

32.841

55

270.587

15

2.500.535

3.516.179

1.908.378

815.257

832.366

9.572.715

391.079

1.788.807

167.208

33.454

146.788

2.527.336

6.175.179

20.269.925

24.082.472

4.464.384

1.933.016

56.924.976

NÃO CLASSIFICADOS (SEM GR)
TOTAL

(PGHGH]HPEURRTXDGURVHJXLQWHLQFOXLDGLVWULEXL¦¢RGDFDUWHLUDGHFU¨GLWRSRUJUDXVGHULVFRLQWHUQRVDWULEX¬GRVHP3RUWXJDOH3RO²QLD
(Milhares de Euros)

2015
Segmentos

Graus de Risco
QUALIDADE SUPERIOR

Construção e
CRE

Empresas
Outras
Atividades

Habitação

Particulares
Outros

Outros Créditos

Total

2

2.871

16.966

3.796.497

305.545

20

4.121.899

3

3.041

81.159

2.616.440

101.680

3

2.802.323

4

46.606

791.398

5.172.137

234.454

660.609

6.905.204

5

118.767

1.895.814

3.120.401

625.254

6.024

5.766.260

6

409.550

2.238.598

2.018.454

471.872

36

5.138.510

QUALIDADE MÉDIA
7

226.511

1.796.178

1.547.503

475.442

16.258

4.061.892

8

296.472

2.139.309

987.988

368.608

-

3.792.377

9

893.478

2.105.388

820.300

272.764

81

4.092.011

QUALIDADE INFERIOR
10

286.894

1.452.108

754.657

220.436

8

2.714.103

11

296.623

748.409

420.225

109.546

-

1.574.803

12

900.408

2.156.475

712.358

180.520

33

3.949.794

PROCESSUAIS
13

18.062

45.972

168.981

50.610

7.964

291.589

14

128.796

290.080

164.793

47.858

-

631.527

15

3.117.792

4.348.452

2.028.829

906.225

789

10.402.087

337.387

1.932.553

118.704

199.975

4.505

2.593.124

7.083.258

22.038.859

24.448.267

4.570.789

696.330

58.837.503

NÃO CLASSIFICADOS (SEM GR)
TOTAL

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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Risco de concentração de crédito
$ SRO¬WLFD GR *UXSR UHODWLYD  LGHQWLƮFD¦¢R PHGL¦¢R H DYDOLD¦¢R GR
ULVFR GH FRQFHQWUD¦¢R QR ¡PELWR GR ULVFR GH FU¨GLWR HVW  GHƮQLGD H
enquadrada pelo documento Credit Principles and Guidelines, aprovado
SHOR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RGR%DQFR(VWDSRO¬WLFDDSOLFDVHDWRGDV
DV HQWLGDGHV GR *UXSR SRU WUDQVSRVL¦¢R GDV UHVSHWLYDV GHƮQL¦´HV H
disposições para a documentação interna de cada entidade.
$WUDY¨VGRGRFXPHQWRDFLPDUHIHULGRR*UXSRGHƮQLXRVVHJXLQWHV
SULQF¬SLRV RULHQWDGRUHV UHODWLYRV DR FRQWUROR H JHVW¢R GR ULVFR GH
FRQFHQWUD¦¢RGHFU¨GLWR
- A monitorização do risco de concentração e o acompanhamento
GRV JUDQGHV ULVFRV ¨ HIHWXDGD DR Q¬YHO GR *UXSR FRP EDVH QR
conceito de “Grupos Económicos” e “Grupos de Clientes”;
- Um “Grupo de Clientes” é um conjunto de Clientes, particulares ou
empresas, relacionados entre si, que representam uma entidade
¹QLFD QD SHUVSHWLYD GR ULVFR GH FU¨GLWR QR VHJXLQWH VHQWLGR
VH XP GHVVHV &OLHQWHV IRU DIHWDGR SRU FRQGL¦´HV ƮQDQFHLUDV
adversas, será provável que outro Cliente (ou todos os Clientes)
GHVVH JUXSR VLQWD LJXDOPHQWH GLƮFXOGDGHV HP FXPSULU DV VXDV
obrigações enquanto devedor;
- Os relacionamentos entre Clientes que dão origem a “Grupos de
&OLHQWHVšLQFOXHPDSDUWLFLSD¦¢RIRUPDOQXPJUXSRHFRQ²PLFRD
evidência de que há uma relação de controlo (direto ou indireto)
entre Clientes (incluindo o controlo de um particular sobre uma
empresa) ou a existência de uma forte interdependência comercial
HQWUH&OLHQWHVTXHQ¢RSRVVDVHUVXEVWLWX¬GDQRFXUWRSUD]R
- Por forma a controlar o risco de concentração e limitar a exposição
a este risco, é estabelecido um conjunto de soft limits GHƮQLGRV
HPIXQ¦¢RGRVFDSLWDLVSU²SULRV FRQVROLGDGRVRXDQ¬YHOGHFDGD
entidade do Grupo);
- O 5LVN 2ƯFH mantém, valida e acompanha um processo
centralizado de informação relativa ao risco de concentração,
com o envolvimento de todas as entidades do Grupo.
$GHƮQL¦¢RGRVOLPLWHVGHFRQFHQWUD¦¢RDQWHULRUPHQWHUHIHULGRV¨
efetuada tendo em conta a situação concreta da carteira de crédito
GR*UXSRQRTXHUHVSHLWDUHVSHWLYDFRQFHQWUD¦¢RHDWHQGHQGRV
melhores práticas de mercado nesta matéria.
$O¨P GLVVR D SU²SULD GHƮQL¦¢R GH OLPLWHV GH FRQFHQWUD¦¢R PDLV
concretamente, os diversos tipos de limites estabelecidos) encerra,
HPVLDLGHQWLƮFD¦¢RGRVWLSRVGHFRQFHQWUD¦¢RGHULVFRGHFU¨GLWR
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV$GHƮQL¦¢RGRVOLPLWHVGHFRQFHQWUD¦¢R
do Grupo considera também todas as dimensões de risco de
concentração de crédito referidas na regulamentação em vigor. No
FRQWURORGHVWHVOLPLWHV
6¢RFRQVLGHUDGRVGRLVWLSRVGHŠJUDQGHVH[SRVL¦´HVšDRQ¬YHOGR
*UXSRRXDRQ¬YHOGHFDGDHQWLGDGHGR*UXSR
$EDVHXWLOL]DGDSDUDDGHƮQL¦¢RGHJUDQGHVH[SRVL¦´HVHSDUDRV
YDORUHVOLPLWHGDFRQFHQWUD¦¢RV¢RRVQ¬YHLVGHIXQGRVSU²SULRV
FRQVROLGDGRVRXLQGLYLGXDLVDRQ¬YHOGHFDGDHQWLGDGHGR*UXSR 
- A concentração é medida, no caso das exposições diretas, em
WHUPRVGDŠH[SRVL¦¢RO¬TXLGDš ($'[/*'SUHVVXSRQGRTXH3'  
relativa a uma contraparte ou a um conjunto de contrapartes;
6¢R GHƮQLGRV OLPLWHV GH FRQFHQWUD¦¢R HP WHUPRV GH ŠJUDQGHV
exposições”, no seu conjunto, tanto para grandes exposições ao
Q¬YHOGR*UXSRFRPRSDUDDVJUDQGHVH[SRVL¦´HVDRQ¬YHOGHFDGD
entidade;
6¢RLJXDOPHQWHGHƮQLGRVOLPLWHVVHWRULDLVHSDUDULVFRSD¬V
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No que respeita ao acompanhamento do risco de concentração,
o órgão de administração do Banco e o Comité de Risco são
regularmente informados sobre a evolução dos limites de
concentração e dos grandes riscos.
$VVLPDTXDQWLƮFD¦¢RGRULVFRGHFRQFHQWUD¦¢RQDVH[SRVL¦´HVGH
FU¨GLWR GLUHWDVHLQGLUHWDV HQYROYHHPSULPHLUDP¢RDLGHQWLƮFD¦¢R
GRVFDVRVHVSHF¬ƮFRVGHFRQFHQWUD¦¢RHGHŠJUDQGHVH[SRVL¦´HVšH
DFRPSDUD¦¢RGRVYDORUHVGHH[SRVL¦¢RHPFDXVDIDFHDRVQ¬YHLV
de fundos próprios, expressa em termos de pesos percentuais que
V¢R FRPSDUDGRV FRP RV OLPLWHV GH FRQFHQWUD¦¢R GHƮQLGRV 3DUD
tal, o 5LVN2ƯFHUHFRUUHVXDEDVHGHGDGRVVREUHDVH[SRVL¦´HVGH
crédito (o Datamart de risco), alimentado regularmente a partir dos
sistemas do Grupo.
Encontra-se também previsto no referido documento que a
XOWUDSDVVDJHP GH XP GDGR OLPLWH GHYH VHU HVSHFLƮFDPHQWH
reportada aos membros do órgão de administração pela Direção
de Crédito e pelo 5LVN 2ƯFH, sendo esse reporte acompanhado
por uma proposta de remédio para as situações ocorridas.
Normalmente, os remédios propostos passarão pela redução da
H[SRVL¦¢RO¬TXLGD V FRQWUDSDUWH V HPFDXVD
O controlo e a gestão do risco de concentração representam um dos
principais pilares da estratégia de mitigação dos riscos do Grupo.
QHVWHFRQWH[WRśHHPSDUWLFXODUDRQ¬YHOGRULVFRGHFU¨GLWRśTXH
o Grupo tem vindo a prosseguir uma atuação de acompanhamento
sistemático de potenciais ou efetivos eventos de concentração do
ULVFR DGRWDQGR VHPSUH TXH VH MXVWLƮFDP DV PHGLGDV GH FDU WHU
preventivo (ou corretivo) consideradas adequadas.
Neste contexto, destaca-se a continuidade das medidas visando
a progressiva redução da concentração do crédito nos maiores
devedores individuais, quer por via da diminuição da exposição
FUHGLW¬FLD TXHU SHOR DXPHQWR GR Q¬YHO GH FRODWHUDOL]D¦¢R GDV
operações de crédito. Para além disso, merece também destaque
o reforço dos critérios prudenciais no processo de análise e decisão
GDVSURSRVWDVGHƮQDQFLDPHQWRFRPSDUWLFXODUHQIRTXHQRTXHVH
UHIHUHPLWLJD¦¢RGDFRQFHQWUD¦¢RVHFWRULDO
Em 31 de dezembro de 2016, os quadros de controlo da concentração
GHFU¨GLWRHUDPRVVHJXLQWHV

Grandes Riscos
GRANDES EXPOSIÇÕES – GRUPO
Portugal
GRANDES EXPOSIÇÕES
– POR ENTIDADE

Limite

Grupos
Económicos

Max 75% dos FPC
70,40%

29

Max 75% dos FPE

Portugal

70,40%

29

Polónia

6,20%

3

Hot spots
30 Maiores Exposições

Peso sobre FPC
Max 50% dos FPC

71,7%

Exposições a acionistas com posição
igual ou superior a 0,5% do capital
Max 20% dos FPC

10,4%

RELATÓRIO E CONTAS 2016

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS CONSOLIDADAS DE 2016

278

Contrapartes

Soberanos

Limite (em % dos FPC)

7HVRXUR3D¬V$ 5LVFREDL[R 
5LVFRPXLWREDL[RULVFREDL[R
7HVRXUR3D¬V% 5LVFRPXLWREDL[R 
ULVFRP¨GLRRXSLRU
(QWLGDGH6REHUDQD$ 5LVFREDL[R 
5LVFRPXLWREDL[RULVFREDL[R
ULVFRP¨GLRRXSLRU

Risco médio ou pior (10 maiores
H[SRVL¦´HV (**)
%DQFR$%DQFR%
%DQFR&%DQFR'
%DQFR(%DQFR)
%DQFR*%DQFR+
%DQFR,%DQFR-

Bancos

5%

*UXSR(FRQ²PLFR$
*UXSR(FRQ²PLFR%
*UXSR(FRQ²PLFR&
*UXSR(FRQ²PLFR'

Limite
(em % dos FP)

Maiores exposições líquidas(*) / FPC
(ou FPE)

Outras contrapartes

Portfolios

Maiores exposições líquidas(*) / FPC

5LVFRP¨GLRRXSLRU
5LVFR3D¬V

Concentração sectorial

5LVFRPXLWREDL[RGRV)3&
ULVFREDL[RGRV)3&
ULVFRP¨GLRRXSLRUGRV)3&

40% dos FPE

3D¬V$3D¬V%
3D¬V&3D¬V'
3D¬V(3D¬V)
3D¬V*3D¬V+
3D¬V,3D¬V-
3RUWXJDO
Construção 22,8%;
Comércio e reparações 17,0%;
$FWLYƮQDQFHLUDVHGHVHJXURV
3RO²QLD
Comércio e reparações 27,4%;
$WLYƮQDQFHLUDVHGHVHJXURV

(*)

LGD x EAD (com LGD = 45% nos casos tratados por STD).
6HPFRQVLGHUDULQVWLWXL¦´HVHPTXHR*UXSRWHPSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUD
FPC = Fundos Próprios Consolidados, FPE = Fundos Próprios da Entidade.

(**)

Riscos de Mercado
O Grupo utiliza uma medida integrada de riscos de mercado que permite uma monitorização de todas as sub-tipologias de risco consideradas
UHOHYDQWHV(VWDPHGLGDLQWHJUDDDYDOLD¦¢RGRULVFRJHQ¨ULFRGRULVFRHVSHF¬ƮFRGRULVFRQ¢ROLQHDUHGRULVFRGHPHUFDGRULDV&DGDXP
destes sub-tipos de risco é medido individualmente, utilizando-se um modelo de risco adequado, sendo a medida integrada apurada a partir
GDVPHGLGDVGHFDGDVXEWLSRVHPFRQVLGHUDUTXDOTXHUWLSRGHGLYHUVLƮFD¦¢RHQWUHRVTXDWURVXEWLSRV DERUGDJHPGHworst case scenario).
Para a medição diária do risco genérico de mercado – incluindo o risco de taxa de juro, o risco cambial, o risco de ações e o risco de preço dos
Credit Default Swaps ¬QGLFHV ś¨XWLOL]DGRXPPRGHORGH9D5 Value-at-Risk FRQVLGHUDQGRXPKRUL]RQWHWHPSRUDOGHGLDV¹WHLVHXPQ¬YHO
GHVLJQLƮF¡QFLDGH
Para risco não-linear, é aplicada uma metodologia desenvolvida internamente que replica o efeito que os principais elementos não-lineares
GDVSRVL¦´HVHPRS¦´HVSRGHPWHUQRDSXUDPHQWRGRVUHVXOWDGRVGDVGLYHUVDVFDUWHLUDVHPTXHHVW¢RLQFOX¬GDVGHXPDIRUPDVHPHOKDQWH
DRFRQVLGHUDGRQDPHWRGRORJLD9D5HXWLOL]DQGRVHRPHVPRKRUL]RQWHWHPSRUDOHRPHVPRQ¬YHOGHVLJQLƮF¡QFLD
2ULVFRHVSHF¬ƮFRHRULVFRGHPHUFDGRULDVV¢RPHGLGRVDWUDY¨VGDVPHWRGRORJLDVSDGU¢RGHƮQLGDVQDUHJXODPHQWD¦¢RDSOLF YHOFRPXPD
alteração adequada do horizonte temporal considerado.
'HUHIHULUTXHDSDUWLUGRƮQDOGHDEULOGHFRPDIXV¢RHQWUHR%DQFR0LOOHQQLXP$QJROD %0$ HR%DQFR3ULYDGR$WO¡QWLFRR*UXSRGHL[RX
GHFRQVROLGDUSHORP¨WRGRLQWHJUDODXQLGDGHDQJRODQDSHORTXHDUHGX¦¢RGRVYDORUHVGR9D5DQ¬YHOFRQVROLGDGRUHưHWHPHVVHLPSDFWR
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No quadro seguinte, apresentam-se os valores em risco para a carteira de negociação, entre 31 de dezembro de 2016 e de 2015, aferidos
SHODVPHWRGRORJLDVDWU VUHIHULGDV
(Milhares de Euros)

2016
Risco Genérico ( VaR )
Risco de taxa de juro
Risco cambial

Máximo

Mínimo

2015

3.921

5.456

1.560

3.013

3.855

1.275

1.184

1.663

354

5.171

1.324

2.421

Risco de ações

37

85

72

42

(IHLWRGHGLYHUVLƬFDÂ¾R

325

1.076

1.020

1.113

440

529

322

727

5LVFRHVSHF¬ƮFR
Risco não linear
Risco de commodities
Risco global

8

17

3

104

16

13

11

13

4.385

6.015

2.100

3.857

9HULƮFDVHDVVLPTXHRVULVFRVGHPHUFDGRGDFDUWHLUDGHQHJRFLD¦¢RDVVXPHPQ¬YHLVUD]RDYHOPHQWHPRGHUDGRVGHFRUUHQWHGDSU²SULD
GLPHQV¢RGHVWDFDUWHLUD$W¨DRƮQDOGHDEULORVYDORUHVGR9D5HUHVWDQWHVP¨WULFDVGHULVFRPHUFDGRUHưHWLDPRLPSDFWRGDXQLGDGHGH
Angola, sendo de destacar a componente cambial.
3DUDDO¨PGDGHSUHFLD¦¢RVLJQLƮFDWLYDREVHUYDGDQRPHWLFDODRORQJRGRDQRGHXPDIRUPDJHUDORULVFRFDPELDOLQưXHQFLRXGHFLVLYDPHQWH
RVQ¬YHLVGH9D5HPVHQGRTXHVHUHJLVWRXIRUWHYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRFDPELDODW¨PHLRGRDQRFRPXPDWHQG©QFLDGHFUHVFLPHQWR
do VaR e de um agravamento mais acentuado em julho, na sequência da vitória do "Brexit" (conhecida a 24 de junho).
A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da carteira bancária (Banking Book) é efetuada através de um processo de análise
de sensibilidade ao risco, realizado todos os meses, para o universo de operações que integram o Balanço consolidado do Grupo.
$VYDULD¦´HVGDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGRW©PHIHLWRDRQ¬YHOGDPDUJHPƮQDQFHLUDGR*UXSRWDQWRQXPD²WLFDGHFXUWRFRPRGHP¨GLRORQJR
prazo, afetando o valor económico da mesma numa perspetiva de longo prazo. Os principais fatores de risco advêm do mismatch de repricing das
posições da carteira (risco de repricing HGRULVFRGHYDULD¦¢RGRQ¬YHOGDVWD[DVGHMXURGHPHUFDGR yield curve risk). Para além disso – embora com
menor impacto – existe o risco de variações desiguais em diferentes indexantes com o mesmo prazo de repricing (basis risk).
3RUIRUPDDLGHQWLƮFDUDH[SRVL¦¢RGDFDUWHLUDEDQF ULDGR*UXSRDHVWHVULVFRVDPRQLWRUL]D¦¢RGRULVFRGHWD[DGHMXURHQWUDHPFRQVLGHUD¦¢R
FRPDVFDUDFWHU¬VWLFDVILQDQFHLUDVGDVSRVL¦´HVUHJLVWDGDVQRVVLVWHPDVGHLQIRUPD¦¢RVHQGRHIHWXDGDXPDSURMH¦¢RGRVUHVSHWLYRV
FDVKƮRZV esperados de acordo com as datas de repricing, calculando-se assim o impacto no valor económico resultante de cenários
alternativos de alteração nas curvas de taxas de juro de mercado.
A sensibilidade ao risco de taxa de juro do balanço, por moeda, é calculada pela diferença entre o valor atual do mismatch de taxa de juro descontado
VWD[DVGHMXURGHPHUFDGRHRYDORUGHVFRQWDGRGRVPHVPRVưX[RVGHFDL[DVLPXODQGRGHVORFD¦´HVSDUDOHODVGDFXUYDGHWD[DGHMXURGHPHUFDGR
Os valores apresentados nos quadros abaixo evidenciam o impacto esperado no valor económico da carteira bancária devido a deslocações
SDUDOHODVQDFXUYDGHUHQGLPHQWRVHPHSRQWRVEDVHHPFDGDXPDGDVPRHGDVHPTXHR*UXSRWHPSRVL¦´HVVLJQLƮFDWLYDV
(Milhares de Euros)

2016
Moeda

- 200 p.b.

- 100 p.b.

+ 100 p.b.

+ 200 p.b.

&+)

3.662

3.662

4.929

9.774

EUR

12.055

18.765

79.381

156.355

PLN

19.346

9.639

(8.953)

(17.274)

USD
TOTAL

9.198

(8.630)

8.448

40.601

44.261

23.436

83.805

189.456
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(Milhares de Euros)

2015
Moeda

- 200 p.b.

- 100 p.b.

+ 100 p.b.

+ 200 p.b.

&+)

3.361

3.361

4.250

8.439

EUR

77.621

58.561

9.865

24.445

PLN

33.840

16.141

(15.076)

(29.171)

USD

(10.560)

(9.499)

9.151

18.063

104.262

68.564

8.190

21.776

TOTAL

&RQIRUPH GHVFULWR QD SRO¬WLFD FRQWDELO¬VWLFD  E  DV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV GDV VXEVLGL ULDV H DVVRFLDGDV GR *UXSR UHVLGHQWHV QR
HVWUDQJHLURV¢RSUHSDUDGDVQDVXDPRHGDIXQFLRQDOHFRQYHUWLGDVSDUD(XURVQRƮQDOGHFDGDH[HUF¬FLR$VWD[DVGHF¡PELRXWLOL]DGDVQD
conversão de valores de balanço em moeda estrangeira são as taxas de referência do BCE, com referência a 31 de dezembro. Na conversão
de resultados em moeda estrangeira, são calculadas taxas médias em função das taxas de câmbio de fecho de cada mês do ano. As taxas
XWLOL]DGDVSHOR*UXSRIRUDPDVVHJXLQWHV
Taxa de câmbio fecho
(Balanço)
Moeda

Taxa de câmbio média
(Demonstração de resultados)

2015

2016

2015

2016

AOA

174,8900

147,4100

180,8171

132,4242

BRL

3,4305

4,3117

3,8609

3,6884

&+)

1,0739

1,0835

1,0925

1,0631

MOP

8,4204

8,6907

8,4204

8,8331

MZN

75,3100

51,1600

69,4927

43,7413

PLN

4,4103

4,2639

4,3756

4,1817

USD

1,0541

1,0887

1,1047

1,1063

O risco cambial da carteira bancária é transferido internamente para área de Negociação (Tesouraria), de acordo com o modelo de especialização
de riscos seguido pelo Grupo para a gestão do risco cambial do Balanço. As exposições a risco cambial que não são integradas nesta transferência
śDVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVQDVVXEVLGL ULDVHPPRHGDHVWUDQJHLUDśV¢RFREHUWDVFDVXLVWLFDPHQWHSRURSHUD¦´HVHPPHUFDGR
(PGHGH]HPEURGHDVSDUWLFLSD¦´HVƮQDQFHLUDVGR*UXSRHP86'&+)H3/1HVWDYDPFREHUWDV SDUFLDOPHQWHQHVWH¹OWLPRFDVR 
(VWDVFREHUWXUDVHPEDVHFRQVROLGDGDHVW¢RLGHQWLƮFDGDVHPWHUPRVFRQWDELO¬VWLFRVFRPRFREHUWXUDVGHŠNet Investment”, de acordo com a
nomenclatura IFRS. Em base individual é também efetuada contabilidade de cobertura de participações, neste caso aplicando-se “Fair Value
Hedgeš SDUFLDOQRFDVRGH&+) 
No que se refere ao risco de ações, o Grupo mantém um conjunto de posições de pequena dimensão e risco reduzido na carteira de
investimento, as quais não se destinam a ser negociadas com objetivos de trading$JHVW¢RGHVWDVSRVL¦´HV¨IHLWDSRUXPD UHDHVSHF¬ƮFD
GR*UXSRVHQGRRUHVSHWLYRULVFRFRQWURODGRHPEDVHGL ULDDWUDY¨VGDVP¨WULFDVHOLPLWHVGHƮQLGRVSDUDFRQWURORGRVULVFRVGHPHUFDGR
$GHGH]HPEURGHDLQIRUPD¦¢RGRVLQYHVWLPHQWRVO¬TXLGRVFRQVLGHUDGRVSHOR*UXSRQDVHVWUDW¨JLDVGHFREHUWXUDWRWDORXSDUFLDO
HPVXEVLGL ULDVHGRVLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUDXWLOL]DGRV¨DSUHVHQWDGDFRPRVHVHJXH
2016

Participada
Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

Moeda
&+)

Investimento
líquido
Moeda '000

Instrumentos
de cobertura
Moeda '000

82.939

Investimento
líquido
Euros '000

Instrumentos
de cobertura
Euros '000

82.939

77.232

77.232

Millennium bcp Bank & Trust

USD

340.000

340.000

322.550

322.550

BCP Finance Bank, Ltd.

USD

561.000

561.000

532.208

532.208

BCP Finance Company

USD

1

1

1

1

bcp holdings (usa), Inc.

USD

45.604

45.604

43.263

43.263

Bank Millennium, S.A.

PLN

2.285.125

2.285.125

518.134

518.134
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$ LQIRUPD¦¢R UHODWLYD DRV JDQKRV H SHUGDV HP ƮQDQFLDPHQWRV
XWLOL]DGRVSDUDDFREHUWXUDGRVLQYHVWLPHQWRVO¬TXLGRVHPLQVWLWXL¦´HV
estrangeiras, reconhecido em reservas cambiais, é apresentada no
mapa de alterações nos capitais próprios. Não foi registada qualquer
inefetividade gerada por estas relações de cobertura, conforme
GHVFULWRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDH 
A transferência para Portugal de fundos, incluindo dividendos,
que sejam devidos pelas subsidiárias ou associadas do BCP em
SD¬VHV WHUFHLURV QRPHDGDPHQWH IRUD GD 8QL¢R (XURSHLD HVW 
SRU QDWXUH]D VXMHLWD V UHVWUL¦´HV H FRQWURORV FDPELDLV TXH HP
FDGD PRPHQWR YLJRUHP QR 3D¬V GH FRQVWLWXL¦¢R GDV VXEVLGL ULDV
ou associadas. Em particular e no que respeita a Angola e
0R¦DPELTXH SD¬VHV QRV TXDLV R *UXSR GHW¨P XPD SDUWLFLSD¦¢R
minoritária no Banco Millennium Angola e uma participação
maioritária no BIM – Banco Internacional de Moçambique, sendo
o caso, a exportação de divisas requer obtenção de autorização
prévia das autoridades competentes, autorização que depende,
nomeadamente, da disponibilização de divisas por parte do banco
FHQWUDO GH FDGD SD¬V  GDWD GH HODERUD¦¢R GR SUHVHQWH UHODW²ULR
não existem valores relevantes pendentes de recebimento devido
aos requisitos anteriormente mencionados.

Risco de Liquidez
A avaliação do risco de liquidez do Grupo é feita utilizando indicadores
UHJXODPHQWDUHV GHƮQLGRV SHODV DXWRULGDGHV GH VXSHUYLV¢R DVVLP
FRPRRXWUDVP¨WULFDVLQWHUQDVSDUDDVTXDLVVHHQFRQWUDPGHƮQLGRV
igualmente, limites de exposição.
A evolução da situação de liquidez do Grupo para horizontes
temporais de curto prazo (até três meses) é efetuada diariamente
FRP EDVH HP GRLV LQGLFDGRUHV GHƮQLGRV LQWHUQDPHQWH OLTXLGH]
imediata e liquidez trimestral), que medem as necessidades
máximas de tomada de fundos que podem ocorrer num só
dia, considerando as projeções de FDVKƮRZV SDUD SHU¬RGRV GH
respetivamente, três dias e três meses.
2F OFXORGHVWHVLQGLFDGRUHV¨IHLWRDGLFLRQDQGRSRVL¦¢RGHOLTXLGH]
GRGLDGHDQ OLVHRVưX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVSDUDFDGDXP
dos dias do horizonte temporal respetivo (três dias ou três meses) para
o conjunto de operações intermediadas pelas áreas de mercados,
incluindo-se neste âmbito as operações realizadas com clientes das
redes Corporate e Private que pela sua dimensão são obrigatoriamente
cotadas pela Sala de Mercados. Ao valor assim calculado é adicionado
R PRQWDQWH GH DWLYRV FRQVLGHUDGRV DOWDPHQWH O¬TXLGRV H[LVWHQWHV
QDFDUWHLUDGHW¬WXORVGR%DQFRGHWHUPLQDQGRVHRJDSGHOLTXLGH]
DFXPXODGRHPFDGDXPGRVGLDVGRSHU¬RGRHPDQ OLVH
Paralelamente, é efetuado o apuramento regular da evolução da
SRVL¦¢R GH OLTXLGH] HVWUXWXUDO GR *UXSR LGHQWLƮFDQGRVH WRGRV
RV IDWRUHV TXH MXVWLƮFDP DV YDULD¦´HV RFRUULGDV (VWD DQ OLVH
¨ VXEPHWLGD  DSUHFLD¦¢R GR Capital and Assets and Liabilities
Committee (CALCO), visando a tomada de decisões que conduzam
 PDQXWHQ¦¢R GH FRQGL¦´HV GH ƮQDQFLDPHQWR DGHTXDGDV 
prossecução da atividade.

Complementarmente, o controlo da exposição ao risco de liquidez
é da responsabilidade do Comité de Risco. Este controlo é reforçado
com a execução mensal de stress tests de forma a caracterizar o
SHUƮO GH ULVFR GR %DQFR H D DVVHJXUDU TXH R *UXSR H FDGD XPD
das suas subsidiárias, cumprem as suas obrigações num cenário de
crise de liquidez. Estes testes são também utilizados para suportar
o plano de contingência de liquidez e as tomadas de decisões de
gestão sobre esta matéria.
(P  YHULƮFRXVH XP DXPHQWR GH  (XURV  QDV
QHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWRGHwholesale funding (WSF) do Banco,
GHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGDVFDUWHLUDVGHW¬WXORVGHG¬YLGDSULYDGD
HS¹EOLFDHP3RUWXJDOSUHYLVWRQR3ODQRGH/LTXLGH]SDUDFXMR
efeito foi mitigado pelo decréscimo do gap comercial em Portugal e
SHORHQFDL[HDVVRFLDGRRSHUD¦¢RGHDXPHQWRGHFDSLWDO
(PSDUDOHORFRPRUHƮQDQFLDPHQWRGHG¬YLGDGHP¨GLRORQJRSUD]R
no total de Euros 957.868.000 (dos quais Euros 836.659.000 de
G¬YLGDV¨QLRUH(XURGHG¬YLGDVXERUGLQDGDLQFOXLQGR
Euros 50.000.000 de CoCos), o aumento das necessidades de
ƮQDQFLDPHQWRHQYROYHXIDFHDGH]HPEURGHRFUHVFLPHQWRGH
Euros 1.348.152.000 do saldo de repos em Portugal (para saldo de
Euros 2.318.047.000) e a redução de Euros 612.510.000 nas tomadas
QR %&( SDUD VDOGR GH (XURV   (P WHUPRV O¬TXLGRV
o endividamento junto do BCE evoluiu no mesmo sentido mas de
modo mais acentuado, com uma redução de Euros 866.100.000 face
ao fecho do ano anterior (para Euros 4.436.292.000), prosseguindo
uma trajetória de redução progressiva observável desde 2011.
$GLYHUVLƮFD¦¢RGDVIRQWHVGHƮQDQFLDPHQWRREMHWLYRFRQWLGRQR
Plano de Liquidez para 2016, foi prosseguida com a realização
HPQ¹PHURHPRQWDQWHVLJQLƮFDWLYRVGDVSULPHLUDVRSHUD¦´HVGH
repo colateralizadas com obrigações hipotecárias retidas e ativos
VHFXULWL]DGRVHPFRPSOHPHQWRXWLOL]D¦¢RDW¨HQW¢RH[FOXVLYDGH
G¬YLGDS¹EOLFDSRUWXJXHVD
Em junho de 2016, o Banco amortizou antecipadamente a tranche
de Euros 1.482.510.000 tomada em dezembro de 2014 no âmbito
GD SULPHLUD RSHUD¦¢R GH UHƮQDQFLDPHQWR GH SUD]R DODUJDGR
direcionada (T LTRO). Em simultâneo, alterou a estrutura temporal
do seu endividamento junto daquela entidade através da tomada
de Euros 3.500.000.000 a quatro anos na segunda operação
daquela natureza (T LTRO II, anunciada em março de 2016),
reforçada em setembro em Euros 500.000.000, para um total de
(XURV$VUHVWDQWHVQHFHVVLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWR
junto do BCE continuaram a ser asseguradas através das operações
SULQFLSDLVGHUHƮQDQFLDPHQWRFRPPDWXULGDGHVRULJLQDLVGHXPD
semana e três meses.
$ UHGX¦¢R GDV QHFHVVLGDGHV O¬TXLGDV GH ƮQDQFLDPHQWR MXQWR
do BCE (de Euros 866.100.000, para Euros 4.436.292.000) e a
HYROX¦¢R GR YDORU GRV DWLYRV HOHJ¬YHLV GLVSRQ¬YHLV SDUD GHVFRQWR
no Eurosistema(*) SHUPLWLUDP TXH QR ƮQDO GH  R YDORU GR
EXƪHU de liquidez ascendesse a Euros 7.613.801.000, menos Euros
1.026.025.000 que em 2015 (Euros 8.639.826.000).

2YDORUGRVDWLYRVHOHJ¬YHLVGLVSRQ¬YHLVSDUDGHVFRQWRQR(XURVLVWHPDDGHGH]HPEURGHQ¢RLQFOXLRFRODWHUDOHPH[FHVVRDIHWRDRSURJUDPDGHREULJD¦´HVKLSRWHF ULDV
TXH VRE D IRUPD GH HPLVV¢R SU²SULD YLVDQGR R UHIRU¦R GD FDUWHLUD GH FRODWHUDO HOHJ¬YHO MXQWR GR %&( UHSUHVHQWDULD R UHIRU¦R UHVSHWLYR QXP PRQWDQWH QXQFD LQIHULRU D (XURV
1.500.000.000 após haircutsDVVXPLQGRFRPRSUHVVXSRVWRDYDOLD¦´HVGR%&(HPOLQKDDVYHULƮFDGDVSDUDDVUHVWDQWHVHPLVV´HVUHWLGDV1RFDVRGDFRQVLGHUD¦¢RGHVWHYDORUREXƪHU
de liquidez em 31 de dezembro de 2016 ascenderia a Euros 9.113.801.000, mais Euros 473.975.000 que em 31 de dezembro de 2015.
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Os ativos integrados na poolGHSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%DQFR&HQWUDO(XURSHXO¬TXLGRVGHhaircutsHRVDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDGHVFRQWRMXQWRGH
RXWURV%DQFRV&HQWUDLVV¢RDQDOLVDGRVFRQIRUPHVHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
8.592.234

Banco Central Europeu

3.204.850

Outros Bancos Centrais

11.797.084

2015
11.955.411
2.561.391
14.516.802

Com referência a 31 de dezembro de 2016, o montante descontado junto do Banco Central Europeu ascende a Euros 4.870.000.000 (31 de dezembro
GH(XURV (PGHGH]HPEURGHHQ¢RH[LVWHPPRQWDQWHVGHVFRQWDGRVMXQWRGH2XWURV%DQFRV&HQWUDLV2
PRQWDQWHDSUHVHQWDGRGHDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDGHVFRQWRMXQWRGR%DQFR&HQWUDO(XURSHXLQFOXLW¬WXORVHPLWLGRVSRU63(GHRSHUD¦´HVGHVHFXULWL]D¦¢R
FXMRVDWLYRVQ¢RIRUDPGHVUHFRQKHFLGRVQD²WLFDFRQVROLGDGDGR*UXSRSHORTXHRVW¬WXORVQ¢RVHDSUHVHQWDPUHFRQKHFLGRVQDFDUWHLUDGHW¬WXORV
$W¨GHGH]HPEURGHDHYROX¦¢RGDFDUWHLUDGHDWLYRVHOHJ¬YHLVQR%&(GRƮQDQFLDPHQWRO¬TXLGRQR%&(HGREXƪHUGHOLTXLGH]IRLDVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

dez. 16

set .16

jun. 16

dez. 15

8.592.234

10.028.544

11.395.727

11.955.411

&RODWHUDOHOHJ¬YHOSDUDHIHLWRVGR%&(DS²Vhaircuts
Na poolGHSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%&((i)
Fora da poolGHSRO¬WLFDPRQHW ULDGR%&(

3.457.859

3.075.740

1.356.032

1.986.808

12.050.093

13.104.284

12.751.759

13.942.219

)LQDQFLDPHQWRO¬TXLGRQR%&((ii)

4.436.292

4.867.060

4.876.286

5.302.393

%XƪHU de Liquidez

7.613.801

8.237.224

7.875.473

8.639.826

(iii)

(i)

Corresponde ao montante reportado no COLMS (aplicativo do Banco de Portugal).
(ii)
Inclui, em 31 de dezembro 2016, o valor das tomadas junto do BCE deduzido dos depósitos no Banco de Portugal (Euros 433.534.000) e de outra liquidez sobre o Eurosistema
(XURV DGLFLRQDGRGDVUHVHUYDVP¬QLPDVGHFDL[D (XURV 
(iii)
&RODWHUDOHOHJ¬YHOSDUDHIHLWRVGR%&(DS²VhaircutsGHGX]LGRGRƮQDQFLDPHQWRO¬TXLGRQR%&(

2VSULQFLSDLVU FLRVGHOLTXLGH]GR*UXSRGHDFRUGRFRPDVGHƮQL¦´HVGD,QVWUX¦¢RQ|GR%DQFRGH3RUWXJDOWLYHUDPDVHJXLQWHHYROX¦¢R
Valor de referência
&DVKƮRZVO¬TXLGRVDFXPXODGRVDW¨DQRHPGRWRWDO
GRSDVVLYRFRQWDELO¬VWLFR

Não inferior a (-6 %)

GapGHOLTXLGH]HPGRVDWLYRVLO¬TXLGRV

Não inferior a (-20 %)

2016

2015

-9,2%

-4,1%

4,8%

6,6%

99,4%

101,6%

(até 1 Mês)

590,0%

353,8%

(até 3 Meses)

319,9%

279,5%

(até 1 Ano)

207,5%

238,2%

Rácio de transformação (Crédito / Depósitos)(2)
Rácio de cobertura do Wholesale funding por AAL(1)

$$/ś$WLYRV$OWDPHQWH/¬TXLGRV
(2)
Rácio de Transformação calculado de acordo com a Instrução do Banco de Portugal n.º 16/2004, na versão vigente.
(1)

1R¡PELWRGDLQVWUX¦¢RQ|GR%DQFRGH3RUWXJDOTXHLQFLGHVREUHDRULHQWD¦¢RGD$XWRULGDGH%DQF ULD(XURSHLDUHODWLYDGLYXOJD¦¢R
de ativos onerados e ativos não onerados (EBA/GL/2014/3), e tendo em consideração a recomendação efetuada pelo Comité Europeu do
5LVFR6LVW¨PLFRDSUHVHQWDPRVDVHJXLQWHLQIRUPD¦¢RFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGHHUHODWLYDDRVDWLYRVHDRVFRODWHUDLV
(Milhares de Euros)

2016

Ativos
Ativos da instituição que presta informação
GRVTXDLV
Instrumentos de capital próprio
7¬WXORVGHG¬YLGD
Outros ativos

Quantia
escriturada
dos ativos onerados

Quantia
escriturada
dos ativos não
onerados

Valor justo
dos ativos onerados

14.164.516

n/a

57.496.393

Valor justo
dos ativos
não onerados
n/a

-

-

1.920.821

1.920.821

1.894.589

1.894.589

10.402.545

10.385.168

-

n/a

8.950.882

n/a
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(Milhares de Euros)

2015

Ativos

Quantia
escriturada
dos ativos onerados

Ativos da instituição que presta informação
GRVTXDLV

Valor justo
dos ativos onerados

12.072.341

Instrumentos de capital próprio
7¬WXORVGHG¬YLGD

Quantia
escriturada
dos ativos não
onerados

Valor justo
dos ativos
não onerados

n/a

63.192.569

n/a

-

-

2.313.431

2.313.431

2.422.960

2.422.960

9.567.174

9.563.536

-

n/a

8.012.360

n/a

Outros ativos

(Milhares de Euros)

Valor justo do colateral recebido onerado
ou de títulos de dívida própria emitidos
Colateral recebido
Colateral recebido pela instituição
que presta informação
Instrumentos de capital próprio

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

7¬WXORVGHG¬YLGD

Valor justo do colateral recebido ou de títulos
de dívida própria emitidos e oneráveis
2015

179.046

-

21.280

-

Outros ativos

-

-

-

-

7¬WXORVGHG¬YLGDSU²SULDHPLWLGRV
que não covered bonds próprias ou ABS

-

-

-

-

(Milhares de Euros)

Quantia escriturada
GRVSDVVLYRVƮQDQFHLURVVHOHFLRQDGRV
Ativos onerados, colateral recebido onerado e passivos associados
3DVVLYRVDVVRFLDGRVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVHW¬WXORVHPSUHVWDGRV
$WLYRVFRODWHUDOUHFHELGRHW¬WXORVGHG¬YLGDSU²SULDHPLWLGRVTXHQ¢Rcovered bonds
próprias ou ABS oneradas

2016

2015

9.591.662

9.023.274

13.752.482

11.825.051

2VDWLYRVRQHUDGRVHVW¢RQDVXDPDLRULDUHODFLRQDGRVFRPRSHUD¦´HVGHƮQDQFLDPHQWRGR*UXSRQRPHDGDPHQWHGR%&(HPRSHUD¦´HV
de repo, através da emissão de obrigações hipotecárias e de programas de securitização. Os tipos de ativos utilizados como colateral das
RSHUD¦´HVGHƮQDQFLDPHQWRDQWHULRUPHQWHUHIHULGDVGLYLGHPVHHQWUHFDUWHLUDVGHFU¨GLWRVREUHFOLHQWHVDVTXDLVVXSRUWDPSURJUDPDVGH
securitização e de emissões de obrigações hipotecárias, quer as colocadas fora do Grupo, quer as destinadas a reforçar a pool de colateral
junto do BCE, e de divida soberana Portuguesa, que colateralizam operações de repoQRPHUFDGRPRQHW ULR2ƮQDQFLDPHQWRREWLGRMXQWR
GR%(,¨FRODWHUDOL]DGRSRUG¬YLGDS¹EOLFD3RUWXJXHVDHSRUG¬YLGDHPLWLGDSRUHPSUHVDVGRVHWRUS¹EOLFRHPSUHVDULDO
2V RXWURV DWLYRV QR PRQWDQWH GH (XURV  DSHVDU GH Q¢R RQHUDGRV HVW¢R QD VXD PDLRULD DIHWRV  DWLYLGDGH GR *UXSR
QRPHDGDPHQWHLQYHVWLPHQWRVHPDVVRFLDGDVHƮOLDLVLPRELOL]DGRFRUS²UHRHSURSULHGDGHVGHLQYHVWLPHQWRLPRELOL]DGRLQFRUS²UHRDWLYRV
associados a derivados e impostos diferidos e correntes.
2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVQRVTXDGURVDQWHULRUHVFRUUHVSRQGHPSRVL¦¢RGHGHGH]HPEURGHHHUHưHWHPRHOHYDGRQ¬YHO
GHFRODWHUDOL]D¦¢RGRƮQDQFLDPHQWRwholesale do Grupo BCP. O EXƪHUGHDWLYRVHOHJ¬YHLVSDUDHIHLWRVGR%&(DS²Vhaircuts, deduzido do
ƮQDQFLDPHQWRO¬TXLGRQR%&(DVFHQGHHPGHGH]HPEURGHD(XURV(PGHGH]HPEURGHHVWHPRQWDQWH
ascendia a Euros 8.639.826.000.
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$DQ OLVHGDVUXEULFDVGHEDODQ¦RSRUSUD]RVGHPDWXULGDGH¨DVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

Entre
três meses
e um ano

Inferior
a três meses

À vista

Entre
um e cinco
anos

Superior
a cinco anos

Indeterminado

Total

ATIVO
Caixa e disponibilidades
em Bancos Centrais

1.573.912

-

-

-

-

-

1.573.912

448.225

-

-

-

-

-

448.225

Aplicações em IC

-

995.667

18.436

42.099

-

499

1.056.701

Crédito a clientes

-

-

9.704.539

8.890.665

29.531.972

3.631.277

51.758.453

889.583

1.414.499

4.609.925

3.967.821

909.906

11.791.734

-

51.527

41.106

185.591

232.957

-

511.181

2.022.137

1.936.777

11.178.580

13.728.280

33.732.750

4.541.682

67.140.206

-

3.872.736

708.060

4.377.349

980.250

-

9.938.395

22.017.099

13.421.700

10.935.594

2.264.082

159.172

-

48.797.647

-

612.029

1.269.516

611.808

980.699

-

3.474.052

Disponib. em outras IC

$WLYRVƮQDQFHLURV(*)
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRV
DW¨PDWXULGDGH
PASSIVO
Recursos de IC
Recursos de clientes
7¬WXORVGHG¬YLGDHPLWLGRV
Passivos subordinados
(*)

-

-

853.887

654.037

44

28.955

1.536.923

22.017.099

17.906.465

13.767.057

7.907.276

2.120.165

28.955

63.747.017

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R2XWURVDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢RDRMXVWRYDORUDWUDY¨VGHUHVXOWDGRVH$WLYRVƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

Risco Operacional
$DERUGDJHPJHVW¢RGRULVFRRSHUDFLRQDOHVW VXSRUWDGDSHODHVWUXWXUDGHSURFHVVRVGHQHJ²FLRHGHVXSRUWHend-to-end. A gestão dos
processos é da competência dos Process Owners, primeiros responsáveis pela avaliação dos riscos e pelo reforço da performance no âmbito
dos seus processos. Os Process Owners são responsáveis por manter atualizada toda a documentação relevante respeitante aos processos,
assegurar a efetiva adequação dos controlos existentes, através de supervisão direta ou por delegação nos departamentos responsáveis por
HVVHVFRQWURORVFRRUGHQDUHSDUWLFLSDUQRVH[HUF¬FLRVGHrisk self assessment, detetar e implementar as oportunidades de melhoria, onde se
LQFOXHPDVD¦´HVGHPLWLJD¦¢RSDUDDVH[SRVL¦´HVPDLVVLJQLƮFDWLYDV
Dentro do modelo de gestão do risco operacional implementado no Grupo destaca-se o processo de recolha de perdas operacionais, caracterizando
de forma sistemática as causas e os efeitos associados ao evento de perda detetado. A partir da análise histórica dos eventos ocorridos e das relações
GHFDXVDOLGDGHV¢RLGHQWLƮFDGRVRVSURFHVVRVGHPDLRUULVFRHODQ¦DGDVDVD¦´HVGHPLWLJD¦¢RSDUDDVH[SRVL¦´HVFU¬WLFDV

Covenants

Os termos contratuais dos vários instrumentos de wholesale funding compreendem obrigações assumidas por sociedades pertencentes ao
*UXSRHQTXDQWRPXWX ULDVRXHPLWHQWHVUHODWLYDVDGHYHUHVJHUDLVGHFRQGXWDVRFLHW ULDSUHVHUYD¦¢RGDVXDDWLYLGDGHEDQF ULDSULQFLSDOH
LQH[LVW©QFLDGHJDUDQWLDVHVSHFLDLVFRQVWLWX¬GDVHPEHQHI¬FLRGHRXWURVFUHGRUHV negative pledge (VWHVWHUPRVUHưHWHPHVVHQFLDOPHQWHRV
SDGU´HVDGRWDGRVLQWHUQDFLRQDOPHQWHSDUDFDGDXPGRVWLSRVGHLQVWUXPHQWRGHG¬YLGDXWLOL]DGRVSHOR*UXSR
Os termos da intervenção do Grupo em operações de titularização de ativos por si cedidos estão sujeitos a alterações caso o Grupo deixe de
respeitar determinados critérios de notação de rating. Os critérios estabelecidos em cada operação resultam essencialmente da metodologia
de análise do risco que vigorava no momento da sua montagem, sendo estas metodologias habitualmente aplicadas por cada agência de
rating de forma padronizada a todas as operações de titularização de um mesmo tipo de ativos.
1RTXHFRQFHUQHDRV3URJUDPDVGH2EULJD¦´HV+LSRWHF ULDVGR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VHGR%DQFRGH,QYHVWLPHQWR,PRELOL ULRTXH
estão atualmente em curso, não existem quaisquer covenants relevantes relacionados com um eventual downgrade do BCP.
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53. SOLVABILIDADE
Os fundos próprios do Grupo são apurados de acordo com as
normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com a Diretiva
2013/36/EU e o Regulamento (EU) n.º 575/2013 aprovadas pelo
Parlamento Europeu e pelo Conselho (CRD IV/CRR) e o Aviso do
Banco de Portugal n.º 6/2013.
2VIXQGRVSU²SULRVLQFOXHPRVIXQGRVSU²SULRVGHQ¬YHO WLHU 1) e
IXQGRVSU²SULRVGHQ¬YHO tier 2). O tier 1 compreende os fundos
SU²SULRV SULQFLSDLV GH Q¬YHO  common equity tier 1 – CET1) e os
IXQGRVSU²SULRVDGLFLRQDLVGHQ¬YHO
O common equity tier 1 LQFOXL L  R FDSLWDO UHDOL]DGR RV SU¨PLRV GH
HPLVV¢RRVLQVWUXPHQWRVK¬EULGRVVXEVFULWRVSHOR(VWDGRSRUWXJX©V
no âmbito do processo de recapitalização do Banco e ainda não
reembolsados, as reservas e os resultados retidos e os interesses que
não controlam; (ii) e as deduções relacionadas com as ações próprias
H FRP FU¨GLWR FRQFHGLGR SDUD ƮQDQFLDU D DTXLVL¦¢R GH D¦´HV GR
%DQFRFRPDLQVXƮFL©QFLDGHLPSDULGDGHVIDFHDSHUGDVHVSHUDGDV
apuradas para as exposições cujos requisitos de capital para risco de
crédito sejam apurados de acordo com a metodologia IRB e com o
goodwillHRXWURVDWLYRVLQWDQJ¬YHLV$VUHVHUYDVHRVUHVXOWDGRVUHWLGRV
são corrigidos da reversão dos ganhos e perdas em operações de
FREHUWXUDGHưX[RVGHFDL[DHGRVUHVXOWDGRVFRPSDVVLYRVƮQDQFHLURV
avaliados ao justo valor através de resultados na parte referente a
risco de crédito próprio. Os interesses que não controlam são apenas
HOHJ¬YHLVQDPHGLGDQHFHVV ULDFREHUWXUDGRVUHTXLVLWRVGHFDSLWDO
GR*UXSRDWULEX¬YHLVDRVPLQRULW ULRV$GLFLRQDOPHQWHSURFHGHVH
GHGX¦¢RGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVDVVRFLDGRVDSUHMX¬]RVƮVFDLV
por um lado, e consideram-se as deduções relacionadas com os
impostos diferidos ativos de diferenças temporárias que dependam
da rendibilidade futura do Banco e com as participações em
LQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVHVHJXUDGRUDVVXSHULRUHVDSRURXWUR
neste caso pelo montante que exceda os limites máximos de 10% e
15% do common equity tier 1, quando analisados de forma individual
e agregada, respetivamente.
2V IXQGRV SU²SULRV DGLFLRQDLV GH Q¬YHO  HQJOREDP DV D¦´HV
SUHIHUHQFLDLVHLQVWUXPHQWRVK¬EULGRVTXHFXPSUDPDVFRQGL¦´HV
de emissão estabelecidas no Regulamento e os interesses que não
FRQWURODP UHIHUHQWHV DRV UHTXLVLWRV P¬QLPRV GH IXQGRV SU²SULRV
adicionais das instituições para as quais o Grupo não detenha a
totalidade da participação.
2V IXQGRV SU²SULRV GH Q¬YHO  LQWHJUDP D G¬YLGD VXERUGLQDGD QDV
condições estabelecidas pelo Regulamento e os interesses que não

FRQWURODP UHIHUHQWHV DRV UHTXLVLWRV P¬QLPRV GH IXQGRV SU²SULRV
totais das instituições para as quais o Grupo não detenha a
WRWDOLGDGHGDSDUWLFLSD¦¢R$GLFLRQDOPHQWHSURFHGHVHGHGX¦¢R
GH IXQGRV SU²SULRV GH Q¬YHO  GHWLGRV VREUH SDUWLFLSD¦´HV HP
LQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVHVHJXUDGRUDVVXSHULRUHVD
$OHJLVOD¦¢RHPYLJRUFRQWHPSODXPSHU¬RGRGHWUDQVL¦¢RHQWUHRV
requisitos de fundos próprios apurados de acordo com a legislação
nacional, até 31 de dezembro de 2013, e os calculados de acordo
com a legislação comunitária por forma a fasear quer a exclusão de
elementos anteriormente considerados (phase-out) quer a inclusão
de novos elementos (phase-in  2 SHU¬RGR GH WUDQVL¦¢R IDVHDGR
SURORQJDUVH DW¨DRƮQDOGHSDUDDPDLRULDGRVHOHPHQWRV
com exceção da dedução relacionada com os impostos diferidos
JHUDGRV DQWHULRUPHQWH D  GH MDQHLUR GH  H FRP D G¬YLGD
VXERUGLQDGDHLQVWUXPHQWRVK¬EULGRVQ¢RHOHJ¬YHLVGHDFRUGRFRPD
QRYDUHJXODPHQWD¦¢RFXMRSHU¬RGRVHHVWHQGHDW¨DRƮQDOGH
e de 2021, respetivamente.
De acordo com o quadro regulamentar em vigor, as instituições
devem reportar rácios common equity tier 1, tier 1 e total não
inferiores a 7%, 8,5% e 10,5%, respetivamente, incluindo um
conservation EXƪHU GH  PDV EHQHƮFLDQGR GH XP SHU¬RGR
WUDQVLW²ULRTXHGHFRUUHU DW¨DRƮQDOGH
Adicionalmente existe a possibilidade das autoridades de supervisão
LPSRUHPXPDUHVHUYDVLQVWLWXL¦´HVGHLPSRUW¡QFLDVLVW¨PLFDGHYLGR
 VXD GLPHQV¢R LPSRUW¡QFLD SDUD D HFRQRPLD FRPSOH[LGDGH RX
JUDXGHLQWHUOLJD¦¢RFRPRXWUDVLQVWLWXL¦´HVGRVHWRUƮQDQFHLURHQR
caso de insolvência, o potencial contágio destas instituições ao resto
GRV VHWRUHV ƮQDQFHLUR H Q¢RƮQDQFHLUR 2 *UXSR IRL FRQVLGHUDGR
como O-SII (outras instituições de importância sistémica), estando
obrigado ao cumprimento de uma reserva adicional de 0,375%
a partir de 1 de janeiro de 2018 e 0,75% a partir de 1 de janeiro
de 2019.
O Grupo utiliza as metodologias baseadas em modelos de notações
internas (IRB) no cálculo dos requisitos de capital para riscos de
crédito e contraparte quer para uma componente relevante da
carteira de retalho em Portugal e na Polónia quer para a carteira
de empresas relevada na atividade em Portugal. O Grupo utiliza
o método avançado (modelo interno) para cobertura do risco
genérico de mercado da carteira de negociação e dos riscos
FDPELDLVRULJLQDGRVHPH[SRVL¦´HVLQWHJUDGDVQRSHU¬PHWURJHULGR
centralmente desde Portugal e o método standard para cobertura
do risco operacional. Os requisitos de capital das restantes carteiras
JHRJUDƮDVIRUDPFDOFXODGRVFRPUHFXUVRDPHWRGRORJLDVSDGU¢R
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Os valores dos fundos próprios e dos requisitos de fundos próprios apurados de acordo com as metodologias da CRD IV / CRR (phased-in)
DQWHULRUPHQWHUHIHULGDVV¢RRVVHJXLQWHV
(Milhares de Euros)

2016

2015

FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS NÍVEL 1
4.268.818

4.094.235

Prémios de emissão

16.471

16.471

Ações próprias

(2.880)

(1.187)

Capital

Instrumentos representativos de capital
Reservas e resultados retidos

700.000

750.000

36.875

450.818

,QWHUHVVHVPLQRULW ULRVHOHJ¬YHLVSDUDIXQGRVSU²SULRVSULQFLSDLVQ¬YHO

654.488

866.167

$MXVWDPHQWRVUHJXODPHQWDUHVDIXQGRVSU²SULRVSULQFLSDLVQ¬YHO

(799.737)

(401.744)

4.874.035

5.774.760

10.629

22.628

FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1
Instrumentos de capital
,QWHUHVVHVPLQRULW ULRVHOHJ¬YHLVSDUDIXQGRVSU²SULRVDGLFLRQDLVGHQ¬YHO
Deduções regulamentares

(10.629)

2.945
(25.573)

4.874.035

5.774.760

'¬YLGDVXERUGLQDGD

403.491

517.792

,QWHUHVVHVPLQRULW ULRVHOHJ¬YHLVSDUDIXQGRVSU²SULRVSULQFLSDLVQ¬YHO

126.963

134.987

Outros

(147.152)

(220.797)

FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS

383.302

431.982

5.257.337

6.206.742

RWA
Risco de crédito

35.007.882

38.707.735

Risco de mercado

675.498

1.136.442

Risco operacional

3.260.661

3.239.684

215.749

231.559

39.159.790

43.315.420

CVA
RÁCIOS DE CAPITAL
Common Equity Tier 1

12,4%

13,3%

Tier 1

12,4%

13,3%

Tier 2

1,0%

1,0%

13,4%

14,3%

54. NORMAS CONTABILÍSTICAS RECENTEMENTE EMITIDAS
ś$VQRUPDVFRQWDELO¬VWLFDVHLQWHUSUHWD¦´HVUHFHQWHPHQWHHPLWLGDVTXHHQWUDUDPHPYLJRUQRH[HUF¬FLRV¢RDVVHJXLQWHV
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (“endorsed”) pela União Europeia têm aplicação obrigatória pela primeira
YH]QRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH

Emenda à IAS 19 – Benefícios dos empregados – Contribuições de empregados (aplicável na União Europeia nos exercícios
iniciados em ou após 1 de fevereiro de 2015)
&ODULƮFDHPTXHFLUFXQVW¡QFLDVDVFRQWULEXL¦´HVGRVHPSUHJDGRVSDUDSODQRVGHEHQHI¬FLRVS²VHPSUHJRFRQVWLWXHPXPDUHGX¦¢RGRFXVWR
FRPEHQHI¬FLRVGHFXUWRSUD]R

Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2010-2012) (aplicável na União Europeia nos exercícios
iniciados em ou após 1 de fevereiro de 2015)
(VWHVPHOKRUDPHQWRVHQYROYHPDFODULƮFD¦¢RGHDOJXQVDVSHWRVUHODFLRQDGRVFRP,)56ś3DJDPHQWRVFRPEDVHHPD¦´HVGHƮQL¦¢RGHvesting
condition,)56ś&RQFHQWUD¦¢RGHDWLYLGDGHVHPSUHVDULDLVFRQWDELOL]D¦¢RGHSDJDPHQWRVFRQWLQJHQWHV,)56ś6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

RELATÓRIO E CONTAS 2016

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS CONSOLIDADAS DE 2016

divulgações relacionadas com o julgamento aplicado em relação
 DJUHJD¦¢R GH VHJPHQWRV H FODULƮFD¦¢R VREUH D QHFHVVLGDGH GH
reconciliação do total de ativos por segmento com o valor de ativos
QDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV,$6ś$WLYRVƮ[RVWDQJ¬YHLVH,$6
ś$WLYRVLQWDQJ¬YHLVQHFHVVLGDGHGHUHDYDOLD¦¢RSURSRUFLRQDOGH
DPRUWL]D¦´HV DFXPXODGDV QR FDVR GH UHDYDOLD¦¢R GH DWLYRV Ʈ[RV
H ,$6  ś 'LYXOJD¦´HV GH SDUWHV UHODFLRQDGDV GHƮQH TXH XPD
HQWLGDGHTXHSUHVWHVHUYL¦RVGHJHVW¢R(PSUHVDRXVXDHPSUHVD
P¢H ¨ FRQVLGHUDGD XPD SDUWH UHODFLRQDGD H ,)56  ś -XVWRYDORU
FODULƮFD¦´HVUHODWLYDVPHQVXUD¦¢RGHFRQWDVDUHFHEHURXDSDJDU
de curto prazo.

outro rendimento integral, segregando igualmente os itens que
SRGHU¢RYLUDVHUUHFODVVLƮFDGRVSDUDUHVXOWDGRVGRVTXHQ¢RVHU¢R
UHFODVVLƮFDGRV Y DHVWUXWXUDGDVQRWDVGHYHVHUưH[¬YHOGHYHQGR
HVWDVUHVSHLWDUDVHJXLQWHRUGHP
- Uma declaração de cumprimento com as IFRS na primeira secção
das notas;
8PDGHVFUL¦¢RGDVSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDVUHOHYDQWHVQDVHJXQGD
secção;
- Informação de suporte aos itens da face das demonstrações
ƮQDQFHLUDVQDWHUFHLUDVHF¦¢RH
- Outra informação na quarta secção.

Melhoramentos das normas internacionais de relato
financeiro (ciclo 2012-2014) (aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 38 – Ativos
intangíveis – Métodos de depreciação aceitáveis (aplicável
na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2016)

(VWHV PHOKRUDPHQWRV HQYROYHP D FODULƮFD¦¢R GH DOJXQV DVSHWRV
UHODFLRQDGRVFRP,)56ś$WLYRVQ¢RFRUUHQWHVGHWLGRVSDUDYHQGDH
XQLGDGHVRSHUDFLRQDLVGHVFRQWLQXDGDVLQWURGX]RULHQWD¦´HVGHFRPR
proceder no caso de alterações quanto ao método expectável de
realização (venda ou distribuição aos acionistas); IFRS 7 – Instrumentos
ƮQDQFHLURV GLYXOJD¦´HV FODULƮFD RV LPSDFWRV GH FRQWUDWRV GH
acompanhamento de ativos no âmbito das divulgações associadas
a envolvimento continuado de ativos desreconhecidos, e isenta as
GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV LQWHUFDODUHV GDV GLYXOJD¦´HV H[LJLGDV
UHODWLYDPHQWHDFRPSHQVD¦¢RGHDWLYRVHSDVVLYRVƮQDQFHLURV,$6
ś%HQHI¬FLRVGRVHPSUHJDGRVGHƮQHTXHDWD[DDXWLOL]DUSDUDHIHLWRV
GH GHVFRQWR GH EHQHI¬FLRV GHƮQLGRV GHYHU  VHU GHWHUPLQDGD FRP
UHIHU©QFLDVREULJD¦´HVGHDOWDTXDOLGDGHGHHPSUHVDVTXHWHQKDP
VLGRHPLWLGDVQDPRHGDHPTXHRVEHQHI¬FLRVVHU¢ROLTXLGDGRVH,$6
ś5HODWRƮQDQFHLURLQWHUFDODUFODULƮFD¦¢RVREUHRVSURFHGLPHQWRV
DDGRWDUTXDQGRDLQIRUPD¦¢RHVW GLVSRQ¬YHOHPRXWURVGRFXPHQWRV
HPLWLGRVHPFRQMXQWRFRPDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVLQWHUFDODUHV

Emenda à IFRS 11 – Acordos conjuntos – Contabilização de
aquisições de interesses em acordos conjuntos (aplicável
na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2016)
Esta emenda está relacionada com a aquisição de interesses em
operações conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade de aplicação da
IFRS 3 quando a operação conjunta adquirida constituir uma atividade
empresarial de acordo com a IFRS 3. Quando a operação conjunta em
questão não constituir uma atividade empresarial, deverá a transação
ser registada como uma aquisição de ativos. Esta alteração tem
aplicação prospetiva para novas aquisições de interesses.

Emenda à norma IAS 1 – Apresentação de demonstrações
financeiras – “Disclosure Iniciative” (aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
(VWD HPHQGD YHP FODULƮFDU DOJXQV DVSHWRV UHODFLRQDGRV FRP D
LQLFLDWLYD GH GLYXOJD¦´HV GHVLJQDGDPHQWH L  D HQWLGDGH Q¢R
GHYHU  GLƮFXOWDU D LQWHOLJLELOLGDGH GDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV
através da agregação de itens materiais com itens imateriais ou
através da agregação de itens materiais com naturezas distintas;
LL  DV GLYXOJD¦´HV HVSHFLƮFDPHQWH UHTXHULGDV SHODV ,)56 DSHQDV
têm de ser dadas se a informação em causa for material; (iii) as
OLQKDV GDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV HVSHFLƮFDGDV SHOD ,$6 
podem ser agregadas ou desagregadas, conforme tal for mais
UHOHYDQWH SDUD RV REMHWLYRV GR UHODWR ƮQDQFHLUR LY  D SDUWH GR
outro rendimento integral resultante da aplicação do método
da equivalência patrimonial em associadas e acordos conjuntos
deve ser apresentada separadamente dos restantes elementos do

Esta emenda estabelece a presunção (que pode ser refutada) de que o
U¨GLWRQ¢R¨XPDEDVHDSURSULDGDSDUDDPRUWL]DUXPDWLYRLQWDQJ¬YHO
H SUR¬EH R XVR GR U¨GLWR FRPR EDVH GH DPRUWL]D¦¢R GH DWLYRV Ʈ[RV
WDQJ¬YHLV $ SUHVXQ¦¢R HVWDEHOHFLGD SDUD DPRUWL]D¦¢R GH DWLYRV
LQWDQJ¬YHLVV²SRGHU VHUUHIXWDGDTXDQWRRDWLYRLQWDQJ¬YHO¨H[SUHVVR
HPIXQ¦¢RGRUHQGLPHQWRJHUDGRRXTXDQGRDXWLOL]D¦¢RGRVEHQHI¬FLRV
económicos está altamente correlacionada com a receita gerada.

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 41 – Agricultura
– Plantas de produção (aplicável na União Europeia nos
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros
componentes destinados a colheita e / ou remoção do âmbito de
aplicação da IAS 41, passando as mesmas a estar abrangidas pela IAS 16.

Emenda à IAS 27 – Aplicação do método de equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras separadas
(aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em
ou após 1 de janeiro de 2016)
Esta emenda vem introduzir a possibilidade de mensuração dos
interesses em subsidiárias, acordos conjuntos e associadas em
GHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVVHSDUDGDVSHORP¨WRGRGDHTXLYDO©QFLD
patrimonial, para além dos métodos de mensuração atualmente
existentes. Esta alteração aplica-se retrospetivamente.

Emendas à IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas,
IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades
e IAS 28 – Investimentos em associadas e entidades
conjuntamente controladas (aplicável na União Europeia nos
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016.)
(VWDV HPHQGDV FRQWHPSODP D FODULƮFD¦¢R GH GLYHUVRV DVSHWRV
relacionados com a aplicação da exceção de consolidação por parte
de entidades de investimento.
2 – Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar
HPYLJRUHPH[HUF¬FLRVIXWXURV
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com
DSOLFD¦¢RREULJDW²ULDHPH[HUF¬FLRVHFRQ²PLFRVIXWXURVIRUDPDW¨
 GDWD GH DSURYD¦¢R GHVWDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV DGRWDGDV
(“endorsedš SHOD8QL¢R(XURSHLD

IFRS 9 – Instrumentos financeiros (2009) e emendas
posteriores (aplicável na União Europeia nos exercícios
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018)
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A – Visão global
(VWDQRUPDLQVHUHVHQRSURMHWRGHUHYLV¢RGD,$6HHVWDEHOHFHRVQRYRVUHTXLVLWRVUHODWLYDPHQWHFODVVLƮFD¦¢RHPHQVXUD¦¢RGHDWLYRVH
SDVVLYRVƮQDQFHLURVPHWRGRORJLDGHF OFXORGHLPSDULGDGHHSDUDDDSOLFD¦¢RGDVUHJUDVGHFRQWDELOLGDGHGHFREHUWXUD

(i) Classificação e mensuração de instrumentos financeiros
'H DFRUGR FRP HVWD QRUPD H[LVWLU  XPD PXGDQ¦D QDV FDWHJRULDV GH FODVVLƮFD¦¢R GRV LQVWUXPHQWRV ƮQDQFHLURV FRP PDLV HQIRTXH QDV
FDUDFWHU¬VWLFDVGRVDWLYRVHWHQGRSUHVHQWHRPRGHORGHQHJ²FLRVGDLQVWLWXL¦¢R
O modelo de negócio e o designado critério de SPPI (solely payment of principal and interest V¢RGHWHUPLQDQWHVHPWHUPRVGDFODVVLƮFD¦¢R
existindo uma alteração das atuais cinco classes da IAS 39 – Trading (TR), Fair Value Option (FVO), Available for Sale (AFS), Held to Maturity +70 
e Loans and Receivables / 5 HVWDVGXDV¹OWLPDVFRQWDELOL]DGDVDRFXVWRDPRUWL]DGRśSDUDDSHQDVWU©VFODVVHVGHDFRUGRFRPD,)56Fair
Value through P&L (FVTPL), Fair Value through OCI (FVOCI) H&XVWR$PRUWL]DGRHPTXHDSRWHQFLDOUHFODVVLƮFD¦¢RGHDWLYRVSRGHU LPSOLFDU
alterações ou revisão do modelo de negócio da instituição.

IAS 39

IFRS 9

Loans and Receivables
Held to Maturity
Fair Value through P&L
Available for Sale - Fair Value through OCI

Custo amortizado
Fair Value through P&L
Fair Value through OCI

$QRYDUHJUDGHFODVVLƮFD¦¢RHPHQVXUD¦¢R¨PDLVEDVHDGDHPSULQF¬SLRVH[LJLQGRDR%DQFRUHFRQVLGHUDUQ¢RV²RVHXPRGHORGHQHJ²FLR
QD JHVW¢R GRV DWLYRV ƮQDQFHLURV PDV WDPE¨P DV FDUDFWHU¬VWLFDV GRV FDVKƮRZV contratuais, em particular se estes representam apenas
SDJDPHQWRVGHFDSLWDOHMXURVRXVHH[LVWHPRXWUDVFRPSRQHQWHVLQFOX¬GDVQDUHPXQHUD¦¢R
2PRGHORGHQHJ²FLRGL]UHVSHLWRIRUPDFRPRR%DQFRSUHWHQGHJHULURVVHXVDWLYRVƮQDQFHLURVGHIRUPDDSURGX]LURVưX[RVGHFDL[DR
TXHGHDFRUGRFRPD,)56SRGHVHUDWUDY¨VGHWU©VIRUPDV L UHFROKDGRVưX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV FDSLWDORXMXURV  LL YHQGDGHDWLYRV
ou (iii) ambos.
No âmbito da implementação do projeto da IFRS 9, o Banco fez uma análise do balanço, visando a avaliação do critério SPPI e modelo de
negócio para cada instrumento ou linha do balanço, assim como a execução dos testes de benchmark, quando aplicável, que continua a
desenvolver e a aperfeiçoar no âmbito dos trabalhos em curso. Deve ser mencionado que, no caso do Grupo BCP, a maioria da carteira de
crédito, atualmente contabilizada ao custo amortizado, é composta por contratos simples, cuja remuneração corresponde globalmente aos
ULVFRVGHFU¨GLWRHGHWD[DGHMXURSRUWDQWRQ¢RVXMHLWRVDXPDDERUGDJHPGHVHUMXVWRYDORUGHDFRUGRFRPRVSULQF¬SLRVGD,)56

Árvore de Decisão sumarizada C&M

2VFDVKƮRZVFRQWUDWXDLVV¾R
VROHO\SD\PHQWVRISULQFLSDODQGLQWHUHVW
RQWKHSULQFLSDODPRXQW2XWVWDQGLQJ"

6¾RKHOGWRFROOHFWFRQWUDFWXDOFDVKƮRZV"

Ambos "KHOGWRFROOHFWFRQWUDFWXDOFDVKƮRZV"
HYHQGDGHDWLYRVƮQDQFHLURV"

)DLUYDOXHRSWLRQ"

)DLUYDOXHRSWLRQ"

&XVWRDPRUWL]DGR

Fair value through OCI

Fair value through P&L (*)
3DUDLQVWUXPHQWRVGHequityH[LVWHDRS¦¢RGHLUUHYRJDYHOPHQWHUHFRQKHFHUDVYDULD¦´HVGHIDLUYDOXH em OCI.

(*)
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(ii) Imparidade de Ativos Financeiros
Este é o ponto onde se espera que a IFRS 9 venha a ter um maior
impacto nas instituições, não só em termos quantitativos, mas
também no que diz respeito a alterações metodológicas em termos
de cálculo da imparidade, assim como potencialmente na gestão
de risco das instituições.
Com efeito, a nova norma traz uma abordagem diferente daquela
que é atualmente considerada pelos bancos no cálculo das perdas
SRU LPSDULGDGH HP TXH XP GRV SULQF¬SLRV EDVH SDVVD D VHU D
DYDOLD¦¢RGDGHWHULRUD¦¢RVLJQLƮFDWLYDGRULVFRGHFU¨GLWRIDFHDR
momento da originação (ou reconhecimento inicial), assim como
no que diz respeito ao tipo de perda, em que o conceito atual de
SHUGD LQFRUULGD GHFRUUHQWH GD ,$6  VHU  VXEVWLWX¬GR SRU XPD
abordagem de perda esperada da IFRS 9.
$V SHUGDV HVSHUDGDV GH FU¨GLWR GHYHU¢R FRUUHVSRQGHU V SHUGDV
ponderadas pelas probabilidades de ocorrência (não enviesadas),
GHWHUPLQDGDV DYDOLDQGR XP FRQMXQWR GH UHVXOWDGRV SRVV¬YHLV H
considerando as condições económicas futuras, designadamente
a componente forward-looking, sendo esta uma das principais
mudanças conceptuais da norma. Adicionalmente, os modelos
GHƮQLGRV SDUD R F OFXOR GD LPSDULGDGH GHYHU¢R VHU DSOLFDGRV
transversalmente a todos os ativos do balanço, não havendo,
por exemplo, diferenciação na abordagem entre empréstimos e
W¬WXORV $ PHWRGRORJLD GH LPSDULGDGH GD ,)56  GHYHU  DVVLP VHU
VHU DSOLFDGD D WRGRV RV DWLYRV ƮQDQFHLURV DR FXVWR DPRUWL]DGR
LQVWUXPHQWRVGHG¬YLGDFODVVLƮFDGRVHP)92&,FRPSURPLVVRVRX
JDUDQWLDVƮQDQFHLUDVHQWUHRXWURV
De uma forma global, é esperado no mercado que a adoção da
IFRS 9 resulte em maiores necessidades de dotações para
imparidades, que deverão ser reconhecidas mais cedo, tendo por
base o conceito do forward-looking e incidindo sobre um âmbito
PDLVDODUJDGRGHLQVWUXPHQWRVƮQDQFHLURV
O cálculo da perda esperada de crédito (ou ECL, acrónimo de
Expected Credit Loss) deverá basear-se na afetação das posições em
WU©VGLIHUHQWHVHVW JLRV
- Stage 1 – cálculo da perda esperada (ECL) a 12 meses para as
exposições em que o risco de crédito não tenha aumentado
VLJQLƮFDWLYDPHQWH GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO H TXH Q¢R
tenham sinais de imparidade;
- Stage 2 – cálculo da perda esperada (ECL) para a vida do contrato
(lifetime) para as exposições em que o risco de crédito tenha
DXPHQWDGR VLJQLƮFDWLYDPHQWH GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO
$ DYDOLD¦¢R GD RFRUU©QFLD GH XP DXPHQWR VLJQLƮFDWLYR GR
risco de crédito deverá basear-se em avaliações quantitativas
e qualitativas, incidindo principalmente em notações de risco
internas ou externas e usando os 30 dias de crédito vencido como
FULW¨ULRDGLFLRQDOP¬QLPRPDVQ¢RFRPRSULQFLSDO
- Stage 3 – as exposições com sinais de imparidade de crédito deverão
VHU FODVVLƮFDGDV QHVWH HVW JLR VHQGR HVSHUDGR XP DOLQKDPHQWR
de conceitos entre a contabilidade e o capital regulamentar (CRR).
4XDQGR DV H[SRVL¦´HV V¢R LGHQWLƮFDGDV FRPR WHQGR VLQDLV GH
imparidade ou foram adquiridas ou originadas como tal, a IFRS
9 requer uma divulgação separada com o cálculo do juro a ser
UHDOL]DGDVREUHXPDEDVHO¬TXLGDGHLPSDULGDGHDRLQY¨VGHEUXWR

(iii) Contabilidade de Cobertura
Este é o ponto onde são esperadas menores alterações com a
adoção da nova norma, quer do ponto de vista qualitativo como
quantitativo. Basicamente, a contabilidade de cobertura será mais
UHODFLRQDGD FRP DV SRO¬WLFDV GH JHVW¢R GH ULVFR GD LQVWLWXL¦¢R

permitindo uma diminuição da volatilidade de resultados, juntamente
com um maior alinhamento entre a contabilidade de cobertura e
gestão de riscos. No entanto, a nova norma permite a manutenção
dos critérios da IAS 39 no curto prazo, sendo que o Grupo BCP
pretende fazer uso desta prorrogativa.

B – Regimes transitórios e impacto em capital
Embora a adoção da IFRS 9 seja obrigatória para as instituições
de crédito na Europa a partir de janeiro de 2018, afetando assim
DV UHVSHWLYDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV FRP DV QRYDV UHJUDV GH
contabilização, deverá ser enfatizado que o impacto sobre o capital
próprio neste e nos anos seguintes dependerá do regime transitório
que se encontra em discussão, e que damos nota de alguns pontos
LPSRUWDQWHVQHVWDPDW¨ULD
- Na sua resolução de 30 de setembro de 2016, o Parlamento
Europeu reconheceu a importância que o impacto da IFRS 9 poderia
ter no capital dos bancos e apelou a um regime progressivo de
reconhecimento, que permitisse atenuar o impacto da adoção do
QRYRPRGHORGHLPSDULGDGHHHYLWDUXPHIHLWRV¹ELWRLQMXVWLƮFDGR
VREUH RV U FLRV GH FDSLWDO GRV EDQFRV H GD¬ GHFRUUHQWH VREUH RV
HPSU¨VWLPRVHFRQRPLDUHDO
(QFRQWUDQGRVHDLQGDSHQGHQWHDVGLVFXVV´HVDRQ¬YHOGR&RPLW¨
GH %DVLOHLD D &RPLVV¢R (XURSHLD SURS³V XPD QHXWUDOL]D¦¢R
FRPSOHWD QR SULPHLUR DQR GH DGR¦¢R   H XP SHU¬RGR GH
cinco anos de faseamento, de forma a permitir que os bancos
mitigassem o impacto da IFRS 9 no capital regulamentar, e
que se baseava numa abordagem dinâmica (avaliação a cada
momento dos impactos da IFRS 9 versus a IAS 39, na componente
da imparidade);
- Com efeito, o Comité de Basileia desencadeou um processo de
revisão da interação entre a contabilidade e o regime prudencial,
tendo publicado, designadamente, o documento consultivo
“Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach
and transitional arrangements” em outubro de 2016 (solicitando
comentários até janeiro de 2017). Este documento descreve as
SRVV¬YHLVDERUGDJHQVSDUDPLWLJDURLPSDFWRGD,)56QRFDSLWDO
- Também sobre este assunto, a EBA emitiu um parecer sobre a
proposta da Comissão Europeia em 6 de março de 2017, que,
entre outros pontos, sugeriu a não neutralização do impacto
da nova norma durante o primeiro ano ou qualquer um dos
outros anos, dando preferência a uma abordagem "estática",
e propondo uma análise do impacto global da IFRS 9, incluindo
não só os efeitos do componente de imparidade, mas também da
FODVVLƮFD¦¢RHPHQVXUD¦¢R
Desta forma, tendo presente os argumentos e as discussões em
curso entre os vários órgãos internacionais, o impacto de capital
regulamentar de IFRS 9 sobre o Grupo BCP vai depender da forma e
GRFDOHQG ULRƮQDOGHWRGDVHVWDVLQLFLDWLYDV

C – Principais considerações
Durante 2016, o Grupo realizou uma análise aprofundada dos
requisitos para a execução do projeto da IFRS 9 (gap analysis), tendo
participado no primeiro estudo de impacto promovido pela EBA,
que abrangeu um conjunto de 50 instituições na Europa, tendo
DLQGDGDGRLQ¬FLRIDVHVHJXLQWHGHGHVHQKRRXFRQFH¦¢R
A conceção e construção dos modelos, a recolha de dados,
LGHQWLƮFD¦¢R GH VLVWHPDV UHGHƮQL¦¢R GH SURFHVVRV H JRYHUQR H
controlos, continuarão a ser executados e aperfeiçoados durante
2017. De salientar que o Grupo possui modelos de risco de crédito
que cobrem a larga maioria das carteiras e que utiliza há um
FRQVLGHU YHO SHU¬RGR GH WHPSR TXH FRQVWLWXL XP SRQWR IRUWH QR
processo de implementação da IFRS 9, designadamente para a
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DIHUL¦¢RGDGHWHULRUD¦¢RVLJQLƮFDWLYDGRULVFRGHFU¨GLWR Stage 2).
Adicionalmente, o banco está a aproveitar a estrutura existente,
designadamente dados, estrutura de IT, governo, entre outros,
decorrente de ser um banco aprovado em modelos avançados
(IRB), tendo já desenvolvido uma arquitetura organizacional para
responder aos exigentes requisitos regulamentares.
&RQVLGHUDQGR D LQIRUPD¦¢R GLVSRQ¬YHO QR PHUFDGR H RV HVWXGRV
preliminares de impacto realizados, a componente ECL é aquela
onde se espera maior impacto decorrente da adoção da IFRS 9.
Também é esperado que o Stage 2 seja o principal contribuidor para o
aumento do stock de imparidade, na medida que captura a alocação
DGLFLRQDOGHLPSDULGDGHGHFRUUHQWHGDSDVVDJHPGRDWXDOSHU¬RGR
emergente utilizado nos modelos de imparidade (por exemplo, PD
a 12 meses em Portugal) para uma PD para a vida do contrato. No
caso de bancos que tenham modelos de risco de crédito aprovados
em termos regulamentares, como é o caso do Grupo, que possui a
ODUJDPDLRULDGDFDUWHLUDFREHUWD ,5% RLPSDFWRƮQDOVREUHRVU FLRV
de capital poderá ser mitigado pela diminuição do shortfall EL IRB
(dedução a fundos próprios) das respetivas carteiras.

IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes (aplicável na
União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2018)
Esta norma vem introduzir uma estrutura de reconhecimento
GR U¨GLWR EDVHDGD HP SULQF¬SLRV H DVVHQWH QXP PRGHOR D DSOLFDU
a todos os contratos celebrados com clientes, substituindo as
normas IAS 18 – Rédito, IAS 11 – Contratos de construção, IFRIC 13
ś3URJUDPDVGHƮGHOL]D¦¢R,)5,&ś$FRUGRVSDUDDFRQVWUX¦¢R
de imóveis, IFRIC 18 – Transferências de Ativos Provenientes de
Clientes e SIC 31 – Rédito – Transações de troca direta envolvendo
serviços de publicidade.
O Grupo não antecipa impacto material na aplicação desta alteração
QDVVXDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
3 – Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não
adotadas pela União Europeia
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com
DSOLFD¦¢R REULJDW²ULD HP H[HUF¬FLRV HFRQ²PLFRV IXWXURV Q¢R
IRUDPDW¨GDWDGHDSURYD¦¢RGHVWDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV
adotadas (“endorsedš SHOD8QL¢R(XURSHLD

IFRS 14 – Ativos regulados
Esta norma vem estabelecer os requisitos de relato, por parte de
entidades que adotem pela primeira vez as IFRS aplicáveis a ativos
regulados.

IFRS 16 – Locações
(VWD QRUPD YHP LQWURGX]LU RV SULQF¬SLRV GH UHFRQKHFLPHQWR H
mensuração de locações, substituindo a IAS 17 – Locações. A norma
GHƮQHXP¹QLFRPRGHORGHFRQWDELOL]D¦¢RGHFRQWUDWRVGHORFD¦¢R
que resulta no reconhecimento pelo locatário de ativos e passivos
para todos os contratos de locação, exceto para as locações com um
SHU¬RGRLQIHULRUDPHVHVRXSDUDDVORFD¦´HVTXHLQFLGDPVREUH
DWLYRVGHYDORUUHGX]LGR2VORFDGRUHVFRQWLQXDU¢RDFODVVLƮFDUDV
ORFD¦´HV HQWUH RSHUDFLRQDLV RX ƮQDQFHLUDV VHQGR TXH D ,)56 
não implicará alterações substanciais para tais entidades face ao
GHƮQLGRQD,$6
O Grupo não antecipa qualquer impacto na aplicação desta
DOWHUD¦¢RQDVVXDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDV

Emendas à IFRS 10 – Demonstrações financeiras
consolidadas e IAS 28 – Investimentos em associadas e
empreendimentos conjuntos
(VWDVHPHQGDVY©PHOLPLQDUXPFRQưLWRH[LVWHQWHHQWUHDVUHIHULGDV
normas, relacionado com a venda ou com a contribuição de
ativos entre o investidor e a associada ou entre o investidor e o
empreendimento conjunto.

Emendas à IAS 12 – Imposto sobre o rendimento
(VWDV HPHQGDV Y©P FODULƮFDU DV FRQGL¦´HV GH UHFRQKHFLPHQWR
e mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas não
realizadas.

Emendas à IAS 7 – Demonstração de fluxos de caixa
Estas emendas vêm introduzir divulgações adicionais relacionadas
FRPRVưX[RVGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGHƮQDQFLDPHQWR

Emendas à IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes
(VWDV HPHQGDV Y©P LQWURGX]LU GLYHUVDV FODULƮFD¦´HV QD QRUPD
com vista a eliminar a possibilidade de surgirem interpretações
divergentes de vários tópicos.

Emendas à IFRS 2 – Pagamentos com base em ações
(VWDV HPHQGDV Y©P LQWURGX]LU GLYHUVDV FODULƮFD¦´HV QD QRUPD
UHODFLRQDGDV FRP L  R UHJLVWR GH WUDQVD¦´HV GH SDJDPHQWRV
com base em ações que são liquidadas com caixa; (ii) o registo de
PRGLƮFD¦´HVHPWUDQVD¦´HVGHSDJDPHQWRVFRPEDVHHPD¦´HV
(de liquidadas em caixa para liquidadas com instrumentos de
FDSLWDOSU²SULR  LLL DFODVVLƮFD¦¢RGHWUDQVD¦´HVFRPFDUDWHU¬VWLFDV
de liquidação compensada.

Emendas à IFRS 4 – Contratos de seguro
Estas emendas proporcionam orientações sobre a aplicação da
IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9.

Emendas à IAS 40 – Propriedades de investimento
(VWDV HPHQGDV FODULƮFDP TXH D PXGDQ¦D GH FODVVLƮFD¦¢R GH RX
para propriedade de investimento apenas deve ser feita quando
existem evidências de uma alteração no uso do ativo.

Melhoramentos das normas internacionais de relato
financeiro (ciclo 2014-2016)
(VWHV PHOKRUDPHQWRV HQYROYHP D FODULƮFD¦¢R GH DOJXQV DVSHWRV
UHODFLRQDGRVFRP,)56ś$GR¦¢RSHODSULPHLUDYH]GDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWR ƮQDQFHLUR HOLPLQD DOJXPDV LVHQ¦´HV
de curto prazo; IFRS 12 – Divulgação de interesses noutras
HQWLGDGHV FODULƮFD R ¡PELWR GD QRUPD TXDQWR  VXD DSOLFD¦¢R
D LQWHUHVVHV FODVVLƮFDGRV FRPR GHWLGRV SDUD YHQGD RX GHWLGRV
para distribuição ao abrigo da IFRS 5; IAS 28 – Investimentos em
DVVRFLDGDV H HPSUHHQGLPHQWRV FRQMXQWRV LQWURGX] FODULƮFD¦´HV
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.

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.
Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União
Europeia e, como tal, não foram aplicadas pelo Grupo (Empresa) no
H[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH
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55. PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS COMPROMISSOS
'HDFRUGRFRPDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFD] RVSULQFLSDLV3DVVLYRV
contingentes e outros compromissos enquadrados na IAS 37 são
RVVHJXLQWHV SDUDDO¨PGDVGLYXOJDGDVQDVUHVWDQWHVQRWDV 
1. 2 %DQFR WRPRX FRQKHFLPHQWR GD QRWLƮFD¦¢R TXH OKH IRL
dirigida, com data de 27 de dezembro de 2007, pelo Banco de
Portugal, dando conta da instauração, contra o Banco e contra sete
ex-Administradores e dois diretores, do processo de contraordenação
Q|&2ŠFRPIXQGDPHQWRQDH[LVW©QFLDGHLQG¬FLRVGDSU WLFD
GHLO¬FLWRVGHPHUDRUGHQD¦¢RVRFLDOSUHYLVWRVHSXQLGRVQR5HJLPH
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), designadamente a
LQREVHUY¡QFLDGHUHJUDVFRQWDELO¬VWLFDVDSUHVWD¦¢RGHLQIRUPD¦´HV
falsas ou incompletas ao Banco de Portugal, nomeadamente no
que diz respeito ao valor dos fundos próprios, e o incumprimento de
obrigações de natureza prudencial”.
Tendo o processo seguido os seus trâmites, por acórdão proferido
no dia 9 de junho de 2015, o Tribunal da Relação de Lisboa
declarou a prescrição de parte das infrações de alegada prestação
de informação falsa ao Banco de Portugal e tendo absolvido o
Banco da parte restante (não prescrita) dessas mesmas infrações.
0DLVDEVROYHXR%DQFRGHGXDVDOHJDGDVLQIUD¦´HVGHIDOVLƮFD¦¢R
de contabilidade. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a
condenação do Banco por duas outras alegadas infrações de
IDOVLƮFD¦¢RGHFRQWDELOLGDGH1HVVDPHGLGDR7ULEXQDOGD5HOD¦¢R
de Lisboa reduziu a coima aplicada ao Banco de Euros 4.000.000
para Euros 750.000. O Banco e um dos arguidos (pessoa individual)
recorreram deste Acórdão para o Tribunal Constitucional, tendo
estes recursos sido indeferidos. A decisão do Tribunal da Relação de
/LVERDWRUQRXVHGHƮQLWLYDWHQGRM WUDQVLWDGRHPMXOJDGR
2. (PMXOKRGHR%DQFRIRLQRWLƮFDGRGHDFXVD¦¢RGHGX]LGD
SHOR0LQLVW¨ULR3¹EOLFRHPSURFHVVRFULPLQDOFRQWUDFLQFRDQWLJRV
administradores seus, tendo subjacentes essencialmente os factos
referidos supra e para apresentar no mesmo processo pedido de
LQGHPQL]D¦¢RF¬YHO
Tendo a ação prosseguido os seus termos, por sentença de 2 de
maio de 2014, um dos arguidos foi absolvido e os restantes foram
condenados a pena de prisão de dois anos, suspensa na execução
e ao pagamento de valores entre Euros 300.000 e Euros 600.000
SRU FULPH GH PDQLSXOD¦¢R GH PHUFDGR FRP LQLEL¦¢R GR H[HUF¬FLR
de funções na Banca e publicação da condenação em jornal de
maior tiragem. Por acórdão de 25 de fevereiro de 2015, o Tribunal
GD5HOD¦¢RGH/LVERDFRQƮUPRXLQWHJUDOPHQWHDUHIHULGDGHFLV¢R'H
DFRUGRFRPDLQIRUPD¦¢RGLVSRQ¬YHORUHIHULGRDF²UG¢RDLQGDQ¢R
terá transitado em julgado.
3. Em dezembro de 2013, a Sociedade de Renovação Urbana
Campo Pequeno, S.A., na qual o Banco detém uma participação
social de 10% resultante de conversão de créditos, moveu contra
R %DQFR D¦¢R FRPYDORU JOREDO GH (XURV  SHGLQGR
L  R UHFRQKHFLPHQWR GH TXH XP FRQWUDWR GH P¹WXR FHOHEUDGR
entre a sociedade e o Banco em 29 de maio de 2005 constituiu um
FRQWUDWRGHVXSULPHQWRVHQ¢RXPP¹WXREDQF ULRSXUR LL TXH
o reembolso da quantia mutuada seja efetuado de acordo com o
previsto no acordo parassocial existente; (iii) que seja declarada a
QXOLGDGH GH GLYHUVDV KLSRWHFDV FRQVWLWX¬GDV D IDYRU GR 5¨X HQWUH
HH LY DGHFODUD¦¢RGDLQH[LVW©QFLDGHG¬YLGDFDPEL ULD
titulada por uma livrança caução da Sociedade.

Um dos credores da autora requereu a sua insolvência, tendo o
Banco reclamado créditos no montante de Euros 82.253.962,77.
A autora foi declarada insolvente, tendo a ação contra o Banco sido
julgada extinta por inutilidade superveniente da lide, decisão que já
transitou em julgado.
4. Em 2012, foi instaurado pelo Conselho da Autoridade da
Concorrência um processo de contraordenação por práticas
restritivas da concorrência. No âmbito das investigações foram
efetuadas, em 6 de março de 2013, diligências de busca nas
instalações do Banco e de, pelo menos, outras oito instituições
GHFU¨GLWRWHQGRVLGRDSUHHQGLGDGRFXPHQWD¦¢RSDUDYHULƮFD¦¢R
GHLQG¬FLRVGHWURFDGHLQIRUPD¦¢RFRPHUFLDOVHQV¬YHOQRPHUFDGR
nacional.
A Autoridade da Concorrência decretou segredo de justiça no
processo de contraordenação, considerando que os interesses
da investigação e os direitos dos sujeitos processuais não seriam
FRPSDW¬YHLVFRPDSXEOLFLGDGHGRSURFHVVR
2%DQFRIRLQRWLƮFDGRHPGHMXQKRGHGDQRWDGHLOLFLWXGH
HPLWLGDSHOD$XWRULGDGHGD&RQFRUU©QFLDUHODWLYDFRQWUDRUGHQD¦¢R
2012/9, sendo acusado de participar num intercâmbio de informações
entre Bancos do sistema relativas a preçários já aprovados e a
RSHUD¦´HV GH FU¨GLWR  KDELWD¦¢R H DR FRQVXPR M  FRQFHGLGDV RX
DSURYDGDV)DFHVLPSXWD¦´HVR%DQFRLU DSUHVHQWDUDVXDUHVSRVWD
 QRWD GH LOLFLWXGH D TXH VHQGR R FDVR VH VHJXLU  LPSXJQD¦¢R
judicial. Salienta-se que a comunicação de uma nota de ilicitude
Q¢R LPSOLFD D WRPDGD GH XPD GHFLV¢R ƮQDO TXDQWR DR SURFHVVR
6H D $XWRULGDGH GD &RQFRUU©QFLD YLHU D WRPDU XPD GHFLV¢R ƮQDO
condenatória, o Banco poderá ser condenado em multa dentro dos
limites da lei, que prevê um limite abstrato máximo equivalente a
GRYROXPHGHQHJ²FLRVDQXDOFRQVROLGDGRQRDQRDQWHULRU
decisão, não obstante uma tal decisão poder ser impugnada em
tribunal. O processo foi suspenso por deliberação da Autoridade
GD &RQFRUU©QFLD DW¨  GHFLV¢R MXGLFLDO GRV Y ULRV UHFXUVRV
interlocutórios pendentes.
Em outubro de 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão
anterior do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que
tinha determinado a suspensão do processo.
O Banco apresentou recurso desta decisão para o Tribunal
Constitucional. Embora o Tribunal Constitucional tenha rejeitado
RUHFXUVRHDGHFLV¢RM VHWHQKDWRUQDGRGHƮQLWLYDD$XWRULGDGH
GD&RQFRUU©QFLDDLQGDQ¢RSURFHGHXUHDEHUWXUDGDLQYHVWLJD¦¢R
5. Em 20 de outubro de 2014, o Bank Millennium na Polónia tomou
conhecimento de um processo (class action) contra o Banco que
YLVD DYDOLDU R HQULTXHFLPHQWR ŠLO¬FLWRš GD ,QVWLWXL¦¢R WHQGR HP
consideração determinadas cláusulas dos contratos de crédito
 KDELWD¦¢R HP &+) 2V FOLHQWHV TXHVWLRQDP XP FRQMXQWR GH
cláusulas, nomeadamente as relativas ao VSUHDG ELGRƪHU entre
3/1H&+)SDUDFRQYHUV¢RGRVFU¨GLWRV(PGHPDLRGH
o Tribunal Regional de Varsóvia indeferiu a ação instaurada. A 3 de
julho de 2015, o Autor apresentou recurso da sentença e o Tribunal
de Recurso deferiu o recurso e invalidou o indeferimento da ação.
Em 31 de março de 2016, o Tribunal Regional de Varsóvia rejeitou a
moção apresentada pelo Bank Millennium para o estabelecimento
de um depósito caução para garantir os custos incorridos com o
OLW¬JLR2%DQN0LOOHQQLXPDSUHVHQWRXUHFXUVRGHVWDGHFLV¢RQRGLD
6 de abril de 2016, tendo sido rejeitado pelo Tribunal de Recurso em
13 de julho de 2016.
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Em 17 de fevereiro de 2016, o Autor apresentou uma petição ao
Tribunal Regional de Varsóvia, para extensão da reclamação a mais
PHPEURVQ¢RWHQGRR%DQN0LOOHQQLXPVLGRDLQGDQRWLƮFDGR
da mesma. Em 2 de agosto de 2016, o Tribunal Regional de Varsóvia
HPLWLX XPD GHFLV¢R RUGHQDQGR D SXEOLFD¦¢R GH XP DQ¹QFLR QD
LPSUHQVDVREUHRLQ¬FLRGHXPSURFHVVRGHJUXSR

O Banco apresentou a contestação e reconvenção, exigindo o
SDJDPHQWRGDG¬YLGD2V$XWRUHVDSUHVHQWDUDPDVXDGHIHVDVREUH
o pedido reconvencional e o Banco respondeu a esse articulado em
julho de 2016.

Na sequência da proposta do Bank Millennium de revogar esta
decisão, o Tribunal suspendeu a sua execução, mas, em 8 de agosto
de 2016, proferiu outra decisão para o processo ser julgado em
processo de grupo. Em 31 de agosto de 2016, o Bank Millennium
recorreu desta decisão. Em 16 de dezembro de 2016, o Tribunal de
Recurso de Varsóvia anulou a decisão anterior e remeteu o pedido
para que o caso fosse julgado em processo de grupo para o Tribunal
Regional para reapreciação. A audiência foi marcada para 15 de
março de 2017.

0HGLGDGHUHVROX¦¢RGR%DQFR(VS¬ULWR6DQWR6$
Em 3 de agosto de 2014, com o intuito de salvaguardar a estabilidade
GR VLVWHPD ƮQDQFHLUR R %DQFR GH 3RUWXJDO DSOLFRX XPD PHGLGD
GH UHVROX¦¢R DR %DQFR (VS¬ULWR 6DQWR 6$ %(6  QRV WHUPRV GR
GLVSRVWRQDDO¬QHDE GRQ|GRDUWLJR|&GR5HJLPH*HUDO
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,
R 1RYR %DQFR 6$ 1RYR %DQFR  FRQVWLWX¬GR SRU GHOLEHUD¦¢R GR
Banco de Portugal nessa mesma data. No âmbito deste processo
o Fundo de Resolução realizou uma entrada de capital no Novo
%DQFRQRPRQWDQWHGH(XURVPLOK´HVSDVVDQGRDVHUR¹QLFR
acionista.

Em 3 de dezembro de 2015, o Bank Millennium na Polónia foi
QRWLƮFDGR GH XP QRYR SURFHVVR class action) instaurado por
um grupo de 454 mutuários representados pelo Provedor do
Consumidor da cidade de Olsztyn, no qual reclamam o pagamento
de PLN 3,5 milhões (Euros 0,79 milhões) relativo a pagamentos
GH SU¨PLRV GH VHJXUR DVVRFLDGRV D HPSU¨VWLPRV  KDELWD¦¢R HP
IUDQFRVVX¬¦RV low down payment insurance) e requerem a declaração
de nulidade de determinadas cláusulas dos referidos contratos. A 3
de março de 2016, o Banco apresentou a sua contestação, na qual
requer o indeferimento do processo. A primeira audiência ocorreu
em 13 de setembro de 2016 e o tribunal emitiu a decisão sobre a
admissibilidade da class action neste caso. Em 16 de fevereiro de
2017, o Tribunal de Recurso rejeitou o recurso apresentado pelo
%DQFRWHQGRDGHFLV¢RDQWHULRUVHWRUQDGRGHƮQLWLYD
Em 28 de dezembro de 2015 e 5 de abril de 2016, o Bank Millennium
IRLQRWLƮFDGRGHGRLVSURFHVVRVLQVWDXUDGRVSRUFOLHQWHV 3&=6$
H(XURSHMVND)XQGDFMD:VS²ăSUDF\3ROVNRś%HOJLMVNLHM(XURSHDQ
Foundation for Polish-Belgian Cooperation (EFWP-B)), no montante
de PLN 150 milhões (Euros 34 milhões) e de PLN 521,9 milhões
(Euros 118,3 milhões), respetivamente. Alegam os Autores nas
suas petições que terá havido por parte do Bank Millennium uma
interpretação errónea de determinadas cláusulas contratuais, que
GHWHUPLQRX R YHQFLPHQWR GRV FU¨GLWRV FDXVDQGR SUHMX¬]RV DRV
Autores. Aguarda-se decisão do Tribunal Regional de Varsóvia.
6. Em 1 de outubro de 2015, um conjunto de entidades ligadas a
XPJUXSRFRPG¬YLGDVHPLQFXPSULPHQWRDR%DQFRQRPRQWDQWH
de cerca de 170 milhões de euros, decorrentes de um contrato de
ƮQDQFLDPHQWRFHOHEUDGRHPśG¬YLGDVTXHM VHHQFRQWUDYDP
integralmente provisionadas nas contas do Banco –, instaurou
FRQWUD R %DQFR DS²V WHU UHFHELGR QRWLƮFD¦¢R TXH R %DQFR OKH
GLULJLXSDUDDUHVSHWLYDFREUDQ¦DFRHUFLYDD¦¢RMXGLFLDOHPTXHYLVD
D 1HJDU D REULJD¦¢R GH SDJDPHQWR GHVVDV G¬YLGDV DR %DQFR
arguindo a nulidade do respetivo contrato, mas sem a
correspondente obrigação de restituir os montantes recebidos;
b) Que o Banco seja também condenado a suportar os montantes
de cerca de 90 milhões e de 34 milhões de euros relativos a
RXWUDVG¬YLGDVFRQWUD¬GDVSRUDTXHODVHQWLGDGHVMXQWRGHRXWUDV
instituições bancárias, bem como, ainda, os montantes, no total
de cerca de 26 milhões de euros, que já teriam sido pagos pelas
entidades devedoras no âmbito dos respetivos contratos de
ƮQDQFLDPHQWR
F 'HFODUDU DWULEX¬GD DR %DQFR D WLWXODULGDGH GR REMHWR GRV
SHQKRUHVDVVRFLDGRVDRVFRQWUDWRVGHƮQDQFLDPHQWRUHIHULGRV
FRQVWLWX¬GRV VREUH FHUFD GH  PLOK´HV GH D¦´HV GR SU²SULR
Banco, alegadamente adquiridas a pedido, por conta e no
interesse do Banco.

7. Fundo de Resolução

Neste contexto, o Fundo de Resolução contraiu empréstimos no
montante de Euros 4.600 milhões, dos quais Euros 3.900 milhões
concedidos pelo Estado e Euros 700 milhões concedidos por um
conjunto de instituições de crédito entre as quais o Banco.
Conforme anunciado a 29 de dezembro de 2015, o Banco de
Portugal transferiu para o Fundo de Resolução as responsabilidades
emergentes dos “eventuais efeitos negativos de decisões futuras,
decorrentes do processo de resolução, de que resultem
responsabilidades ou contingências”.
Em 7 de julho de 2016, o Fundo de Resolução declarou que iria
analisar e avaliar as diligências a tomar na sequência da publicação
GR UHODW²ULR VREUH RV UHVXOWDGRV GR H[HUF¬FLR GH DYDOLD¦¢R
LQGHSHQGHQWH UHDOL]DGR SDUD HVWLPDU R Q¬YHO GH UHFXSHUD¦¢R GH
crédito para cada classe de credores no cenário hipotético de um
processo de insolvência normal do BES a 3 de agosto de 2014.
1RV WHUPRV GD OHL DSOLF YHO FDVR VH YHQKD D YHULƮFDU QR
encerramento da liquidação do BES, que os credores cujos créditos
não tenham sido transferidos para o Novo Banco, assumem um
SUHMX¬]R VXSHULRU DR TXH KLSRWHWLFDPHQWH DVVXPLULDP FDVR R
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.
Adicionalmente, na sequência deste processo, existe um conjunto
relevante de processos judiciais em curso contra o Fundo de
Resolução.
Em 20 de fevereiro de 2017, o Banco de Portugal comunicou que
decidiu selecionar o potencial investidor Lone Star para uma fase
GHƮQLWLYD GH QHJRFLD¦´HV HP FRQGL¦´HV GH H[FOXVLYLGDGH FRP
YLVWDƮQDOL]D¦¢RGRVWHUPRVHPTXHSRGHU UHDOL]DUVHDYHQGDGD
participação do Fundo de Resolução no Novo Banco, S.A.
Em 31 de março de 2017, o Banco de Portugal efetuou um
comunicado sobre o processo de venda do Novo Banco, em que
UHIHUHRVHJXLQWH
“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.
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Nos termos do acordo, a Lone Star irá realizar injeções de capital no
Novo Banco no montante total de Euros 1.000 milhões, dos quais
Euros 750 milhões no momento da conclusão da operação e Euros
250 milhões no prazo de até 3 anos.
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
FXPXODWLYDV UHODFLRQDGDV FRP L  R GHVHPSHQKR GH XP FRQMXQWR
GHOLPLWDGRGHDWLYRVGR1RYR%DQFRHLL FRPDHYROX¦¢RGRVQ¬YHLV
de capitalização do banco.
As eventuais injeções de capital a realizar nos termos deste mecanismo
FRQWLQJHQWH EHQHƮFLDP GH XPD DOPRIDGD GH FDSLWDO UHVXOWDQWH GD
injeção a realizar nos termos da operação e estão sujeitas a um limite
máximo absoluto.
As condições acordadas preveem também mecanismos de
salvaguarda dos interesses do Fundo de Resolução, de alinhamento de
LQFHQWLYRVHGHƮVFDOL]D¦¢RQ¢RREVWDQWHDVOLPLWD¦´HVGHFRUUHQWHVGD
DSOLFD¦¢RGDVUHJUDVGHDX[¬OLRVGH(VWDGR
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
GD UHDOL]D¦¢R GH XP H[HUF¬FLR GH JHVW¢R GH SDVVLYRV VXMHLWR D
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 Euros 500 milhões de fundos
SU²SULRVHOHJ¬YHLVSDUDRF³PSXWRGRU FLR&(7š
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 deliberou declarar que o Banif se encontrava
«em risco ou em situação de insolvência» e iniciar um processo
de resolução urgente da instituição na modalidade de alienação
parcial ou total da sua atividade, o qual culminou com a alienação
em 20 de dezembro de 2015 ao Banco Santander Totta S.A. (BST)
dos direitos e obrigações, constituindo ativos, passivos, elementos
extrapatrimoniais e ativos sob gestão, do Banif.
A maior parte dos ativos que não foram objeto de alienação foram
WUDQVIHULGRV SDUD XPYH¬FXOR GH JHVW¢R GH DWLYRV GHQRPLQDGR
2LWDQWH 6$ 2LWDQWH  FULDGR HVSHFLƮFDPHQWH SDUD R HIHLWR R TXDO
WHP FRPR DFLRQLVWD ¹QLFR R )XQGR GH 5HVROX¦¢R 3DUD R HIHLWR D
2LWDQWHSURFHGHXHPLVV¢RGHREULJD¦´HVUHSUHVHQWDWLYDVGHG¬YLGD
no montante de Euros 746 milhões, tendo sido prestada uma garantia
pelo Fundo de Resolução e uma contragarantia pelo Estado Português.
$RSHUD¦¢RHQYROYHXXPDSRLRS¹EOLFRGRTXDO(XURVPLOK´HV
pelo Fundo de Resolução. Os Euros 489 milhões assumidos pelo
)XQGR GH 5HVROX¦¢R IRUDP ƮQDQFLDGRV DWUDY¨V GH XP FRQWUDWR
P¹WXRFRQFHGLGRSHOR(VWDGR
Aspetos gerais
Na sequência das medidas de resolução aplicadas ao BES e ao
%DQLIR)XQGRGH5HVROX¦¢RGHWLQKDGDWDGHGHGH]HPEURGH
2016 a totalidade do capital social do Novo Banco e da Oitante.

No âmbito da aplicação destas medidas, o Fundo de Resolução
contraiu empréstimos e assumiu outras responsabilidades e passivos
FRQWLQJHQWHV
(IHLWRV GD DSOLFD¦¢R GR SULQF¬SLR GH TXH QHQKXP FUHGRU GD
LQVWLWXL¦¢R GH FU¨GLWR VRE UHVROX¦¢R SRGH DVVXPLU XP SUHMX¬]R
maior do que aquele que assumiria caso essa instituição tivesse
entrado em liquidação.
- Efeitos negativos decorrentes do processo de resolução de que
resultem responsabilidades ou contingências adicionais para o
Novo Banco, S.A. que têm que ser neutralizados pelo Fundo de
Resolução.
- Processos judiciais contra o Fundo de Resolução.
*DUDQWLD SUHVWDGD V REULJD¦´HV HPLWLGDV SHOD 2LWDQWH 6$ QR
PRQWDQWH WRWDO GH (XURV  PLOK´HV UHODWLYDPHQWH  TXDO D
Oitante, S.A. procedeu ao reembolso antecipado no valor de
Euros 90 milhões. Esta garantia está contragarantida pelo Estado
Português.
Para reembolsar os empréstimos obtidos e para fazer face a outras
responsabilidades que possa vir a assumir, o Fundo de Resolução
dispõe essencialmente de receitas provenientes das contribuições,
iniciais e periódicas, das instituições participantes (incluindo o
%DQFR  H GD FRQWULEXL¦¢R VREUH R VHWRU EDQF ULR LQVWLWX¬GDV SHOD
Lei n.º 55-A/2010. Está ainda prevista a possibilidade do membro
GR *RYHUQR UHVSRQV YHO SHOD UHD GDV ƮQDQ¦DV GHWHUPLQDU SRU
portaria, que as instituições participantes efetuem contribuições
especiais, nas situações previstas na legislação aplicável,
nomeadamente na eventualidade do Fundo de Resolução
não dispor de recursos próprios para o cumprimento das suas
obrigações.
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 24/2013, de 19 de
fevereiro, que estabelece o método de determinação das contribuições
iniciais, periódicas e especiais para o Fundo de Resolução, previstas no
5*,&6)R%DQFRWHPYLQGRGHVGHDSURFHGHUVFRQWULEXL¦´HV
obrigatórias, conforme disposto no referido diploma.
No dia 3 de novembro de 2015, o Banco de Portugal emitiu uma
Carta-Circular nos termos da qual se esclarece que a contribuição
periódica para o FR deve ser reconhecida como custo no momento da
ocorrência do acontecimento que cria a obrigação de pagamento
GDFRQWULEXL¦¢RLVWR¨QR¹OWLPRGLDGRP©VGHDEULOGHFDGDDQR
conforme estipula o artigo 9.º do Decreto-Lei citado, encontrandose assim o Banco a reconhecer como custo a contribuição no ano
em que a mesma se torna devida.
O FR emitiu, em 15 de novembro de 2015, um comunicado no qual
HVFODUHFHŠŦTXHQ¢R¨SUHYLV¬YHOTXHR)XQGRGH5HVROX¦¢RYHQKDD
SURSRUDFULD¦¢RGHXPDFRQWULEXL¦¢RHVSHFLDOSDUDƮQDQFLDPHQWRGD
PHGLGDGHUHVROX¦¢RDSOLFDGDDR%DQFR(VS¬ULWR6DQWR6$ %(6 
$ HYHQWXDO FREUDQ¦D GH XPD FRQWULEXL¦¢R HVSHFLDO DƮJXUDVH
desta forma, remota.”
O regime previsto no Decreto-Lei n.º 24/2013 estabelece que o
%DQFRGH3RUWXJDOƮ[DSRULQVWUX¦¢RDWD[DDDSOLFDUHPFDGDDQR
sobre a base de incidência objetiva das contribuições periódicas.
De acordo com a instrução do Banco de Portugal n.º 19/2015,
publicada a 29 de dezembro, os bancos portugueses pagaram
contribuições para o Fundo de Resolução em 2016, calculadas
de acordo com uma taxa base de 0,02%, A instrução do Banco
GH3RUWXJDOQ|SXEOLFDGDDGHGH]HPEURƮ[DDWD[D
base a vigorar em 2017 para a determinação das contribuições
periódicas para o FR em 0,0291%.
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Assim, no ano de 2016, o Grupo efetuou contribuições periódicas
para o Fundo de Resolução no montante de Euros 5.661.000.
2PRQWDQWHUHODWLYRFRQWULEXL¦¢RVREUHRVHWRUEDQF ULRSDUDR
ano de 2016, foi de Euros 24.820.000. Estas contribuições foram
reconhecidas como custo nos meses de abril e junho, de acordo
com a IFRIC n.º 21 – Taxas.
No âmbito da constituição do Fundo Único de Resolução Europeu
("FUR"), o Grupo efetuou em 2015, uma contribuição inicial no valor
de Euros 31.364.000. No contexto do Acordo Intergovernamental
UHODWLYRWUDQVIHU©QFLDGHPXWXDOL]D¦¢RGDVFRQWULEXL¦´HVSDUDR
FUR, este montante não foi transferido para o FUR mas utilizado
para o cumprimento de obrigações do FR resultantes da aplicação
GHPHGLGDVGHUHVROX¦¢RDQWHULRUGDWDGHDSOLFD¦¢RGR$FRUGR
(VWHPRQWDQWHWHU GHVHUUHSRVWRDRORQJRGHXPSHU¬RGRGHRLWR
anos (iniciado em 2016) através das contribuições periódicas para o
FUR. O valor total da contribuição relativa ao ano de 2016 imputável
DR *UXSR IRL GH (XURV  GR TXDO R *UXSR SURFHGHX 
HQWUHJD GH (XURV  H R UHPDQHVFHQWH FRQVWLWX¬GR VRE
a forma de compromisso irrevogável de pagamento, conforme a
nota 8. O FUR não cobre as situações em curso, a 31 de dezembro
de 2015, junto do Fundo de Resolução Nacional.
3RUFRPXQLFDGRS¹EOLFRGHGHVHWHPEURGHR)XQGRGH
Resolução anunciou ter acordado com o Ministério das Finanças
a revisão do empréstimo de Euros 3.900.000.000 originalmente
concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução em 2014 para
ƮQDQFLDPHQWRGDPHGLGDGHUHVROX¦¢RDSOLFDGDDR%(6'HDFRUGR
com o Fundo Resolução, a extensão da maturidade do empréstimo
visava assegurar a capacidade do Fundo de Resolução para
cumprir as suas obrigações através das suas receitas regulares,
independentemente das contingências a que o Fundo de Resolução
esteja exposto. No mesmo dia, o Gabinete do Ministro das
Finanças anunciou igualmente que aumentos de responsabilidades
decorrentes de materialização de contingências futuras, determinarão
o ajustamento da maturidade dos empréstimos do Estado e dos
Bancos ao Fundo de Resolução, de forma a manter o esforço
FRQWULEXWLYRH[LJLGRDRVHWRUEDQF ULRQRVQ¬YHLVDWXDLV
De acordo com o comunicado do Fundo de Resolução de 21 de
PDU¦RGH
- "Foram alteradas as condições dos empréstimos obtidos pelo
)XQGRSDUDRƮQDQFLDPHQWRGDVPHGLGDVGHUHVROX¦¢RDSOLFDGDV
DR %DQFR (VS¬ULWR 6DQWR 6$ H DR %DQLI ś %DQFR ,QWHUQDFLRQDO
do Funchal, S.A.”. Estes empréstimos ascendem a Euros 4.953
milhões, dos quais Euros 4.253 milhões concedidos pelo Estado e
Euros 700 milhões concedidos por um conjunto de bancos.
- “Aqueles empréstimos têm agora vencimento em dezembro de
 VHP SUHMX¬]R GD SRVVLELOLGDGH GH UHHPEROVR DQWHFLSDGR
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 dos bancos 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
VXVWHQWDELOLGDGHHRHTXLO¬EULRƮQDQFHLURGR)XQGRGH5HVROX¦¢Rš
- “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”.

1D SUHVHQWH GDWD Q¢R ¨ SRVV¬YHO HVWLPDU RV HIHLWRV QR )XQGR GH
5HVROX¦¢RGHFRUUHQWHV L GDDOLHQD¦¢RSDUFLDOGDSDUWLFLSD¦¢RQR
Novo Banco nos termos do comunicado do Banco de Portugal de
GHPDU¦RGH LL GDDSOLFD¦¢RGRSULQF¬SLRGHTXHQHQKXP
credor da instituição de crédito sob resolução pode assumir um
SUHMX¬]R PDLRU GR TXH DTXHOH TXH DVVXPLULD FDVR HVVD LQVWLWXL¦¢R
tivesse entrado em liquidação; (iii) de responsabilidades ou
contingências adicionais para o Novo Banco, S.A. que têm que ser
neutralizados pelo Fundo de Resolução; (iv) dos processos judiciais
contra o Fundo de Resolução, incluindo o denominado processo
GRV OHVDGRV GR %(6  H Y  GD JDUDQWLD SUHVWDGD V REULJD¦´HV
emitidas pela Oitante.
Não obstante a possibilidade prevista na legislação aplicável de
cobrança de contribuições especiais, atendendo aos desenvolvimentos
UHFHQWHPHQWH RFRUULGRV QR TXH GL] UHVSHLWR  UHQHJRFLD¦¢R GDV
condições dos empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução
pelo Estado e por um conjunto de bancos, no qual o Banco se
LQFOXL H DRV FRPXQLFDGRV S¹EOLFRV HIHWXDGRV SHOR )XQGR GH
Resolução e pelo Gabinete do Ministro das Finanças que referem
que essa possibilidade não será utilizada, as demonstrações
ƮQDQFHLUDV HP  GH GH]HPEUR GH  UHưHWHP D H[SHFWDWLYD
GR %DQFR GH TXH Q¢R VHU¢R H[LJLGDV V LQVWLWXL¦´HV SDUWLFLSDQWHV
no Fundo de Resolução contribuições especiais ou qualquer outro
WLSRGHFRQWULEXL¦´HVH[WUDRUGLQ ULDVSDUDƮQDQFLDUDVPHGLGDVGH
resolução aplicadas ao BES e ao Banif.
Eventuais alterações relativamente a esta matéria podem ter
LPSOLFD¦´HV UHOHYDQWHV QDV IXWXUDV GHPRQVWUD¦´HV ƮQDQFHLUDV GR
Banco.
8. Conforme oportunamente divulgado, em 2012 o Banco emitiu
W¬WXORV GH G¬YLGD VXERUGLQDGD QR YDORU GH (XURV  PLOK´HV
FRQYHUW¬YHLV HP FDSLWDO HP VLWXD¦´HV GH FRQWLQJ©QFLD &R&RV 
TXH IRUDP VXEVFULWRV SHOR (VWDGR 3RUWXJX©V H TXH TXDOLƮFDP
FRPR IXQGRV SU²SULRV GH Q¬YHO  $W¨  GH GH]HPEUR GH 
IRUDPUHHPEROVDGRV(XURVPLOK´HVGHVWHVW¬WXORVSHORTXH
estão por amortizar Euros 700 milhões. Caso a amortização desse
UHPDQHVFHQWH Q¢R RFRUUHVVH DW¨  GH MXQKR GH  RV W¬WXORV
não amortizados seriam convertidos em ações (ordinárias), em
FRQGL¦´HV Ʈ[DGDV QD OHL $ DPRUWL]D¦¢R GHSHQGH GH DXWRUL]D¦¢R
prévia da Supervisão prudencial.
Ainda no âmbito da informação oportunamente publicada a este
respeito, o Plano de Reestruturação aprovado pelas autoridades
europeias prevê um conjunto de compromissos, incluindo
respeitantes ao calendário de amortização destes instrumentos,
cujo incumprimento poderá obrigar o Banco a adotar medidas com
LPSDFWRDGYHUVRQDVXDDWLYLGDGHVLWXD¦¢RƮQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
das operações.
No dia 9 de fevereiro de 2017, o Banco Comercial Português, S.A.
procedeu ao reembolso antecipado ao Estado português dos
LQVWUXPHQWRV K¬EULGRV GH FDSLWDO core tier 1 remanescentes, no
montante de Euros 700 milhões. Este reembolso, que marca o
UHJUHVVRQRUPDOL]D¦¢RGDDWLYLGDGHGR%&3WLQKDVLGRREMHWRGH
aprovação anterior pelo Banco Central Europeu, sujeita ao sucesso
do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
9. Em 31 de dezembro de 2013, foi assinado um memorando de
entendimento com os Sindicatos para a implementação de um
processo de ajuste salarial com vigência temporária, que permitirá ao
BCP atingir as metas acordadas pela CE com o Estado português de
redução de custos com pessoal. Este acordo, que entrou em vigor em
1 de julho de 2014, para além de reduzir a remuneração, suspende
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DVSURPR¦´HVSURJUHVV´HVHGLXWXUQLGDGHVYLQFHQGDVTXHGHYHULDPVHUSDJDVDW¨DRƮQDOGH(VWHDFRUGRSUHY©DLQGDTXHHVWDUHGX¦¢R
VDODULDOVHMDGHYROYLGDDRVWUDEDOKDGRUHVVXMHLWRDSURYD¦¢RHP$VVHPEOHLD*HUDOGHDFLRQLVWDVGR%DQFRVRESURSRVWDGD&RPLVV¢R([HFXWLYD
1D ¹OWLPD VHPDQD GR DQR GH  ƮFRX FRQFOX¬GD D QHJRFLD¦¢R TXH GHFRUULD GHVGH RXWXEUR FRP DOJXQV VLQGLFDWRV GH WUDEDOKDGRUHV
com o objetivo de rever o Acordo Coletivo de Trabalho (“ACT”), a qual teve como principal objetivo a possibilidade do Banco poder manter
DGHTXDGDPHQWHFRQWLGDDHYROX¦¢RGRVFXVWRVGHSHVVRDODFXUWRSUD]RFRPRPHQRULPSDFWRSRVV¬YHOQDYLGDGRVFRODERUDGRUHV
(VWDUHYLV¢RGR$&7HPYLJRUGHVGHIHYHUHLURGHDEUDQJHXPDW¨ULDVGLYHUVDVGHHQWUHDVTXDLVVHVDOLHQWDPFRPRPDLVUHOHYDQWHV L R
compromisso de antecipar para julho de 2017 a reposição dos salários que estava prevista para janeiro de 2018 e (ii) o aumento da idade de reforma
por forma a alinhá-la com a da Segurança Social, o que permitirá assegurar o fortalecimento da sustentabilidade dos fundos de pensões.
10. 2%DQFRIRLREMHWRGHLQVSH¦´HVWULEXW ULDVUHODWLYDVDRVH[HUF¬FLRVDW¨(PUHVXOWDGRGDVLQVSH¦´HVHPFDXVDIRUDPHIHWXDGDV
FRUUH¦´HVSHODDGPLQLVWUD¦¢RƮVFDOGHFRUUHQWHVGDGLIHUHQWHLQWHUSUHWD¦¢RGHDOJXPDVQRUPDVƮVFDLV2SULQFLSDOLPSDFWRGHVVDVFRUUH¦´HV
RFRUUHXQRFDVRGR,5&DRQ¬YHOGRUHSRUWHGHSUHMX¬]RVƮVFDLVHQRFDVRGR,9$DRQ¬YHOGRDSXUDPHQWRGRpro rata de dedução do imposto,
XWLOL]DGRSDUDHIHLWRVGDGHWHUPLQD¦¢RGRPRQWDQWHGR,9$GHGXW¬YHO$VOLTXLGD¦´HVDGLFLRQDLVFRUUH¦´HVHIHWXDGDVSHODDGPLQLVWUD¦¢R
ƮVFDOIRUDPQDVXDPDLRULDREMHWRGHFRQWHVWD¦¢RSHODYLDDGPLQLVWUDWLYDHRXMXGLFLDO
2%DQFRUHJLVWRXSURYLV´HVRXSDVVLYRVSRULPSRVWRVGLIHULGRVQRPRQWDQWHTXHFRQVLGHUDDGHTXDGRSDUDID]HUIDFHVFRUUH¦´HVGHLPSRVWR
RXGRVSUHMX¬]RVƮVFDLVGHTXHIRLREMHWREHPFRPRVFRQWLQJ©QFLDVUHIHUHQWHVDRVH[HUF¬FLRVDLQGDQ¢RUHYLVWRVSHODDGPLQLVWUD¦¢RƮVFDO

56. EXPOSIÇÃO À DÍVIDA SOBERANA
1D VHTX©QFLD GH XP SHU¬RGR GH GHVDFHOHUD¦¢R GD DWLYLGDGH HFRQ²PLFD H GH DXPHQWR GD LQưD¦¢R GDV UHYLV´HV GD QRWD¦¢R GH rating da
5HS¹EOLFDGH0R¦DPELTXHGDGHSUHFLD¦¢RGRPHWLFDOHGDGLPLQXL¦¢RGRLQYHVWLPHQWRGLUHWRHVWUDQJHLURR%DQFRGH0R¦DPELTXHDVVXPLX
XPD SRO¬WLFD UHVWULWLYD FRP DXPHQWRV VXFHVVLYRV QD WD[D GH UHIHU©QFLD QXP WRWDO GH  SE GHVGH GH]HPEUR EHP FRPR DXPHQWRX R
FRHƮFLHQWHGHUHVHUYDVP¬QLPDV(VWHFRQMXQWRGHIDWRUHVFRQGLFLRQRXDEDQFDFRPHUFLDOHP0R¦DPELTXHSUHVVLRQDQGRDSDUDSURVVHJXLU
XPDJHVW¢RULJRURVDGDOLTXLGH]FRPHQIRTXHQDFDSWD¦¢RGHUHFXUVRVDSHVDUGHFRQWULEXLUSDUDDPHOKRULDGDPDUJHPƮQDQFHLUD
'HDFRUGRFRPXPFRPXQLFDGRGR)XQGR0RQHW ULR,QWHUQDFLRQDO )0, GHGHDEULOGHIRLGHVFREHUWDG¬YLGDJDUDQWLGDSHOR(VWDGR
de Moçambique num montante superior a USD 1.000 milhões que não tinha sido divulgada ao FMI. Na sequência desta descoberta, o
programa económico apoiado pelo FMI foi suspenso. De acordo com um comunicado do Fundo Monetário Internacional (FMI) datado de 13
GHGH]HPEURGHIRUDPLQLFLDGDVGLVFXVV´HVVREUHXPSRVV¬YHOQRYRDFRUGRFRPR*RYHUQRGH0R¦DPELTXHWHQGRVLGRDFRUGDGRVRV
termos de referência para a realização de uma auditoria externa que se encontra a decorrer.
Em comunicado datado de 16 de janeiro de 2017, o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique informou os detentores das
REULJD¦´HV HPLWLGDV SHOD 5HS¹EOLFD GH 0R¦DPELTXH Š86  7¬WXORV DPRUWL] YHLV HP š TXH R SDJDPHQWR GRV
MXURVQRPRQWDQWHGH86'GHYLGRVHPGHMDQHLURGHQ¢RVHULDPSDJRVSHOD5HS¹EOLFDGH0R¦DPELTXH2*UXSRQ¢R
detém direta ou indiretamente as obrigações anteriormente referidas. Segundo a análise efetuada pelo Grupo, esta situação não altera as
H[SHWDWLYDVGR*UXSRVREUHDFDSDFLGDGHGR*RYHUQRGH0R¦DPELTXHHGDVHPSUHVDVS¹EOLFDVKRQUDUHPRVVHXVFRPSURPLVVRV
Em 31 de dezembro de 2016, considerando a participação indireta de 66,7% no Grupo BIM, o interesse do Banco nos capitais próprios do BIM ascende
a Euros 208.189.000. Adicionalmente, a reserva de conversão cambial associada a esta participação ascende a um valor negativo de 168.883.000.
2FRQWULEXWRGR%,0SDUDRUHVXOWDGRO¬TXLGRFRQVROLGDGRGRH[HUF¬FLRGHDWULEX¬YHODRVDFLRQLVWDVGR%DQFRDVFHQGHD(XURV
(PGHGH]HPEURGHHR*UXSRWHPDVHJXLQWHH[SRVL¦¢RG¬YLGDGRVSD¬VHVTXHVROLFLWDUDPDSRLRƮQDQFHLUR8QL¢R(XURSHLD
%DQFR&HQWUDO(XURSHXRX)XQGR0RQHW ULR,QWHUQDFLRQDOUHJLVWDGDQDFDUWHLUDGRVDWLYRVƮQDQFHLURV
(Milhares de Euros)

Emitente / Carteira

Valor
contabilístico

Justo
valor

Taxa de juro
média %

Maturidade
média anos

Nível de
valorização

2016
GRÉCIA
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

384

384

0,00%

-

1

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDYHQGD

126.395

126.395

23,46%

1,5

$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVDW¨PDWXULGDGH

101.391

100.806

10,23%

1,8

3

228.170

227.585

259

259

0,00%

-

1

472.170

472.170

8,21%

1,5

2

472.429

472.429

MOÇAMBIQUE
2 e 3(*)

2015
GRÉCIA
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R
MOÇAMBIQUE
$WLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDYHQGD

,QFOXL(XURVGHDWLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDYHQGDYDORUL]DGRVQRQ¬YHOH(XURVYDORUL]DGRVQRQ¬YHO

(*)
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Em 31 de dezembro de 2016, adicionalmente o Grupo BCP tem
registado exposição ao Estado Moçambicano na rubrica crédito a
clientes no montante de Euros 355.332.000 (31 de dezembro de
 (XURV   H QDV UXEULFDV GH *DUDQWLDV H /LQKDV
de crédito irrevogáveis, o montante de Euros 132.694.000 (31 de
GH]HPEUR GH  (XURV   (P  GH GH]HPEUR GH
2016, o Grupo BCP apresenta uma exposição indireta ao Estado
Moçambicano resultante de garantias soberanas recebidas, na
rubrica crédito a clientes no montante de Euros 268.536.000.

57. CEDÊNCIA DE ATIVOS
O Grupo realizou um conjunto de operações de cedência de
DWLYRVƮQDQFHLURV QRPHDGDPHQWHFU¨GLWRDFOLHQWHV SDUDIXQGRV
especializados de recuperação de crédito. Estes fundos assumem
a gestão das sociedades mutuárias ou dos ativos recebidos em
colateral com o objetivo de garantir uma administração proativa
através da implementação de planos de exploração / valorização
dos mesmos.
Os fundos especializados na recuperação de crédito que adquiriram
RV DWLYRV ƮQDQFHLURV DR *UXSR V¢R IXQGRV IHFKDGRV HP TXH RV
participantes não têm a possibilidade de pedir o reembolso das suas
unidades de participação durante a vida do mesmo. Estas unidades
de participação são detidas, habitualmente, por vários bancos
do mercado, e que são cedentes dos créditos, em percentagens
que vão variando ao longo da vida dos fundos, mas em que cada
SDUWLFLSDQWH LVRODGDPHQWH Q¢R GHW¨P W¬WXORV UHSUHVHQWDWLYRV GH
mais de 50% do capital do fundo.
2VIXQGRVW©PXPDHVWUXWXUDGHJHVW¢RHVSHF¬ƮFD General Partner),
totalmente autónoma dos bancos cedentes, que é selecionada na
data de constituição do fundo. A estrutura de gestão do fundo tem
FRPRSULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHV L GHƮQLURREMHWLYRGRIXQGRH
(ii) administrar e gerir em regime exclusivo o fundo, determinar os
REMHWLYRVHSRO¬WLFDGHLQYHVWLPHQWRHRPRGRGHFRQGXWDGDJHVW¢R
e negócios do fundo. A estrutura de gestão é remunerada através
de comissões de gestão cobradas aos fundos.
Estes fundos (em que o Grupo detém uma posição minoritária
nas unidades de participação) constituem sociedades com vista
 DTXLVL¦¢R GRV FU¨GLWRV DRV EDQFRV D TXDO ¨ ƮQDQFLDGD DWUDY¨V

GDHPLVV¢RGHW¬WXORVV¨QLRUHGHW¬WXORVM¹QLRU2YDORUGRVW¬WXORV
sénior, subscritos integralmente pelos fundos que detêm o capital
social, iguala o justo valor do ativo objeto de cedência, determinado
mediante um processo negocial baseado em avaliações efetuadas
por ambas as partes.
2YDORUGRVW¬WXORVM¹QLRU¨HTXLYDOHQWHGLIHUHQ¦DHQWUHRMXVWRYDORU
TXHWHYHSRUEDVHDYDORUL]D¦¢RGRW¬WXORV¨QLRUHRYDORUGHFHG©QFLD
GRV FU¨GLWRV (VWHV W¬WXORV M¹QLRU VHQGR VXEVFULWRV SHOR *UXSR
darão direito a um valor positivo contingente caso o valor dos ativos
transferidos ultrapasse o montante das prestações sénior acrescidos
GDUHPXQHUD¦¢RGDVPHVPDV$VVLPFRQVLGHUDQGRTXHHVWHVW¬WXORV
M¹QLRUUHưHWHPXPGLIHUHQFLDOGHDYDOLD¦¢RGRVDWLYRVFHGLGRVWHQGR
por base avaliações efetuadas por entidades independentes e um
SURFHVVRQHJRFLDOHQWUHDVSDUWHVR*UXSRSURFHGHFRQVWLWXL¦¢RGH
perdas por imparidade para a totalidade dos mesmos.
Assim, na sequência das operações de cedência de ativos ocorridas,
R*UXSRVXEVFUHYHX
7¬WXORVV¨QLRU XQLGDGHVGHSDUWLFLSD¦¢R GRVIXQGRVFXMDUHDOL]D¦¢R
dependerá dos FDVKƮRZV futuros provenientes de um conjunto
alargado de ativos cedidos pelos vários bancos participantes.
(VWHVW¬WXORVHQFRQWUDPVHDVVLPUHJLVWDGRVQDFDUWHLUDGHDWLYRV
ƮQDQFHLURVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDVHQGRDYDOLDGRVDRMXVWRYDORU
FRPEDVHQR¹OWLPRYDORUGHFRWD¦¢RGLVSRQ¬YHORTXDO¨GLYXOJDGR
SHODV6RFLHGDGHV*HVWRUDVHDXGLWDGRQRƮQDOGHFDGDDQR
7¬WXORVM¹QLRU FRPPDLRUJUDXGHVXERUGLQD¦¢R HPLWLGRVSHODV
sociedades de direito Português controladas pelos fundos,
HQFRQWUDPVH D VHU WRWDOPHQWH SURYLVLRQDGRV SRU UHưHWLUHP D
PHOKRUHVWLPDWLYDGDLPSDULGDGHGRVDWLYRVƮQDQFHLURVFHGLGRV
Neste contexto, não tendo controlo, mas permanecendo algum
ULVFR H EHQHI¬FLR R *UXSR QRV WHUPRV GD ,$6  SURFHGHX D
XPDDQ OLVHGDH[SRVL¦¢RYDULDELOLGDGHGHULVFRVHEHQHI¬FLRVQRV
DWLYRVWUDQVIHULGRVDQWHVHDS²VDRSHUD¦¢RWHQGRFRQFOX¬GRTXH
Q¢RUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHI¬FLRV
Considerando que também não detém controlo, já que não exerce
TXDOTXHULQưX©QFLDVREUHRVIXQGRVRXDVVRFLHGDGHVTXHGHW©P
os ativos, o Grupo procedeu, nos termos da IAS 39.20 c, ao
desreconhecimento dos ativos transferidos e ao reconhecimento
GRVDWLYRVUHFHELGRVFRPRFRQWUDSDUWLGDQRVVHJXLQWHVWHUPRV
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(Milhares de Euros)

Valores associados à cedência de ativos
2016
Ativos
cedidos
Fundo Recuperação Turismo FCR(a)

268.318

294.883

26.565

82.566

83.212

646

577.803

399.900

383.821

(16.079)

238.325

201.737

238.325

36.588

343.266

243.062

232.267

(10.795)

132.635

124.723

132.635

7.912

211.388

152.155

138.187

(13.968)

113.665

113.653

109.599

(4.054)

2.005.594

1.586.114

1.612.929

26.815

Vallis Construction Sector Fund(d)
(b)

Fundo Aquarius FCR(c)
Discovery Real Estate Fund

Resultado
apurado com
a transferência

84.112

(c)

Fundo Recuperação FCR

Valor
recebido

304.400

Fundo Reestruturação Empresarial FCR(b)
FLIT-PTREL

Ativos líquidos
cedidos

(c)

Fundo Vega FCR(e)

2VVHJPHQWRVGHDWLYLGDGHGRV)XQGRVGH5HHVWUXWXUD¦¢RV¢RRVVHJXLQWHVD 7XULVPRE 'LYHUVLƮFDGRF ,PRELOL ULRHWXULVPRG &RQVWUX¦¢RHH ,PRELOL ULR

(Milhares de Euros)

Valores associados à cedência de ativos
2015
Ativos
cedidos
Fundo Recuperação Turismo FCR(a)

304.400
(b)

Ativos líquidos
cedidos
268.318

Valor
recebido
294.883

Resultado
apurado com
a transferência
26.565

84.112

82.566

83.212

646

FLIT-PTREL(c)

577.803

399.900

383.821

(16.079)

Vallis Construction Sector Fund(d)

235.656

200.105

235.656

35.551

Fundo Recuperação FCR(b)

343.172

242.972

232.173

(10.799)

Fundo Aquarius FCR(c)

132.635

124.723

132.635

7.912

Discovery Real Estate Fund(c)

211.388

152.155

138.187

(13.968)

Fundo Reestruturação Empresarial FCR

Fundo Vega FCR(e)

113.633

113.633

109.567

(4.066)

2.002.799

1.584.372

1.610.134

25.762

2VVHJPHQWRVGHDWLYLGDGHGRV)XQGRVGH5HHVWUXWXUD¦¢RV¢RRVVHJXLQWHVD 7XULVPRE 'LYHUVLƮFDGRF ,PRELOL ULRHWXULVPRG &RQVWUX¦¢RHH ,PRELOL ULR

O resultado apurado com a transferência dos ativos encontra-se registado na rubrica Resultados em operações de negociação e de cobertura
ś9HQGDGHFU¨GLWRV QRWD FXMRPRQWDQWHHPIRLXPSURYHLWRGH(XURV FXVWRGH(XURV 
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GDWDGHGHGH]HPEURGHRVDWLYRVUHFHELGRVQR¡PELWRGHVWDVRSHUD¦´HVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Títulos sénior
Unidades de
participação
(nota 23)

Títulos júnior
Unidades de
participação
(nota 23)

Prestações
suplementares de
capital (nota 32)

Suprimentos
(nota 32)

Total

Fundo Recuperação Turismo FCR
Valor bruto
Imparidade

287.929

-

31.274

-

(31.274)

-

319.203

(45.611)

-

242.318

-

-

-

242.318

(76.885)

84.112

-

-

-

84.112

Fundo Reestruturação Empresarial FCR
Valor bruto
Imparidade

-

-

-

78.649

(5.463)

-

-

-

78.649

(5.463)

299.479

-

38.155

2.939

340.573

-

(38.155)

(2.939)

(45.807)

-

294.766

FLIT-PTREL
Valor bruto
Imparidade

(4.713)
294.766

-

-

Vallis Construction Sector Fund
Valor bruto

203.172

36.292

-

-

239.464

Imparidade

(173.799)

(36.292)

-

-

(210.091)

-

-

-

29.373

-

77.085

-

293.081

-

(77.085)

-

(147.783)

29.373
Fundo Recuperação FCR
Valor bruto
Imparidade

215.996
(70.698)
145.298

-

-

-

145.298

136.111

-

-

-

136.111

Fundo Aquarius FCR
Valor bruto
Imparidade

-

-

-

127.144

(8.967)

-

-

-

127.144

(8.967)

151.086

-

-

-

151.086

Discovery Real Estate Fund
Valor bruto
Imparidade

-

-

-

-

-

151.086

-

-

-

151.086

44.848

-

66.950

-

111.798

(66.950)

Fundo Vega FCR
Valor bruto
Imparidade

Total valor bruto
Total imparidade
TOTAL

-

-

-

(66.950)

44.848

-

-

-

44.848

1.422.733

36.292

213.464

2.939

1.675.428

(36.292)

(213.464)

(2.939)

(309.251)
1.113.482

-

-

-

(561.946)
1.113.482

1R¡PELWRGDVRSHUD¦´HVGHFHG©QFLDRVW¬WXORVVXEVFULWRVGHQDWXUH]DVXERUGLQDGDHVSHFLƮFDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPRVDWLYRVFHGLGRV
W¬WXORVM¹QLRU W©PDVVRFLDGRSHUGDVSRULPSDULGDGHSDUDDVXDWRWDOLGDGH1¢RREVWDQWHR*UXSRPDQW¨PXPDH[SRVL¦¢RLQGLUHWDDRVDWLYRV
ƮQDQFHLURVFHGLGRVQR¡PELWRGHXPDSDUWLFLSD¦¢RPLQRULW ULDQDpoolGHWRGRVRVDWLYRVFHGLGRVSRURXWUDVLQVWLWXL¦´HVƮQDQFHLUDVSRUYLD
GDSDUWLFLSD¦¢RGRVIXQGRVDGTXLULGDVQR¡PELWRGDVRSHUD¦´HV GHQRPLQDGDVQRTXDGURFRPRW¬WXORVV¨QLRU 
A dotação de imparidade em fundos de reestruturação de crédito com impacto em resultados, ocorrida no decorrer de 2016, ascendeu
D (XURV   (XURV   GRV TXDLV (XURV  HQFRQWUDPVH UHJLVWDGRV HP ,PSDULGDGH GH RXWURV DWLYRV
ƮQDQFHLURV QRWD H(XURVHP,PSDULGDGHGHRXWURVDWLYRV QRWD 
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GDWDGHGHGH]HPEURGHRVDWLYRVUHFHELGRVQR¡PELWRGHVWDVRSHUD¦´HVV¢RDQDOLVDGRVFRPRVHJXH
(Milhares de Euros)

2015
Títulos sénior
Unidades de
participação
(nota 23)

Títulos júnior
Unidades de
participação
(nota 23)

Prestações
suplementares de
capital (nota 32)

Suprimentos
(nota 32)

Total

Fundo Recuperação Turismo FCR
Valor bruto

287.929

-

30.808

-

318.737

Imparidade

(34.431)

-

(30.808)

-

(65.239)

9DORUO¬TXLGR

253.498

-

-

-

253.498

83.319

-

-

-

83.319

Imparidade

(1.214)

-

-

-

(1.214)

9DORUO¬TXLGR

82.105

-

-

-

82.105

Valor bruto

297.850

-

38.155

2.939

338.944

Imparidade

(2.862)

-

(38.155)

(2.939)

(43.956)

294.988

-

-

-

294.988

Fundo Reestruturação Empresarial FCR
Valor bruto

FLIT-PTREL

9DORUO¬TXLGR
Vallis Construction Sector Fund
Valor bruto
Imparidade
9DORUO¬TXLGR

228.765

35.441

-

-

264.206

-

(35.441)

-

-

(35.441)

228.765

-

-

-

228.765

Fundo Recuperação FCR
Valor bruto

222.737

-

75.130

-

297.867

Imparidade

(54.848)

-

(75.130)

-

(129.978)

9DORUO¬TXLGR

167.889

-

-

-

167.889

136.111

-

-

-

136.111

Fundo Aquarius FCR
Valor bruto
Imparidade
9DORUO¬TXLGR

(1.944)

-

-

-

(1.944)

134.167

-

-

-

134.167

145.624

-

-

-

145.624

Discovery Real Estate Fund
Valor bruto
Imparidade
9DORUO¬TXLGR

(940)

-

-

-

(940)

144.684

-

-

-

144.684

46.067

-

63.518

-

109.585

Fundo Vega FCR
Valor bruto
Imparidade
9DORUO¬TXLGR
Total valor bruto
Total imparidade
TOTAL VALOR LÍQUIDO

-

-

(63.518)

-

(63.518)

46.067

-

-

-

46.067

1.448.402

35.441

207.611

2.939

1.694.393

(96.239)

(35.441)

(207.611)

(2.939)

(342.230)

1.352.163

-

-

-

1.352.163

RELATÓRIO E CONTAS 2016

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS CONSOLIDADAS DE 2016

300

$GLFLRQDOPHQWHHQFRQWUDPVHUHJLVWDGRVQDFDUWHLUDGHFU¨GLWRVDFOLHQWHVƮQDQFLDPHQWRVDVVRFLDGRVVVHJXLQWHVRSHUD¦´HVGHFHG©QFLD
GHFU¨GLWRV
(Milhares de Euros)

2016
Crédito
Fundo Reestruturação Empresarial FCR
FLIT-PTREL
Fundo Recuperação FCR
Vallis Construction Sector Fund
Fundo Aquarius FCR
Discovery Real Estate Fund
Fundo Vega FCR

2015

Imparidade

Valor líquido

Crédito

Imparidade

Valor líquido

857

-

857

958

-

958

4.203

(10)

4.193

4.539

(41)

4.498

49.372

(14.373)

34.999

48.953

(14.802)

34.151

249.362

(31.322)

218.040

215.029

(1.379)

213.650

3.962

-

3.962

3.962

-

3.962

15.376

(38)

15.338

12.255

(56)

12.199

5.732

(5)

5.727

1.119

(1)

1.118

328.864

(45.748)

283.116

286.815

(16.279)

270.536

58. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS OU EM DESCONTINUAÇÃO
O Banco Comercial Português, S.A. acordou a realização de uma fusão por incorporação do Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco
Privado Atlântico, S.A, por esse facto essa entidade passou a ser considerada como operação descontinuada desde 31 de março de 2016.
Neste contexto, o Grupo reexpressou a demonstração consolidada dos resultados e a demonstração consolidada do Rendimento Integral para
RSHU¬RGRFRPSUHHQGLGRHQWUHGHMDQHLURHGHGH]HPEURGHDRDEULJRGRGLVSRVWRQD1RUPD,QWHUQDFLRQDOGH5HODWR)LQDQFHLURś
Ativos não correntes detidos para venda (IFRS 5). Com referência a 31 de dezembro de 2015, o total de ativos e passivos desta subsidiária foram
UHOHYDGRVQREDODQ¦RFRQVROLGDGRQDVOLQKDVUHVSHWLYDVHQTXDQWRTXHRVFXVWRVHSURYHLWRVGRH[HUF¬FLRFRPUHIHU©QFLDDGH]HPEURGHH
2015, foram apresentados numa só linha denominada Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação. Após a concretização
da fusão, que ocorreu em 30 de abril de 2016, os ativos e passivos do Banco Millennium Angola foram desreconhecidos do balanço consolidado,
passando a participação detida no Banco Millennium Atlântico a ser registada como associada, conforme referido na nota 26.
Esta reexpressão implicou alterações na forma como o contributo da atividade do Banco Millennium Angola, S.A. no decurso de 2015 é
DSUHVHQWDGRQDUHIHULGDGHPRQVWUD¦¢RHQ¢RWHYHLPSDFWRQRUHVXOWDGRO¬TXLGRFRQVROLGDGRQHPQRUHQGLPHQWRLQWHJUDOFRQVROLGDGRGR
%DQFRSDUDRH[HUF¬FLRƮQGRHPGHGH]HPEURGH$RQ¬YHOGR%DODQ¦RFRQVROLGDGRDUHOHYD¦¢RGRVDWLYRVHSDVVLYRVQ¢RIRLDOWHUDGD
&RQIRUPHGLVSRVWRQDDO¬QHDD GRSDU JUDIRGD,)56GHYHPVHUGLYXOJDGRVRVFDVKƮRZO¬TXLGRVDWULEX¬YHLVDWLYLGDGHRSHUDFLRQDO
LQYHVWLPHQWRHGHƮQDQFLDPHQWRGHRSHUD¦´HVGHVFRQWLQXDGDVQ¢RVHQGRFRQWXGRPDQGDW²ULDVSDUDJUXSRVGHDWLYRVGHWLGRVSDUDYHQGD
TXHVHMDPVXEVLGL ULDVUHFHQWHPHQWHDGTXLULGDVTXHFXPSUDPRVFULW¨ULRVSDUDFODVVLƮFD¦¢RFRPRGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGDQDDTXLVL¦¢R
1DVHTX©QFLDGDFRQFUHWL]D¦¢RGDIXV¢RR*UXSRGHL[RXGHGHWHURFRQWURORVREUHR%DQFR0LOOHQQLXP$QJRODSDVVDQGRDGHWHULQưX©QFLD
VLJQLƮFDWLYDVREUHDQRYDHQWLGDGH%DQFR0LOOHQQLXP$WO¡QWLFR6$FRPXPDSDUWLFLSD¦¢RGHGRFDSLWDOVRFLDO1HVWHFRQWH[WRR
Grupo valorizou a sua participação na empresa associada Banco Millennium Atlântico ao justo valor.
2MXVWRYDORUGDSDUWLFLSD¦¢RƮQDQFHLUDDWULEX¬YHODR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VQR%DQFR0LOOHQQLXP$WO¡QWLFRGDWDGHDEHUWXUD GH
DEULOGH IRLHVWLPDGRDWUDY¨VGRGHVFRQWRGRVưX[RVGHFDL[DDVVRFLDGRVDR3ODQRGH1HJ²FLRVGHVHQYROYLGRSDUDRSURMHWRGHIXV¢R
GR%DQFR0LOOHQQLXP$QJRODFRPR%DQFR3ULYDGR$WO¡QWLFRDMXVWDGRSHODYDULD¦¢RFDPELDORFRUULGDGHVGHRƮQDOGRDQRDW¨TXHODGDWDH
SHODGLIHUHQ¦DHQWUHDVLWXD¦¢RO¬TXLGDFRPELQDGDHVWLPDGD DTXDOIRLEDVHDGDQDLQIRUPD¦¢RGLVSRQ¬YHOGDWDGRDSXUDPHQWRGRYDORU HD
que fora implicitamente estimada no Plano de Negócios.
$GLFLRQDOPHQWHRDMXVWDPHQWRFRQVLGHUDGRQRƮQDOGHIRLPDQWLGRHPERUDFRPPHQRUH[SUHVV¢R HPYH]GH DƮPGH
ID]HUUHưHWLUDLQFHUWH]DDLQGDDVVRFLDGDHYROX¦¢RHFRQ²PLFDHƮQDQFHLUDHP$QJRODDSHVDUGDHYROX¦¢RQRVHQWLGRGHXPDHVWDELOL]D¦¢R
HQWUHWDQWRYHULƮFDGD
2VSULQFLSDLVHIHLWRVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDVVRFLDGDVDHVWDRSHUD¦¢RIRUDPRVVHJXLQWHV
LPSDFWRSRVLWLYRQRUHVXOWDGRGRSHU¬RGRGH(XURV
LPSDFWRSRVLWLYRQRVFDSLWDLVSU²SULRVH[FOXLQGRUHVXOWDGRGRSHU¬RGRQRPRQWDQWHGH(XURVQDVHTX©QFLDGDYDORUL]D¦¢R
ao justo valor da participação detida na nova entidade.
$UHVHUYDFDPELDOQHJDWLYDQRPRQWDQWHGH(XURVIRLDQXODGDHUHJLVWDGDHPUHVXOWDGRVGRH[HUF¬FLRQ¢RLPSOLFDQGRLPSDFWR
O¬TXLGRHPFDSLWDLVSU²SULRV
$S²VGHDEULOGHSDVVRXDVHUDSOLFDGDDHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOSDUWLFLSD¦¢RGHWLGDQR%DQFR0LOOHQQLXP$WO¡QWLFR6$RTXDO
resultou num contributo para o resultado consolidado do Grupo e outros efeitos nos capitais próprios, nos montantes de Euros 13.306.000 e
Euros 9.967.000, respetivamente (nota 26).
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Em 31 de dezembro de 2016, a participação no Banco Millennium Atlântico, S.A encontra-se registada por Euros 228.412.000, incluindo
Euros 102.921.000 relativos a goodwill (nota 26).
2%DODQ¦RFRPUHIHU©QFLDDGHGH]HPEURGHGR%DQFR0LOOHQQLXP$QJROD6$¨RVHJXLQWH
(Milhares de Euros)

2015
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais e instituições de crédito

547.806

Aplicações em instituições de crédito

44.676

Crédito a clientes

947.863

&DUWHLUDGHW¬WXORVHGHULYDGRV

610.410

Outros ativos

192.909

TOTAL DE ATIVO

2.343.664

Recursos de outras instituições de crédito

215.637

Recursos de clientes

1.691.726

3DVVLYRVƮQDQFHLURVGHWLGRVSDUDQHJRFLD¦¢R

133

Provisões

3.408

Outros passivos

96.969

TOTAL DE PASSIVO

2.007.873

Capital próprio

27.202

Prémios de emissão

48.372

Reservas e resultados acumulados

260.217

TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS

335.791

TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO

2.343.664

$VSULQFLSDLVUXEULFDVGDGHPRQVWUD¦¢RGRVUHVXOWDGRVUHODWLYDVDHVWDRSHUD¦¢RHPGHVFRQWLQXD¦¢RV¢RDQDOLVDGDVFRQIRUPHVHJXH
(Milhares de Euros)

2016
Banco
Millennium
Angola
0DUJHPƮQDQFHLUD

2015

Outros

Banco
Millennium
Angola

Total

Outros

Total

37.690

-

37.690

110.975

-

110.975

8.777

-

8.777

32.607

-

32.607

26.962

-

26.962

58.325

-

58.325

(328)

(533)

(861)

(1.704)

(2.319)

(4.023)

TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS

73.101

(533)

72.568

200.203

(2.319)

197.884

Custos com o pessoal

12.020

-

12.020

42.140

-

42.140

Outros gastos administrativos

11.129

(533)

10.596

36.566

(2.319)

34.247

3.009

-

3.009

12.545

-

12.545

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS

26.158

(533)

25.625

91.251

(2.319)

88.932

Imparidade de crédito, de outros ativos
e outras provisões

(5.023)

-

(5.023)

(16.430)

-

(16.430)

RESULTADO OPERACIONAL

41.920

-

41.920

92.522

-

92.522

14

-

14

1.868

-

1.868

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

41.934

-

41.934

94.390

-

94.390

Impostos

(5.128)

-

(5.128)

(18.711)

-

(18.711)

RESULTADO DO EXERCÍCIO (NOTA 17)

36.806

-

36.806

75.679

-

75.679

Resultados de serviços e comissões
5HVXOWDGRVHPRSHUD¦´HVƮQDQFHLUDV
Outros proveitos / custos de exploração

$PRUWL]D¦´HVGRH[HUF¬FLR

Resultado de alienação de subsidiárias
e outros ativos
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59. EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS DO GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
(PGHGH]HPEURGHDVHPSUHVDVVXEVLGL ULDVGR*UXSRLQFOX¬GDVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRLQWHJUDOV¢RDVVHJXLQWHV
Grupo

Empresas subsidiárias

Sede

Capital social

Moeda

Atividade
económica

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

Lisboa

17.500.000

EUR

Banca

100,0

100,0

100,0

Banco ActivoBank, S.A.

Lisboa

17.500.000

EUR

Banca

100,0

100,0

–

Bank Millennium, S.A.

Varsóvia

1.213.116.777

PLN

Banca

50,1

50,1

50,1

Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

Genebra

70.000.000

&+)

Banca

100,0

100,0

–

BIM - Banco Internacional
de Moçambique, S.A.

Maputo

4.500.000.000

MZN

Banca

66,7

66,7

–

Millennium bcp Bank & Trust

*HRUJH7RZQ

340.000.000

USD

Banca

100,0

100,0

–

BCP Finance Bank, Ltd.

*HRUJH7RZQ

246.000.000

USD

Banca

100,0

100,0

–

BCP Finance Company

*HRUJH7RZQ

90.911.349

EUR

Financeira

100,0

34,1

–

Caracas Financial Services, Limited

*HRUJH7RZQ

25.000

USD

6HUYL¦RVƮQDQFHLURV

100,0

100,0

100,0

MB Finance AB

Estocolmo

500.000

6(.

Financeira

100,0

50,1

–

Millennium BCP - Escritório de
Representações e Serviços, Ltda

São Paulo

52.270.768

BRL

6HUYL¦RVƮQDQFHLURV

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

BCP International B.V.

Amesterdão

18.000

EUR

Gestão de
participações sociais

BCP Investment B.V.

Amesterdão

620.774.050

EUR

Gestão de
participações sociais

100,0

100,0

100,0

bcp holdings (usa), Inc.

1HZDUN

250

USD

Gestão de
participações sociais

100,0

100,0

–

BCP África, S.G.P.S., Lda.

Funchal

682.965.800

EUR

Gestão de
participações sociais

100,0

100,0

100,0

Millennium bcp Participações, S.G.P.S.,
Sociedade Unipessoal, Lda.

Funchal

25.000

EUR

Gestão de
participações sociais

100,0

100,0

100,0

BCP Capital - Sociedade de Capital
de Risco, S.A.

Oeiras

2.000.000

EUR

Capital de risco

100,0

100,0

100,0

BG Leasing, S.A.

Gdansk

1.000.000

PLN

/RFD¦¢RƮQDQFHLUD

74,0

37,1

–

Enerparcela - Empreendimentos
Imobiliários, S.A.

Oeiras

37.200.000

EUR

Gestão de imóveis

100,0

100,0

–

Oeiras

1.500.000

EUR

Gestão de fundos
de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Adelphi Gere, Investimentos Imobiliários, S.A. Oeiras

10.706.743

EUR

Gestão de imóveis

100,0

100,0

–

Sadamora - Investimentos Imobiliários, S.A. Oeiras

11.337.399

EUR

Gestão de imóveis

100,0

100,0

–

100,0

100,0

–

93,7

93,5

83,2

Interfundos - Gestão de Fundos
de Investimento Imobiliários, S.A.

Monumental Residence - Investimentos
Imobiliários, S.A.

Funchal

50.000

EUR

Gestão de imóveis

Millennium bcp - Prestação
de Serviços, A.C.E.

Lisboa

331.000

EUR

Serviços

Millennium bcp Teleserviços - Serviços
de Comércio Electrónico, S.A.

Lisboa

50.004

EUR

Serviços de videotex

100,0

100,0

100,0

Millennium Dom Maklerski, S.A.

Varsóvia

16.500.000

PLN

Corretora

100,0

50,1

–

100,0

50,1

–

Millennium Goodie Sp.z.o.o.

Varsóvia

500.000

PLN

Consultoria
e serviços

Millennium Leasing, Sp.z o.o.

Varsóvia

48.195.000

PLN

/RFD¦¢RƮQDQFHLUD

100,0

50,1

–

Millennium Service, Sp.z o.o.

Varsóvia

1.000.000

PLN

Serviços

100,0

50,1

–

Millennium Telecomunication, Sp.z o.o.

Varsóvia

100.000

PLN

Corretora

100,0

50,1

–
(continua)
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(continuação)

Grupo

Empresas subsidiárias

Sede

Capital social

Moeda

Atividade
económica

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

10.300.000

PLN

Gestão de fundos
de investimento
mobiliário

Oeiras

50.000

EUR

Gestão de imóveis

99,9

99,9

99,9

MULTI 24 - Sociedade Imobiliária, SA

Lisboa

44.919.000

EUR

Gestão de imóveis

100,0

100,0

–

Propaço - Sociedade Imobiliária
de Paço D'Arcos, Lda

Lisboa

5.000

EUR

Promoção imobiliária

52,7

52,7

52,7

Servitrust - Trust Management Services S.A. Funchal

100.000

EUR

Serviços de Trust

100,0

100,0

100,0

6HWHORWH$OGHDPHQWRV7XU¬VWLFRV6$(*)

Cascais

200.000

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

100,0

Irgossai - Urbanização
e construção, S.A.(*)

Oeiras

50.000

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

100,0

Imábida - Imobiliária da Arrábida, S.A.(*)

Oeiras

1.750.000

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

100,0

%LFKRUURś(PSUHHQGLPHQWRV7XU¬VWLFRV
e Imobiliários S.A.(*)

Lisboa

2.150.000

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

–

Finalgarve – Sociedade de Promoção
,PRELOL ULD7XU¬VWLFD6$(*)

Lisboa

250.000

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

100,0

Lisboa

49.880

EUR

Promoção imobiliária

100,0

100,0

73,4

0LOOHQQLXP7),7RZDU]\VWZR)XQGXV]\
,QZHVW\F\MQ\FK6$

Varsóvia

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

Fiparso – Sociedade Imobiliária Lda

(*)

100,0

50,1

–

(PSUHVDVFODVVLƮFDGDVFRPRDWLYRVQ¢RFRUUHQWHVGLVSRQ¬YHLVSDUDYHQGD

(*)

1R¹OWLPRWULPHVWUHGHR*UXSRSURFHGHXOLTXLGD¦¢RGLVVROX¦¢RGDVVXEVLGL ULD%LWDOSDUW%9H435,QYHVWLPHQWRV6$HYHQGDGD
Quinta do Furão - Sociedade de Animação.
(PGHGH]HPEURGHRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVLQFOX¬GRVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRLQWHJUDOFRQIRUPHSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFD
GHVFULWDQDQRWDE V¢RDSUHVHQWDGRVFRPRVHJXH
Grupo
Valor nominal
Unidades de
participação

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Atividade económica

% interesses
económicos

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

11.718.513

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Oeiras

155.507.815

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Oceânico II

Oeiras

304.320.700

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado Stone Capital

Oeiras

1.866.709.500

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado Sand Capital

Oeiras

1.832.593.200

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado Gestimo

Oeiras

6.653.257

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

60,6

60,6

60,6

Empresas subsidiárias

Sede

Fundo de Investimento Imobiliário
Imosotto Acumulação

Oeiras

153.883.066

Fundo de Investimento Imobiliário
Gestão Imobiliária

Oeiras

Fundo de Investimento Imobiliário
Imorenda

Moeda

M Inovação - Fundo de Capital de Risco
BCP Capital

Lisboa

2.425.000

EUR

Fundo de capital
de risco

Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado Intercapital

Oeiras

7.791.600

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Millennium Fundo de Capitalização
- Fundo de Capital de Risco

Oeiras

92.950.000

EUR

Fundo de capital
de risco

100,0

100,0

100,0

Funsita - Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado
Oeiras

15.820.000

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0
(continua)
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(continuação)

Grupo

Empresas subsidiárias

Sede

Valor nominal
Unidades de
participação

Moeda

Atividade económica

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Imoport - Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado

Oeiras

16.467.338.000

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Multiusos Oriente - Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

491.610

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Grand Urban Investment Fund
- Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

Oeiras

134.023.100

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

Fundial – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

21.850.850

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

DP Invest – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

4.785.000

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

54,0

54,0

54,0

Fundipar – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

11.945.000

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

MR – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

Oeiras

5.600.000

EUR

Fundo de investimento
imobiliário

100,0

100,0

100,0

O Grupo realizou um conjunto de operações de securitização que respeitam a créditos hipotecários concretizadas através de entidades de
ƮQDOLGDGHHVSHFLDO 63(V &RQIRUPHUHIHULGRQDSRO¬WLFDFRQWDELO¬VWLFDGHVFULWDQDQRWDE TXDQGRDVXEVW¡QFLDGDUHOD¦¢RFRPWDLVHQWLGDGHV
indicia que o Grupo exerce controlo sobre as suas atividades, estas SPEs são consolidadas pelo método integral, no âmbito da IFRS 10.
(PGHGH]HPEURGHRV63(VLQFOX¬GRVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRLQWHJUDOV¢RDSUHVHQWDGRVFRPRVHJXH
Grupo

(QWLGDGHVGHƮQDOLGDGHHVSHFLDO

Sede

Capital social

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Moeda

Atividade económica

100,0

100,0

100,0

82,4

82,4

82,4

Magellan Mortgages No. 2 Limited

Dublin

40.000

EUR

(QWLGDGHVGHƮQDOLGDGH
especial

Magellan Mortgages No. 3 Limited

Dublin

40.000

EUR

(QWLGDGHVGHƮQDOLGDGH
especial

(PGHGH]HPEURGHDVHPSUHVDVVXEVLGL ULDVGR*UXSRGRUDPRVHJXUDGRULQFOX¬GDVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRLQWHJUDOV¢R
DSUHVHQWDGDVFRPRVHJXH
Grupo

Empresas subsidiárias

Sede

S&P Reinsurance Limited

Dublin

SIM - Seguradora Internacional
de Moçambique, S.A.R.L.

Maputo

Capital social

Moeda

Atividade económica

1.500.000

EUR

Resseguro de riscos do
ramo vida

147.500.000

MZN

Seguros

RELATÓRIO E CONTAS 2016

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

100,0

100,0

100,0

89,9

60,0

–
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(PGHGH]HPEURGHDVHPSUHVDVDVVRFLDGDVGR*UXSRLQFOX¬GDVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRGDHTXLYDO©QFLDSDWULPRQLDOV¢R
DSUHVHQWDGDVFRPRVHJXH
Grupo

Empresas associadas

Sede

Atividade económica

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Capital social

Moeda

53.821.603.000

AOA

Banca

22,7

22,5

–

120.748.063

EUR

Banca

19,9

19,9

19,9

3,6

3,6

–

Banco Millennium Atlântico, S.A.

Luanda

Banque BCP, S.A.S.

Paris

Banque BCP, S.A.(**)

Luxemburgo

22.250.000

EUR

Banca

$&7&,QG¹VWULDGH&RUWL¦DV6$

Sta. Maria
Feira

17.923.610

EUR

,QG¹VWULDH[WUDWLYD

20,0

20,0

20,0

%D¬DGH/XDQGD3URPR¦¢R
Montagem e Gestão de
Negócios, S.A.(**)

Luanda

100.000.196

USD

Serviços

10,0

10,0

–

Beiranave Estaleiros Navais Beira
SARL

Beira

2.849.640

MZN

Estaleiros navais

22,8

13,7

–

Constellation, S.A.

Maputo

1.053.500.000

MZN

Gestão imobiliária

20,0

12,0

–

Imbondeiro Development
Corporation

George
7RZQ

5.000

USD

6HUYL¦RVƮQDQFHLURV

39,0

39,0

–

Luanda Waterfront Corporation(**)

George
7RZQ

10.810.000

USD

Serviços

10,0

10,0

–

Lubuskie Fabryki Mebli, S.A.

6ZLHERG]LQ

13.400.050

PLN

,QG¹VWULDGHP²YHLV

50,0

25,1

–

Nanium, S.A.

Vila do
Conde

15.000.000

EUR

Equipamentos eletrónicos

41,1

41,1

41,1

0XQGRW©[WLO,QG¹VWULDV7©[WHLV6$

Vizela

11.150.000

EUR

Artigos têxteis, exceto
vestuário

25,1

25,1

–

SIBS, S.G.P.S., S.A.

Lisboa

24.642.300

EUR

Serviços bancários

22,7

21,9

–

Sicit - Sociedade de Investimentos
e Consultoria em Infra-Estruturas
de Transportes, S.A

Oeiras

50.000

EUR

Consultadoria

25,0

25,0

25,0

UNICRE - Instituição Financeira
de Crédito, S.A.

Lisboa

10.000.000

EUR

Cartões de crédito

32,0

32,0

0,6

USD

Serviços de publicidade
digital

25,1

25,1

25,1

Webspectator Corporation

'HODZDUH

950

)DFHQDWXUH]DGRHQYROYLPHQWRGR*UXSRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RFRQVLGHUDTXHR*UXSRPDQW¨PXPDLQưX©QFLDVLJQLƮFDWLYDQHVWDVVRFLHGDGHV

(**)

(PGHGH]HPEURGHDVHPSUHVDVDVVRFLDGDVGR*UXSRGRUDPRVHJXUDGRULQFOX¬GDVQDFRQVROLGD¦¢RSHORP¨WRGRGDHTXLYDO©QFLD
SDWULPRQLDOV¢RDSUHVHQWDGDVFRPRVHJXH
Grupo

Empresas associadas

Sede

Capital social

% interesses
económicos

Banco

% de
particip.
efetiva

% de
particip.
direta

Moeda

Atividade económica
Gestão de participações
sociais

49,0

49,0

–

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador,
S.G.P.S., S.A.

Oeiras

775.002.375

EUR

Ocidental - Companhia Portuguesa
de Seguros de Vida, S.A.

Oeiras

22.375.000

EUR

Seguros do ramo vida

49,0

49,0

–

EUR

Gestão de fundos
de pensões

49,0

49,0

–

Ocidental - Sociedade Gestora
de Fundos de Pensões, S.A.

Oeiras

1.200.000
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60. EVENTOS SUBSEQUENTES
Para além de outros aspetos divulgados ao longo deste documento
VDOLHQWDPRVRVVHJXLQWHVHYHQWRVVXEVHTXHQWHV

Aumento de capital de Euros 4.268.817.689,20 para Euros
5.600.738.053,72
O Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
(“BCP”) deliberou em 9 de janeiro de 2017, com o prévio parecer
favorável da Comissão de Auditoria, proceder ao aumento do capital
social de 4.268.817.689,20 euros para 5.600.738.053,72 euros,
D UHDOL]DU DWUDY¨V GH XPD 2IHUWD 3¹EOLFD GH 6XEVFUL¦¢R GLULJLGD
D DFLRQLVWDV QR H[HUF¬FLR GRV UHVSHWLYRV GLUHLWRV GH SUHIHU©QFLD H
demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a
emissão de 14.169.365.580 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, sem valor nominal. Como resultado da operação
R Q¹PHUR UHVXOWDQWH GH D¦´HV RUGLQ ULDV GR %&3 SDVVRX D VHU GH
15.113.989.952.
2SUH¦RGHVXEVFUL¦¢RIRLƮ[DGRHP(XURVSRUFDGDD¦¢R
$ FDGD GHWHQWRU GH D¦´HV RUGLQ ULDV GR %DQFR IRL DWULEX¬GR XP
direito de subscrição por cada ação representativa do atual capital
social do Banco que detenha.
1D VHTX©QFLD GD VXEVFUL¦¢R SHOD &KLDGR /X[HPERXUJ  6UO
(Chiado), uma sociedade do grupo Fosun do aumento de capital
UHVHUYDGR FRQFOX¬GR HP  GH QRYHPEUR GH  QD VHTX©QFLD
do qual detinha uma participação de aproximadamente 16,67% do
capital social do BCP, a Chiado apresentou uma ordem irrevogável
GHVXEVFUL¦¢RDQWHFLSDGDGHXPQ¹PHURGHD¦´HVTXHFDVRIRVVH
integralmente satisfeita, lhe permitiria passar a deter 30% do
FDSLWDOVRFLDOGR%&3SDUWLFLSD¦¢RDDOFDQ¦DUDWUDY¨VGRH[HUF¬FLR
GRVGLUHLWRVGHVXEVFUL¦¢RLQHUHQWHVVD¦´HVSRUVLSUHVHQWHPHQWH
detidas e, adicionalmente, de ordem de subscrição adicional e / ou
GRSRWHQFLDOH[HUF¬FLRGHRXWURVGLUHLWRVGHVXEVFUL¦¢RTXHSRVVD
vir a adquirir. Esta ordem não podia ser retirada senão em caso de
YHULƮFD¦¢RGHGHWHUPLQDGDVFLUFXQVW¡QFLDVGHDOWHUD¦¢RUHOHYDQWH
desfavorável (material adverse change) que levem os Joint Global
Coordinators a fazer cessar o underwriting agreement.
Nos termos da ordem de subscrição, a Chiado comprometeu-se a (i)
XPSHU¬RGRGHlock-upUHVSHLWDQWHYHQGDGHD¦´HVSRUVLVXEVFULWDV
QR¡PELWRGRH[HUF¬FLRGRVVHXVGLUHLWRVGHVXEVFUL¦¢RSURSRUFLRQDLV
LQHUHQWHVSDUWLFLSD¦¢RDGTXLULGDQR¡PELWRGR$XPHQWRGH&DSLWDO

Reservado, com a duração de três anos contados de 18 de novembro
de 2016 e a (ii) levar a cabo todos os atos razoáveis e apropriados para
HYLWDUDYHQGDRXWUDQVIHU©QFLDQRVGLDVVHJXLQWHVFRQFOXV¢RGD
2IHUWD3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢RGHTXDLVTXHUD¦´HVREWLGDVSRUVLQD
2IHUWD3¹EOLFDGH6XEVFUL¦¢R(VWDOLPLWD¦¢RQ¢RLPSHGHD&KLDGRGH
onerar as ações por si subscritas.
O Banco foi informado de que, no contexto da alteração para 30% do
OLPLWHFRQWDJHPGHYRWRVSUHYLVWRQRVHVWDWXWRVGR%&3D6RQDQJRO
solicitou e obteve autorização do Banco Central Europeu para aumentar
a sua participação no capital do Banco para até aproximadamente
30%, mas não teve informação a respeito de qualquer decisão da
6RQDQJROFRPUHIHU©QFLD2IHUWDQRPHDGDPHQWHTXDQWRDH[HUFHU
alienar e / ou adquirir quaisquer direitos de subscrição.
1R FRQWH[WR GD 2IHUWD 3¹EOLFD GH 6XEVFUL¦¢R R %&3 FHOHEURX
também um underwriting agreement com um sindicato de bancos,
nos termos do qual estas instituições acordaram efetuar declaração
antecipada de subscrição, com sujeição a certas condições, de
WRGDV DV D¦´HV HYHQWXDOPHQWH VREUDQWHV QD 2IHUWD 3¹EOLFD GH
Subscrição, mas excluindo as ações a subscrever pela Chiado nos
termos da respetiva ordem irrevogável de subscrição antecipada,
conjunta e não solidariamente.
As 14.169.365.580 novas ações emitidas no âmbito da Oferta,
assim como as 157.437.395 ações integralmente subscritas
H UHDOL]DGDV SHOD DFLRQLVWD &KLDGR /X[HPERXUJ  6UO QR
aumento de capital reservado do BCP (no montante de Euros
  FRQFOX¬GR HP  GH QRYHPEUR GH  IRUDP
DGPLWLGDV  QHJRFLD¦¢R QR 0HUFDGR 5HJXODPHQWDGR (XURQH[W
Lisbon no dia 9 de fevereiro de 2017.
Deste modo, o capital social do BCP a partir desta data passou a
ser de 5.600.738.053,72 euros, representado por 15.113.989.952
ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal.

Reembolso de instrumentos híbridos de capital (CoCos)
O Banco Comercial Português, S.A. procedeu, no dia 9 de fevereiro
de 2017, ao reembolso antecipado ao Estado português, dos
LQVWUXPHQWRV K¬EULGRV GH FDSLWDO core tier 1 remanescentes, no
montante de Euros 700 milhões. Este reembolso, que marca o
UHJUHVVRQRUPDOL]D¦¢RGDDWLYLGDGHGR%&3WLQKDVLGRREMHWRGH
aprovação anterior pelo Banco Central Europeu, sujeita ao sucesso
do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
Notas
Juros e proveitos equiparados

3

Juros e custos equiparados

3

MARGEM FINANCEIRA

2016

2015
(reexpresso)

1.131.067

1.334.969

(410.754)

(641.119)

720.313

693.850

Rendimentos de instrumentos de capital

4

215.176

154.814

Resultados de serviços e comissões

5

434.333

428.631

Resultados em operações de negociação e de cobertura

6

31.739

48.596

Resultados em ativos financeiros disponíveis para venda

7

95.794

324.679

Outros proveitos / (custos) de exploração

8

(11.771)

TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS

(26.495)

1.485.584

1.624.075

Custos com o pessoal

9

171.869

365.190

Outros gastos administrativos

10

244.325

251.022

Amortizações do exercício

11

24.699

23.864

440.893

640.076

1.044.691

983.999

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISÕES E IMPARIDADES
Imparidade do crédito

12

(1.030.606)

(727.019)

Imparidade de outros ativos financeiros

13

(295.304)

(96.517)

24, 25 e 29

(211.970)

(198.930)

14

(87.572)

(15.851)

(580.761)

(54.318)

Imparidade de outros ativos
Outras provisões
RESULTADO OPERACIONAL
Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos

15

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

167.941

101.937

(412.820)

47.619

Impostos
Correntes

28

Diferidos

28

(4.854)

(5.766)

486.982

43.191

69.308

85.044

Básico

0,056

0,073

Diluído

0,056

0,073

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Resultado por ação (em Euros)

16

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A COMISSÃO EXECUTIVA
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras individuais
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DO RENDIMENTO INTEGRAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
Notas
Resultado líquido do exercício

2016

2015
(reexpresso)

69.308

85.044

(148.078)

(75.457)

43.637

23.577

(104.441)

(51.880)

(299.840)

(108.670)

68.841

86.230

(230.999)

(22.440)

(335.440)

(74.320)

(266.132)

10.724

ITENS QUE PODERÃO VIR A SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
Reserva de justo valor

39

Impostos

ITENS QUE NÃO IRÃO SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
Perdas atuariais do exercício
Valor Bruto

44

Impostos

Outro rendimento integral do exercício depois de impostos
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras individuais
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(Milhares de Euros)

BALANÇOS INDIVIDUAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 E 1 DE JANEIRO DE 2015
Notas

2016

2015
(reexpresso)

1 janeiro 2015
(reexpresso)

ATIVO
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

17

790.733

539.900

532.837

Disponibilidades em outras instituições de crédito

18

312.595

138.155

223.937

Aplicações em instituições de crédito

19

1.497.180

791.607

1.285.458

Créditos a clientes

20

34.028.229

36.385.436

38.293.561

Ativos financeiros detidos para negociação

21

953.557

999.658

1.336.286

Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor
através de resultados

21

146.664

152.018

-

Ativos financeiros disponíveis para venda

21

5.959.643

6.772.806

5.515.871

Derivados de cobertura

22

33.347

39.264

53.157

Ativos financeiros detidos até à maturidade

23

409.791

427.363

2.311.181

Investimentos em subsidiárias e associadas

24

3.464.107

3.697.083

4.048.111

Ativos não correntes detidos para venda

25

1.621.304

1.256.442

1.109.939

Outros ativos tangíveis

26

218.309

209.685

212.873

Ativos intangíveis

27

14.526

12.665

9.888

11.136

9.953

7.454

Ativos por impostos correntes
Ativos por impostos diferidos

28

3.050.307

2.449.497

2.296.725

Outros ativos

29

1.270.437

1.113.297

1.197.226

53.781.865

54.994.829

58.434.504

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Recursos de instituições de crédito

30

9.745.520

8.280.004

10.721.087

Recursos de clientes e outros empréstimos

31

33.957.969

35.150.754

35.055.898

Títulos de dívida emitidos

32

2.755.844

3.979.861

4.588.188

Passivos financeiros detidos para negociação

33

534.483

644.931

806.480

Derivados de cobertura

22

108.313

40.923

28.547

Provisões

34

223.633

153.906

309.720

Passivos subordinados

35

1.416.033

1.530.190

2.019.364

2.684

3.276

2.917

Passivos por impostos correntes
Outros passivos

36

TOTAL DO PASSIVO

585.841

661.755

762.971

49.330.320

50.445.600

54.295.172

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital

37

4.268.818

4.094.235

3.706.690

Prémio de emissão

37

16.471

16.471

-

Outros instrumentos de capital

37

2.922

2.922

9.853

Reservas legais e estatutárias

38

245.875

223.270

223.270

-

-

Títulos próprios

(1.239)

Reservas de justo valor

39

(43.075)

61.366

113.246

Reservas e resultados acumulados

39

(108.774)

65.921

87.512

Resultado líquido do exercício
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS

69.308

85.044

-

4.451.545

4.549.229

4.139.332

53.781.865

54.994.829

58.434.504
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
2016

2015

1.053.333

1.151.745

Comissões recebidas

555.621

558.787

Recebimentos por prestação de serviços

253.678

66.723

Pagamento de juros

(384.903)

(712.090)

Pagamento de comissões

(69.893)

(176.048)

Recuperação de empréstimos previamente abatidos

29.748

25.666

(518.331)

(770.486)

(16.770)

(4.695)

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Juros recebidos

Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores
Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos

902.483

139.602

(703.796)

493.421

Diminuição / (aumento) de ativos operacionais:
Fundos recebidos de / (adiantados a) instituições de crédito
Depósitos detidos de acordo com fins de controlo monetário
Fundos recebidos de clientes
Títulos negociáveis a curto prazo

-

27.285

1.182.924

920.718

21.706

200.315

(240.196)

108.297

Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais:
Débitos para com instituições de crédito – à vista

1.707.963

Débitos para com instituições de crédito – a prazo

896.042

Débitos para com clientes – à vista

(2.071.678)

Débitos para com clientes – a prazo

1.695.448

(2.492.626)
3.452.976
(3.280.567)
(430.579)

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Cedência de investimentos em subsidiárias e associadas

181.743

Aquisição de investimentos em subsidiárias e associadas

(25.329)

Dividendos recebidos

215.176

154.814

Juros recebidos de ativos financeiros disponíveis para venda
e de ativos financeiros detidos até à maturidade

107.435

192.824

Venda de ativos financeiros disponíveis para venda

5.233.729

11.832.156

Compra de ativos financeiros disponíveis para venda

(5.122.544)

(11.354.337)

499.305
(483)

Vencimento de ativos financeiros disponíveis para venda

347.882

Compra de ativos tangíveis e intangíveis

(45.278)

(31.511)

1.253

1.031

Venda de ativos tangíveis e intangíveis

(474.929)

Diminuição / (aumento) em outras contas do ativo

419.138

185.523

(87.959)
1.391.363
(continua)
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(continuação)

(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
2016

2015

-

358

FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Emissão de dívida subordinada
Reembolso de dívida subordinada
Emissão de empréstimos obrigacionistas

(121.259)

(111.265)

53.160

44.497

(1.350.800)

Reembolso de empréstimos obrigacionistas
Emissão de papel comercial e de outros títulos

57.588

Reembolso de papel comercial e de outros títulos

(19.202)

(818.385)
120.558
(5.240)

Aumento de capital

(174.582)

Aumento / (diminuição) em outras contas de passivo

(134.218)

(242.741)

(1.689.313)

(1.012.218)

-

Variação líquida em caixa e seus equivalentes

425.273

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

488.310

539.744

Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 17)

189.745

-

678.055

539.744

Caixa (nota 17)

335.912

350.155

Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 17)

454.821

-

Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 18)

312.595

138.155

1.103.328

488.310

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras individuais
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(Milhares de Euros)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS DAS ALTERAÇÕES DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Prémio
de
emissão

Capital

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 (CONTAS
ESTATUTÁRIAS)
Impacto da entrada em
vigor do Aviso n.º 5/2015 do
Banco de Portugal (nota 52)
SALDOS EM 1 DE JANEIRO
DE 2015 (REEXPRESSOS)

Outros
Instrumentos
de capital

Reservas
legais e
estatutárias

Títulos próprios

9.853

223.270

-

-

-

-

3.706.690

-

9.853

223.270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor bruto

-

-

-

-

-

-

Impostos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.545

16.471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.173)

-

(1.173)

-

-

-

-

-

-

247

-

247

-

-

-

-

1.239

-

1.775

-

3.014

4.094.235

16.471

2.922

223.270

-

61.366

65.921

85.044

4.549.229

-

-

-

-

-

-

-

69.308

69.308

-

-

-

-

-

-

-

(104.441)

Valor bruto

-

-

-

-

-

-

(299.840)

-

(299.840)

Impostos

-

-

-

-

-

-

68.841

-

68.841

-

-

-

-

-

Reserva legal (nota 38)

-

-

-

22.605

-

-

-

(22.605)

-

Aplicação de resultados

-

-

-

-

-

-

62.439

(62.439)

-

174.583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.048)

-

(1.048)

-

-

-

-

-

-

(6.437)

-

(6.437)

-

-

-

-

-

-

1.350

-

1.350

4.268.818

16.471

2.922

245.875

-

69.308

4.451.545

Reservas de justo valor
(nota 39)
Perdas atuariais no exercício
(nota 44):

TOTAL DO RENDIMENTO
INTEGRAL
Aumento do capital social por
troca de títulos (nota 37)
Despesas com o aumento
de capital
Impostos relativos a despesas
com o aumento de capital
Títulos próprios
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
(REEXPRESSOS)
Resultado líquido
do exercício
Reservas de justo valor
(nota 39)
Perdas atuariais no exercício
(nota 44):

TOTAL DO RENDIMENTO
INTEGRAL

(6.931)

(1.239)

(491.008)

Total dos
capitais
próprios

Resultado
líquido

-

-

113.246

Reservas e
resultados
acumulados

3.706.690

Resultado líquido do exercício

(1.239)

Reservas de
justo valor

(684.424)

2.876.388

-

578.520

684.424

1.262.944

113.246

87.512

-

4.139.332

-

-

85.044

85.044

-

-

(51.880)

(108.670)

-

(108.670)

86.230

-

86.230

85.044

10.724

-

397.085

(51.880)

(51.880)

(104.441)

(104.441)

(22.440)
-

(230.999)

69.308

(266.132)

Transferências de reservas:

Aumento de capital (nota 37)
Reagrupamento de ações
(nota 42)
Despesas com o aumento
de capital
Impostos relativos a despesas
com o aumento de capital
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016

(43.075)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras individuais
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1. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

a) Bases de apresentação
O Banco Comercial Português, S.A. Sociedade Aberta (o "Banco") é
um Banco de capitais privados, constituído em Portugal em 1985.
Iniciou a sua atividade em 5 de maio de 1986 e as demonstrações
financeiras agora apresentadas refletem os resultados das
operações do Banco para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2016 e 2015.

Comparabilidade da informação
As demonstrações financeiras individuais do Banco até 31 de
dezembro de 2015, inclusive, eram preparadas e apresentadas em
conformidade com as Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas
pelo Banco de Portugal.
As Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de
Portugal tinham como base a aplicação das Normas Internacionais
de Relato Financeiro ('IFRS') em vigor e adotadas pela União
Europeia, com exceção das matérias definidas nos n.º 2º e 3º do
Aviso n.º 1/2005 e n.º 2 do Aviso n.º 4/2005 do Banco de Portugal
('NCA's'). As NCA's incluíam as normas emitidas pelo International
Accounting Standards Board ('IASB') bem como as interpretações
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations
Committee ('IFRIC') e pelos respetivos órgãos antecessores com
exceção dos aspetos já referidos definidos nos Avisos n.º 1/2005 e
n.º 4/2005 do Banco de Portugal: (i) valorimetria e provisionamento
do crédito concedido, relativamente ao qual era utilizado o disposto
no Aviso 3/95 do Banco de Portugal; (ii) benefícios aos empregados,
através do estabelecimento de um período para diferimento do
impacto contabilístico decorrente da transição para os critérios da
IAS 19 e( iii) restrição de aplicação de algumas opções previstas nas
IAS / IFRS.
A partir de 1 de janeiro de 2016, na sequência da publicação do
Aviso n.º 5/2015, de 30 de dezembro, do Banco de Portugal, as
demonstrações financeiras individuais do Banco passaram a ser
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IAS / IFRS), tal como adotadas pela União Europeia, as
quais já eram utilizadas na preparação e apresentação das suas
demonstrações financeiras consolidadas desde 2005.
Na sequência desta alteração, a carteira de crédito concedido,
garantias prestadas e outras operações de natureza análoga
passou a estar sujeita à constituição de perdas por imparidade,
calculadas de acordo com os requisitos previstos na Norma
Internacional de Contabilidade 39 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração (IAS 39), em substituição do
registo de provisões para riscos específicos e para riscos gerais
de crédito e para risco-país, nos termos do Aviso n.º 3/95, de 30
de junho, do Banco de Portugal. Deste modo, o Banco aplicou
retrospetivamente a nova política nas suas demonstrações
financeiras (reexpressão), com referência ao primeiro período
comparativo apresentado, ou seja, 1 de janeiro de 2015. Neste
sentido, o Balanço Individual em 1 de janeiro e 31 de dezembro
de 2015 e as Demonstrações Individuais dos Resultados, do
Rendimento Integral e Alterações nos Capitais Próprios do
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram reexpressos,
conforme apresentado em maior detalhe na nota 52.
No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho de 2002 e do
Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2005 (revogado pelo Aviso do
Banco de Portugal n.º 5/2015), as demonstrações financeiras do

Banco são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) conforme aprovadas pela União Europeia
(UE) desde o exercício de 2016. As IFRS incluem as normas
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)
bem como as interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos
antecessores. As demonstrações financeiras agora apresentadas
foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em 10
de abril de 2017. As demonstrações financeiras são apresentadas
em milhares de Euros, arredondados ao milhar mais próximo.
Todas as referências deste documento a quaisquer normativos
reportam sempre à respetiva versão vigente.
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 foram preparadas para efeitos de reconhecimento
e mensuração em conformidade com as IFRS aprovadas pela UE e em
vigor nessa data.
O Banco adotou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória
para os períodos que se iniciaram em ou após 1 de janeiro de
2016, conforme referido na nota 48. As políticas contabilísticas
apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma consistente e são
consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras reexpressas do período anterior.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com
o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo
valor para os instrumentos financeiros derivados, ativos financeiros
e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor através de
resultados e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto
aqueles para os quais o justo valor não está disponível. Os ativos
financeiros e passivos financeiros que se encontram cobertos no
âmbito da contabilidade de cobertura são apresentados ao justo
valor relativamente ao risco coberto, quando aplicável. Os outros
ativos financeiros e passivos financeiros e ativos e passivos não
financeiros são registados ao custo amortizado ou custo histórico.
Ativos não correntes detidos para venda e grupos detidos para
venda (disposal groups) são registados ao menor do seu valor
contabilístico ou justo valor deduzido dos respetivos custos de
venda. O passivo sobre responsabilidades por serviços passados
associado a benefícios definidos é reconhecido ao valor presente
dessa obrigação líquido dos ativos do fundo.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as IFRS
requer que o Conselho de Administração, sob parecer da Comissão
Executiva, formule julgamentos, estimativas e pressupostos que
afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos
ativos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos
associados são baseados na experiência histórica e noutros
fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e
formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e
passivos, cuja valorização não é evidente através de outras fontes.
Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões
que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade
ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados
significativos são apresentados na política contabilística descrita
na nota 1 ab).

b) Crédito a clientes
A rubrica crédito a clientes inclui os empréstimos originados pelo
Banco para os quais não existe uma intenção de venda no curto
prazo, sendo o seu registo efetuado na data em que os fundos são
disponibilizados aos clientes.
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O desreconhecimento destes ativos no balanço ocorre nas
seguintes situações: (i) os direitos contratuais do Banco expiram; ou
(ii) o Banco transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios
associados.
O crédito a clientes é reconhecido inicialmente ao seu justo
valor, acrescido dos custos de transação, e é subsequentemente
valorizado ao custo amortizado, com base no método da taxa de
juro efetiva, sendo apresentado em balanço deduzido de perdas
por imparidade.

Imparidade
A política do Banco consiste na avaliação regular da existência de
evidência objetiva de imparidade na sua carteira de crédito. As
perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida
de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados
caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num
período posterior.
Após o reconhecimento inicial, um crédito ou uma carteira de
créditos sobre clientes, definida como um conjunto de créditos
com características de risco semelhantes, poderá ser classificada
como carteira com imparidade quando existe evidência objetiva
de imparidade resultante de um ou mais eventos, e quando estes
tenham impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros
do crédito ou carteira de créditos sobre clientes, que possam ser
estimados de forma fiável.
De acordo com a IAS 39 existem dois métodos para o cálculo das
perdas por imparidade: (i) análise individual; e (ii) análise coletiva.

(i) Análise individual
A avaliação da existência de perdas por imparidade em termos individuais
é determinada através de uma análise da exposição total de crédito caso
a caso. Para cada crédito considerado individualmente significativo, o
Banco avalia, em cada data de balanço, a existência de evidência objetiva
de imparidade. Na determinação das perdas por imparidade em termos
individuais são considerados, entre outros, os seguintes fatores:
– A exposição total de cada cliente junto do Banco e a existência
de crédito vencido;
– A viabilidade económico-financeira do negócio do cliente e a sua
capacidade de gerar meios suficientes para fazer face ao serviço da
dívida no futuro;
– A existência, natureza e o valor estimado dos colaterais associados
a cada crédito;
– A deterioração significativa no rating do cliente;
– O património do cliente em situações de liquidação ou falência;
– A existência de credores privilegiados;
– O montante e os prazos de recuperação estimados.
As perdas por imparidade são calculadas através da comparação
do valor atual dos fluxos de caixa futuros esperados descontados à
taxa de juro efetiva original de cada contrato e o valor contabilístico
de cada crédito, sendo as perdas registadas por contrapartida de
resultados. O valor contabilístico dos créditos com imparidade é
apresentado no balanço líquido das perdas por imparidade. Para os
créditos com uma taxa de juro variável, a taxa de desconto utilizada
corresponde à taxa de juro efetiva anual, aplicável no período em
que foi determinada a imparidade.
Os créditos em que não seja identificada uma evidência objetiva
de imparidade são agrupados em carteiras com características de
risco de crédito semelhantes, as quais são avaliadas coletivamente.

(ii) Análise coletiva
As perdas por imparidade baseadas na análise coletiva podem ser
calculadas através de duas perspetivas:
– Para grupos homogéneos de créditos não considerados
individualmente significativos; ou
– Em relação a perdas incorridas, mas não identificadas (IBNR) em
créditos para os quais não existe evidência objetiva de imparidade
(ver parágrafo (i) anterior).
As perdas por imparidade em termos coletivos são determinadas
considerando os seguintes aspetos:
– Experiência histórica de perdas em carteiras de risco semelhante;
– Conhecimento das atuais envolventes económica e creditícia e da
sua influência sobre o nível das perdas históricas; e
– Período estimado entre a ocorrência da perda e a sua identificação.
A metodologia e os pressupostos utilizados para estimar os fluxos
de caixa futuros são revistos regularmente pelo Banco.
Os créditos para os quais não foi identificada evidência objetiva
de imparidade são agrupados, tendo por base características de
risco semelhantes com o objetivo de determinar as perdas por
imparidade em termos coletivos. Esta análise permite ao Banco
o reconhecimento de perdas cuja identificação, em termos
individuais, só ocorrerá em períodos futuros.
A anulação contabilística dos créditos é efetuada quando não existem
perspetivas realistas de recuperação dos créditos, numa perspetiva
económica, e para créditos colateralizados, quando os fundos
provenientes da realização dos colaterais já foram recebidos, pela
utilização de perdas de imparidade quando estas correspondem a
100% do valor dos créditos considerados como não recuperáveis.

c) Instrumentos Financeiros
(i) Classificação, reconhecimento inicial e mensuração
subsequente
Os ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação (trade
date), ou seja, na data em que o Banco se compromete a adquirir
o ativo e são classificados considerando a intenção que lhes está
subjacente de acordo com as categorias descritas seguidamente.
.

1) Ativos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados
1a) Ativos financeiros detidos para negociação

Os ativos e passivos financeiros adquiridos ou emitidos com o objetivo
de venda ou recompra no curto prazo, nomeadamente obrigações,
títulos do tesouro ou ações, os que façam parte de uma carteira de
instrumentos financeiros identificados e para os quais exista evidência
de um padrão recente de tomada de lucros no curto prazo ou que se
enquadrem na definição de derivado (exceto no caso de um derivado
classificado como de cobertura), são classificados como de negociação.
Os dividendos associados a ações destas carteiras são registados
na rubrica Resultados em operações de negociação e de cobertura.
Os juros de instrumentos de dívida são reconhecidos na margem
financeira.
Os derivados de negociação com um justo valor positivo são
incluídos na rubrica Ativos financeiros detidos para negociação,
sendo os derivados de negociação com justo valor negativo
incluídos na rubrica Passivos financeiros detidos para negociação.
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1b) Outros ativos e passivos financeiros ao justo valor
através de resultados (Fair Value Option)
O Banco adotou a Fair Value Option para algumas emissões próprias,
operações de mercado monetário e depósitos a prazo que contêm
derivados embutidos ou com derivados de cobertura associados.
As variações de risco de crédito do Banco associadas a passivos
financeiros de acordo com o Fair Value Option encontram-se
divulgadas na nota da rubrica Resultados em operações de
negociação e de cobertura.
A designação de outros ativos ou passivos financeiros ao justo valor
através de resultados (Fair Value Option) pode ser realizada desde
que se verifique pelo menos um dos seguintes requisitos:
– Os ativos e passivos financeiros são geridos, avaliados e reportados
internamente ao seu justo valor;
– A designação elimina ou reduz significativamente o mismatch
contabilístico das transações;
– Os ativos ou passivos financeiros contêm derivados embutidos
que alteram significativamente os fluxos de caixa dos contratos
originais (host contracts).
Considerando que as transações efetuadas pelo Banco no decurso
normal da sua atividade são em condições de mercado, os ativos
e passivos financeiros ao Justo valor através de resultados são
reconhecidos inicialmente ao seu justo valor, com os custos ou
proveitos associados às transações reconhecidos em resultados
no momento inicial, com as variações subsequentes de justo valor
reconhecidas em resultados. As variações posteriores no justo
valor são registados em Resultados em operações de negociação
e de cobertura (nota 6). A periodificação dos juros e do prémio /
desconto (quando aplicável) é reconhecida na margem financeira
com base na taxa de juro efetiva de cada transação, assim como a
periodificação dos juros dos derivados associados a instrumentos
financeiros classificados nesta categoria.

2) Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros detidos com o objetivo de serem mantidos
pelo Banco, nomeadamente obrigações, títulos do tesouro ou
ações, são classificados como disponíveis para venda, exceto se
forem classificados numa outra categoria de ativos financeiros.
Os ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos
inicialmente ao justo valor, incluindo os custos ou proveitos
associados às transações e posteriormente mensurados ao
seu justo valor. As alterações no justo valor são registadas por
contrapartida da rubrica "Reservas de justo valor". Na alienação
dos ativos financeiros disponíveis para venda ou caso seja
determinada imparidade, os ganhos ou perdas acumulados
reconhecidos em reservas de justo valor são reconhecidos na
rubrica “Resultados em ativos financeiros disponíveis para venda”
ou “Imparidade de outros ativos financeiros” da demonstração de
resultados, respetivamente. Os juros de instrumentos de dívida
são reconhecidos com base na taxa de juro efetiva em margem
financeira, incluindo o prémio ou desconto, quando aplicável. Os
dividendos são reconhecidos em resultados quando for atribuído
o direito ao seu recebimento.

3) Ativos financeiros detidos até à maturidade
Nesta categoria são reconhecidos ativos financeiros não derivados,
com pagamentos fixos ou determináveis e maturidade fixa,
para os quais o Banco tem a intenção e capacidade de manter
até à maturidade e que não foram designados para nenhuma
outra categoria de ativos financeiros. Estes ativos financeiros
são reconhecidos ao seu justo valor no momento inicial do seu
reconhecimento e mensurados subsequentemente ao custo

amortizado. O juro é calculado através do método da taxa de
juro efetiva e reconhecido em margem financeira. As perdas por
imparidade são reconhecidas em resultados quando identificadas.
Qualquer reclassificação ou venda de ativos financeiros reconhecidos
nesta categoria que não seja realizada próxima da maturidade, ou
caso não esteja enquadrada nas exceções previstas pelas normas,
obrigará o Banco a reclassificar integralmente esta carteira para
ativos financeiros disponíveis para venda e ficará, durante dois anos,
impossibilitado de classificar qualquer ativo financeiro nesta categoria.

4) Crédito a clientes – Crédito titulado
Os ativos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em mercado e que o Banco não tenha
a intenção de venda imediata nem num futuro próximo, podem ser
classificados nesta categoria.
O Banco apresenta nesta categoria, para além do crédito concedido,
obrigações não cotadas e papel comercial. Os ativos financeiros
aqui reconhecidos são inicialmente registados ao seu justo valor
e subsequentemente ao custo amortizado líquido de imparidade.
Os custos de transação associados fazem parte da taxa de juro
efetiva destes instrumentos financeiros. Os juros são reconhecidos
na margem financeira pelo método da taxa de juro efetiva.
As perdas por imparidade são reconhecidas em resultados quando
identificadas.

5) Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros são todos os passivos financeiros
que não se encontram registados na categoria de passivos
financeiros ao justo valor através de resultados. Esta categoria inclui
tomadas em mercado monetário, recursos de clientes e de outras
instituições financeiras, dívida emitida, entre outros.
Estes passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao justo
valor e subsequentemente mensurados ao custo amortizado.
Os custos de transação associados fazem parte da taxa de juro
efetiva. Os juros são reconhecidos na margem financeira pelo
método da taxa de juro efetiva.
As mais e menos-valias apuradas no momento da recompra de outros
passivos financeiros são reconhecidas em "Resultados em operações
de negociação e de cobertura" no momento em que ocorrem.

(ii) Imparidade
Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de
evidência objetiva de imparidade. Um ativo financeiro, ou grupo de
ativos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista
evidência objetiva de imparidade resultante de um ou mais eventos
que ocorreram após o seu reconhecimento inicial, tais como: (i)
para os títulos cotados, uma desvalorização continuada ou de valor
significativo na sua cotação, e (ii) para títulos não cotados, quando esse
evento (ou eventos) tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de
caixa futuros do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que
possa ser estimado com razoabilidade. De acordo com as políticas do
Banco, 30% de desvalorização no justo valor de um instrumento de
capital é considerada uma desvalorização significativa e o período de
1 ano é assumido como uma desvalorização continuada do justo valor
abaixo de custo de aquisição.
Se for identificada imparidade num ativo financeiro disponível para
venda, a perda acumulada (mensurada como a diferença entre o
custo de aquisição e o justo valor, excluindo perdas de imparidade
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anteriormente reconhecidas por contrapartida de resultados) é
transferida de reservas de justo valor e reconhecida em resultados.
Caso, num período subsequente, o justo valor dos instrumentos de
dívida classificados como ativos financeiros disponíveis para venda
aumente e esse aumento possa ser objetivamente associado a um
evento ocorrido após o reconhecimento da perda por imparidade em
resultados, a perda por imparidade é revertida por contrapartida de
resultados. A recuperação das perdas de imparidade reconhecidas
em instrumentos de capital classificados como ativos financeiros
disponíveis para venda é registada como mais-valia em reservas de
justo-valor quando ocorre (não existindo reversão por contrapartida
de resultados).

(iii) Derivados embutidos
Os derivados embutidos em instrumentos financeiros são
tratados separadamente sempre que os riscos e benefícios
económicos do derivado não estão relacionados com os do
instrumento principal (host contract), desde que o instrumento
híbrido (conjunto) não esteja, à partida, reconhecido ao justo valor
através de resultados. Os derivados embutidos são registados
ao justo valor com as variações de justo valor subsequentes
registadas em resultados do período e apresentadas na carteira
de derivados de negociação.

6) Operações de securitização
(i) Securitizações tradicionais
O Banco tem em curso um conjunto de quatro operações de
securitização de crédito hipotecário residencial (Magellan Mortgages
No. 1, No. 2, No. 3 e No. 4) cujos portfólios foram contabilisticamente
desreconhecidos do balanço individual do Banco, na medida em
que as tranches residuais das referidas operações foram vendidas
a investidores institucionais e, consequentemente, os riscos e
benefícios a elas inerentes substancialmente transferidos.
As quatro operações consubstanciam estruturas de securitização
tradicionais, em que cada uma das carteiras de crédito à habitação
foi vendida a um Fundo de Titularização de Créditos português, o
qual, por seu lado, financiou essa compra através da venda, a uma
Special Purpose Entitie (SPE ou SPV) sediada na Irlanda, de unidades
de titularização. Concomitantemente, essa SPE emitiu e vendeu
no mercado de capitais um conjunto de diferentes tranches de
obrigações.

(ii) Securitizações sintéticas
O Banco tem em curso duas operações que configuram estruturas
de securitização sintética. O Caravela SME No. 3, cuja liquidação
ocorreu em 28 de junho de 2013, tem como base uma carteira de
créditos de médio e longo prazo, de contas correntes caucionadas
e de descobertos autorizados concedidos pelo BCP, sobretudo a
pequenas e médias empresas.
O Caravela SME No. 4 é uma operação com características similares,
iniciada em 5 de junho de 2014 e cujo portfólio é constituído por
operações de leasing automóvel, imobiliário e de equipamento
contratadas entre o Banco e um conjunto de clientes pertencentes
àquele mesmo segmento (pequenas e médias empresas).
Em ambas as operações, o Banco contratou um Credit Default
Swap (CDS) com um SPV, comprando desta forma proteção para
a totalidade do portfólio referenciado. Tratando-se, em ambos os
casos, de securitizações sintéticas, no âmbito desse mesmo CDS,
o risco das respetivas carteiras foi subdividido em três tranches:
sénior, mezzanine e equity. A mezzanine e parte da equity (20%) foram

colocadas em mercado através da emissão pelo SPV, e da subscrição
por investidores de Credit Linked Notes (CLNs). Por sua vez, o Banco
reteve o risco da tranche sénior e de parte remanescente da tranche
equity (80%). O produto da emissão das CLNs foi aplicado pelo SPV
na constituição de um depósito que colateraliza, na totalidade, as
suas responsabilidades perante o Banco no âmbito do CDS.

d) Contabilidade de cobertura
(i) Contabilidade de cobertura
O Banco designa derivados e outros instrumentos financeiros para
cobertura do risco de taxa de juro e risco cambial resultantes de
atividades de financiamento e de investimento. Os derivados que
não se qualificam para contabilidade de cobertura são registados
como de negociação.
Os derivados de cobertura são registados ao justo valor e os ganhos
ou perdas resultantes da reavaliação são reconhecidos de acordo
com o modelo de contabilidade de cobertura adotado pelo Banco.
Uma relação de cobertura existe quando:
– À data de início da relação existe documentação formal da
cobertura;
– Se espera que a cobertura seja altamente efetiva;
– A efetividade da cobertura pode ser fiavelmente mensurada;
– A cobertura é avaliada numa base contínua e efetivamente
determinada como sendo altamente efetiva ao longo do período
de relato financeiro; e
– Em relação à cobertura de uma transação prevista, esta é
altamente provável e apresenta uma exposição a variações nos
fluxos de caixa que poderia em última análise afetar os resultados.
Quando um instrumento financeiro derivado é utilizado para cobrir
variações cambiais de elementos monetários ativos ou passivos,
não é aplicado qualquer modelo de contabilidade de cobertura.
Qualquer ganho ou perda associado ao derivado é reconhecido em
resultados do período, assim como as variações do risco cambial
dos elementos monetários subjacentes.

(ii) Cobertura de justo valor
As variações do justo valor dos derivados que sejam designados e
que se qualifiquem como de cobertura de justo valor são registadas
por contrapartida de resultados, em conjunto com as variações de
justo valor do ativo, passivo ou grupo de ativos e passivos a cobrir
no que diz respeito ao risco coberto. Se a relação de cobertura deixa
de cumprir com os requisitos da contabilidade de cobertura, os
ganhos ou perdas acumulados pelas variações do risco de taxa de
juro associado ao item de cobertura até à data da descontinuação
da cobertura, são amortizados por resultados pelo período
remanescente do elemento coberto.

(iii) Cobertura de fluxos de caixa
As variações de justo valor dos derivados, que se qualificam para
coberturas de fluxos de caixa, são reconhecidas em capitais
próprios – reservas de fluxos de caixa na parte efetiva das relações
de cobertura. As variações de justo valor da parcela inefetiva das
relações de cobertura são reconhecidas por contrapartida de
resultados, no momento em que ocorrem.
Os valores acumulados em capitais próprios são reclassificados para
resultados nos períodos em que o item coberto afeta resultados.
No caso de uma cobertura da variabilidade dos fluxos de caixa,
quando o instrumento de cobertura expira ou é alienado, ou
quando a relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos de
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contabilidade de cobertura, ou a relação de cobertura é revogada,
a relação de cobertura é descontinuada prospetivamente. Desta
forma, as variações de justo valor do derivado, acumuladas em
capitais próprios até à data da descontinuação da cobertura,
podem ser:
– Diferidas pelo prazo remanescente do elemento coberto, ou;
– Reconhecidas de imediato em resultados do período, no caso de
o elemento coberto se ter extinguido.

São proibidas as transferências de e para outros Ativos e passivos
financeiros ao justo valor através de resultados (Fair Value Option).

No caso da descontinuação de uma relação de cobertura de
uma transação futura, as variações de justo valor do derivado
registadas em capitais próprios mantêm-se aí reconhecidas até
que a transação futura seja reconhecida em resultados. Quando
já não é expectável que a transação ocorra, os ganhos ou perdas
acumulados registados por contrapartida de capitais próprios são
reconhecidos imediatamente em resultados.

f) Desreconhecimento

A análise das reclassificações efetuadas encontra-se detalhada
nas notas 21 – Ativos financeiros detidos para negociação, Outros
ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através
de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda e na nota
23 – Ativos financeiros detidos até à maturidade.

O Banco desreconhece ativos financeiros quando expiram
todos os direitos aos fluxos de caixa futuros. Numa transferência
de ativos, o desreconhecimento apenas pode ocorrer quando
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos financeiros
foram transferidos ou o Banco não mantém controlo dos mesmos.
O Banco procede ao desreconhecimento de passivos financeiros
quando estes são cancelados ou extintos.

(iv) Efetividade de cobertura
Para que uma relação de cobertura seja classificada como tal de
acordo com a IAS 39, deve ser demonstrada a sua efetividade.
Assim, o Banco executa testes prospetivos na data de início da
relação de cobertura, quando aplicável, e testes retrospetivos de
modo a demonstrar em cada data de balanço a efetividade das
relações de cobertura, demostrando que as variações do justo valor
do instrumento de cobertura são cobertas por variações de justo
valor do elemento coberto na parcela atribuída ao risco coberto.
Qualquer inefetividade apurada é reconhecida em resultados no
momento em que ocorre.

(v) Cobertura de um investimento líquido numa entidade
estrangeira
A cobertura de um investimento líquido numa entidade estrangeira
é contabilizada de forma similar à cobertura de fluxos de caixa. Os
ganhos e perdas cambiais resultantes do instrumento de cobertura
são reconhecidos em capitais próprios na parte efetiva da relação
de cobertura. A parte inefetiva é reconhecida em resultados do
período. Os ganhos e perdas cambiais acumulados relativos ao
investimento e à respetiva operação de cobertura registados em
capitais próprios são transferidos para resultados do período no
momento da venda da entidade estrangeira, como parte integrante
do ganho ou perda resultante da alienação.

e) Reclassificação entre categorias de instrumentos financeiros
Em outubro de 2008, o IASB emitiu a revisão da norma
IAS 39 – Reclassificação de instrumentos financeiros (Amendements
to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and
IFRS 7: Financial Instruments Disclosures). Esta alteração veio permitir
que uma entidade transfira instrumentos financeiros de Ativos
financeiros ao justo valor através de resultados – negociação para
as carteiras de Ativos financeiros disponíveis para venda, Crédito
a clientes – Crédito titulado ou Ativos financeiros detidos até à
maturidade (Held-to-maturity), desde que seja verificado o requisito
enunciado na norma para o efeito, nomeadamente, quando se
verificar algum evento que é não usual e altamente improvável
que volte a ocorrer no curto prazo, isto é, esse evento puder ser
considerado uma circunstância rara.
O Banco adotou esta possibilidade para um conjunto de ativos
financeiros.
As transferências de ativos financeiros reconhecidas na categoria
de Ativos financeiros disponíveis para venda para as categorias
de Crédito a clientes – Crédito titulado e Ativos financeiros
detidos até à maturidade são permitidas em determinadas
circunstâncias específicas.

g) Instrumentos de capital
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de
capital apenas se (a) o instrumento não incluir qualquer obrigação
contratual de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra
entidade, ou de trocar ativos financeiros ou passivos financeiros
com outra entidade em condições que sejam potencialmente
desfavoráveis para o emitente e (b) se o instrumento for ou puder
ser liquidado nos instrumentos de capital próprio do próprio
emitente, é um não derivado que não inclui qualquer obrigação
contratual para o emitente de entregar um número variável dos
seus próprios instrumentos de capital próprio, ou um derivado que
será liquidado apenas pelo emitente trocando uma quantia fixa
em dinheiro ou outro ativo financeiro por um número fixo dos seus
próprios instrumentos de capital próprio.
Um instrumento de capital, independentemente da sua forma
legal, evidencia um interesse residual nos ativos de uma entidade
após a dedução de todos os seus passivos.
Os custos de transação diretamente atribuíveis à emissão de
instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital
próprio como uma dedução ao valor da emissão. Os valores pagos
e recebidos pelas compras e vendas de instrumentos de capital são
registados no capital próprio, líquidos dos custos de transação.
As ações preferenciais emitidas pelo Banco são classificadas como
capital quando o reembolso ocorre apenas por opção do Banco e os
dividendos são pagos pelo Banco numa base discricionária.
Os rendimentos de instrumentos de capital (dividendos) são
reconhecidos quando o direito ao seu recebimento é estabelecido
e deduzidos ao capital próprio.

h) Instrumentos financeiros compostos
Os instrumentos financeiros que contenham um passivo
financeiro e uma componente de capital (ex: obrigações
convertíveis) são classificados como instrumentos financeiros
compostos. Para os instrumentos financeiros classificados como
instrumentos compostos, os termos da sua conversão para ações
ordinárias (número de ações) não podem variar em função de
alterações do seu justo valor. A componente de passivo financeiro
corresponde ao valor atual dos reembolsos de capital e juros
futuros descontados à taxa de juro de mercado, aplicável a
passivos financeiros similares que não possuam nenhuma opção
de conversão. A componente de capital corresponde à diferença
entre o valor recebido da emissão e o valor atribuído ao passivo
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financeiro. Os passivos financeiros são mensurados ao custo
amortizado através do método da taxa de juro efetiva. Os juros
são reconhecidos em margem financeira.

i) Empréstimo de títulos e transações com acordo de recompra
(i) Empréstimo de títulos
Os títulos cedidos através de acordos de empréstimo de títulos
continuam a ser reconhecidos no balanço e são reavaliados de
acordo com a política contabilística da categoria a que pertencem.
O montante recebido pelo empréstimo de títulos é reconhecido
como um passivo financeiro. Os títulos obtidos através de acordos
de empréstimo de títulos não são reconhecidos patrimonialmente.
O montante cedido pelo empréstimo de títulos é reconhecido
como ativo sobre clientes ou instituições financeiras. Os proveitos
ou custos resultantes de empréstimo de títulos são periodificados
durante o período das operações e são incluídos em juros e
proveitos ou custos equiparados (margem financeira).

(ii) Acordos de recompra
O Banco realiza compras / vendas de títulos com acordo de revenda
/ recompra de títulos substancialmente idênticos numa data
futura a um preço previamente definido. Os títulos adquiridos que
estiverem sujeitos a acordos de revenda numa data futura não são
reconhecidos em balanço. Os montantes pagos são reconhecidos
em crédito a clientes ou aplicações em instituições de crédito. Os
valores a receber são colaterizados pelos títulos associados. Os
títulos vendidos através de acordos de recompra continuam a ser
reconhecidos no balanço e são reavaliados de acordo com a política
contabilística da categoria a que pertencem. Os recebimentos
da venda de investimentos são considerados como recursos de
clientes ou de outras instituições de crédito.
A diferença entre as condições de compra / venda e as de revenda
/ recompra é periodificada durante o período das operações e é
registada em juros e proveitos ou custos equiparados.

j) Investimentos em subsidiárias e associadas
Os investimentos em subsidiárias e associadas, são contabilizados
nas demonstrações financeiras individuais do Banco ao seu custo
histórico deduzido de perdas por imparidade.
Subsidiárias são entidades (incluindo fundos de investimento e veículos
de securitização) controladas pelo Banco. O Banco controla uma
entidade quando detém o poder de designar as atividades relevantes
da entidade, e quando está exposto, ou tenha direitos, à variabilidade
nos retornos provenientes do seu envolvimento com essa entidade e
possa apoderar-se dos mesmos através do poder que detém sobre as
atividades relevantes dessa entidade (controlo de facto).

Investimentos financeiros em associadas
Os investimentos financeiros em associadas são registados pelo
método de equivalência patrimonial desde a data em que o Banco
adquire a influência significativa até ao momento em que a mesma
termina. As empresas associadas são entidades nas quais o Banco
tem influência significativa mas não exerce controlo sobre a sua
política financeira e operacional. Presume-se que o Banco exerce
influência significativa quando detém o poder de exercer mais de
20% dos direitos de voto da associada. Caso o Banco detenha, direta
ou indiretamente, menos de 20% dos direitos de voto, presume-se
que o Banco não possui influência significativa, exceto quando essa
influência possa ser claramente demonstrada.

A existência de influência significativa por parte do Banco é
normalmente demonstrada por uma ou mais das seguintes formas:
– Representação no Conselho de Administração ou órgão de
direção equivalente;
– Participação em processos de definição de políticas, incluindo a
participação em decisões sobre dividendos ou outras distribuições;
– Transações materiais entre o Banco e a participada;
– Intercâmbio de pessoal de gestão;
– Fornecimento de informação técnica essencial.

Imparidade
O valor recuperável dos investimentos em subsidiárias e associadas
é avaliado anualmente, com referência ao final de cada ano. As
perdas de imparidade são apuradas tendo por base a diferença
entre o valor recuperável dos investimentos em subsidiárias ou
associadas e o seu valor contabilístico. As perdas por imparidade
identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma
redução do montante da perda estimada, num período posterior.
O valor recuperável é determinado com base no maior entre o valor
em uso dos ativos e o justo valor deduzido dos custos de venda, sendo
calculado com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em
técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições
de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio.

k) Ativos não correntes detidos para venda e operações
descontinuadas ou em descontinuação
Os ativos não correntes, grupos de ativos não correntes detidos para
venda (grupos de ativos em conjunto com os respetivos passivos,
que incluem pelo menos um ativo não corrente) e operações
descontinuadas são classificados como detidos para venda quando
existe a intenção de alienar os referidos ativos e passivos e os ativos ou
grupos de ativos estão disponíveis para venda imediata e a sua venda
é muito provável. Para que a venda seja altamente provável, o Banco
deve estar empenhado num plano para vender o ativo (ou grupo para
alienação), e deve ter sido iniciado um programa ativo para localizar
um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo (ou grupo para
alienação) deve ser ativamente publicitado para venda a um preço
que seja razoável em relação ao seu justo valor corrente. Além disso,
deve esperar-se que a venda se qualifique para reconhecimento como
venda concluída até um ano a partir da data da classificação, exceto
conforme permitido pelo parágrafo 9 da IFRS 5 e as ações necessárias
para concluir o plano devem indicar a improbabilidade de alterações
significativas no plano ou de o plano ser retirado.
O Banco também classifica como ativos não correntes detidos
para venda os ativos não correntes ou grupos de ativos adquiridos
apenas com o objetivo de venda posterior, que estão disponíveis
para venda imediata e cuja venda é muito provável.
Imediatamente antes da sua classificação como ativos não correntes
detidos para venda, a mensuração de todos os ativos não correntes e
todos os ativos e passivos incluídos num grupo de ativos para venda é
efetuada de acordo com as IFRS aplicáveis. Após a sua reclassificação,
estes ativos ou grupos de ativos são mensurados ao menor entre o
seu custo e o seu justo valor deduzido dos custos de venda.
O Banco classifica igualmente em ativos não correntes detidos
para venda os bens detidos por recuperação de crédito, que se
encontram mensurados inicialmente pelo menor entre o seu justo
valor líquido de custos de venda e o valor do crédito existente na
data em que foi efetuada a dação ou arrematação judicial dos bens.
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O justo valor é baseado no valor de mercado, sendo este
determinado com base no preço expectável de venda obtido
através de avaliações efetuadas por peritos avaliadores externos,
de acordo com a periodicidade definida no normativo do Banco.
A mensuração subsequente destes ativos é efetuada ao menor
do seu valor contabilístico e o correspondente justo valor, líquido
dos custos de venda, não sendo sujeitos a amortização. As perdas
de imparidade são registadas por contrapartida de resultados do
exercício.

l) Locações
De acordo com o definido na IAS 17, as locações são classificadas
como financeiras sempre que os seus termos transferem
substancialmente todos os riscos e recompensas associados à
propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são
classificadas como operacionais. A classificação das locações é
feita em função da substância e não da forma do contrato.

Locações financeiras
Na ótica do locatário os contratos de locação financeira são
registados na data do seu início como ativo e passivo pelo justo
valor da propriedade locada, que é equivalente ao valor atual
das rendas de locação vincendas. As rendas são constituídas
pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do
capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos
durante o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro
periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo
para cada período.
Na ótica do locador os ativos detidos sob locação financeira
são registados no balanço como capital em locação pelo valor
equivalente ao investimento líquido de locação financeira.
As rendas são constituídas pelo proveito financeiro e pela
amortização financeira do capital. O reconhecimento do resultado
financeiro reflete uma taxa de retorno periódica constante sobre o
investimento líquido remanescente do locador.
Os ativos recebidos decorrentes da resolução de contratos de
locação financeira e que cumpram com a definição de ativos detidos
para venda não classificados nessa categoria, são mensurados de
acordo com a política contabilística definida na nota 1k).

Locações operacionais
Na ótica do locatário, o Banco detém diversos contratos de locação
operacional de imóveis e viaturas. Os pagamentos efetuados
no âmbito desses contratos de locação são reconhecidos na
rubrica Outros gastos administrativos, no decurso da vida útil do
contrato, não se evidenciando no seu balanço, nem o ativo nem a
responsabilidade associada ao contrato celebrado.

m) Reconhecimento de juros
Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros ativos
e passivos mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas
rubricas de juros e proveitos similares ou juros e custos similares
(margem financeira), pelo método da taxa de juro efetiva. Os juros
à taxa efetiva de ativos financeiros disponíveis para venda também
são reconhecidos em margem financeira assim como dos ativos e
passivos financeiros ao justo valor através de resultados.
A taxa de juro efetiva corresponde à taxa que desconta os
pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida
esperada do instrumento financeiro (ou, quando apropriado, por
um período mais curto) para o valor líquido atual de balanço do
ativo ou passivo financeiro.

Para a determinação da taxa de juro efetiva, o Banco procede
à estimativa dos fluxos de caixa futuros considerando todos os
termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo opções
de pagamento antecipado), não considerando eventuais perdas
por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas
consideradas como parte integrante da taxa de juro efetiva,
custos de transação e todos os prémios ou descontos diretamente
relacionados com a transação, exceto para ativos e passivos
financeiros ao justo valor através de resultados.
No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros
semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por
imparidade, os juros registados em resultados são determinados
com base na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de caixa
futuros na mensuração da perda por imparidade.
Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros
de crédito vencido são considerados os seguintes aspetos:
– Os juros de créditos vencidos com garantias reais, até que
seja atingido o limite de cobertura avaliado, são registados por
contrapartida de resultados de acordo com a IAS 18 no pressuposto
de que existe uma razoável probabilidade da sua recuperação; e
– Os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido
há mais de 90 dias que não estejam cobertos por garantia real
são anulados, sendo os mesmos apenas reconhecidos quando
recebidos por se considerar, no âmbito da IAS 18, que a sua
recuperação é remota.
Para os instrumentos financeiros derivados, com exceção daqueles
que forem classificados como instrumentos de cobertura do risco
de taxa de juro, a componente de juro não é autonomizada das
alterações no seu justo valor, sendo classificada como Resultados
de operações de negociação e cobertura. Para derivados
de cobertura do risco de taxa de juro e associados a ativos
financeiros ou passivos financeiros reconhecidos na categoria
de Fair Value Option, a componente de juro é reconhecida em
Juros e proveitos equiparados ou em Juros e custos equiparados
(margem financeira).

n) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e
comissões
Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos
de acordo com os seguintes critérios:
– Quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o
seu reconhecimento em resultados é efetuado no período a que
respeitam;
– Quando resultam de uma prestação de serviços, o seu
reconhecimento é efetuado quando o referido serviço está concluído.
Quando são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um
instrumento financeiro, os proveitos resultantes de serviços e
comissões são registados na margem financeira.

o) Resultados de operações financeiras (Resultados em
operações de negociação e de cobertura, Resultados
em ativos financeiros disponíveis para venda e Resultados
em ativos financeiros detidos até à maturidade
O Resultado de operações financeiras reflete os ganhos e
perdas dos ativos e passivos financeiros ao justo valor através de
resultados, isto é, variações de justo valor e juros de derivados de
negociação e de derivados embutidos, assim como os dividendos
recebidos associados a estas carteiras. Inclui igualmente, mais
ou menos-valias das alienações de ativos financeiros disponíveis
para venda e de ativos financeiros detidos até à maturidade.
As variações de justo valor dos derivados afetos a carteiras
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de cobertura e dos elementos cobertos, quando aplicável a
cobertura de justo valor, também aqui são reconhecidas.

p) Atividades fiduciárias
Os ativos detidos no âmbito de atividades fiduciárias não são
reconhecidos nas demonstrações financeiras do Banco. Os
resultados obtidos com serviços e comissões provenientes destas
atividades são reconhecidos na demonstração de resultados no
período em que ocorrem.

q) Outros ativos tangíveis
Os outros ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das respetivas amortizações acumuladas e
perdas por imparidade. Os custos subsequentes são reconhecidos
como um ativo separado apenas se for provável que deles resultarão
benefícios económicos futuros para o Banco. As despesas com
manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida
que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios.
As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes,
de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada:
Número de anos
Imóveis

50

Obras em edifícios alheios

10

Equipamento

4 a 12

Outras imobilizações

3

Sempre que exista um indício de que um ativo fixo tangível possa
ter imparidade, é efetuada uma estimativa do seu valor recuperável,
devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que o
valor líquido desse ativo exceda o valor recuperável.
O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o
seu justo valor deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso,
sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa
estimados futuros que se espera vir a obter com o uso continuado
do ativo e da sua alienação no final da vida útil.
As perdas por imparidade de ativos fixos tangíveis são reconhecidas
em resultados do exercício.

r) Ativos intangíveis
Encargos com projetos de investigação e desenvolvimento
O Banco não procede à capitalização de despesas de investigação e
desenvolvimento. Todos os encargos são registados como gasto no
período em que ocorrem.

Software

t) Offsetting
Os ativos e passivos financeiros são compensados e reconhecidos
pelo seu valor líquido em balanço quando: (i) o Banco tem um direito
legal de compensar os valores reconhecidos e as transações podem
ser liquidadas pelo seu valor líquido; e (ii) o Banco pretenda liquidar
numa base líquida ou realizar o ativo e liquidar simultaneamente
o passivo. Considerando as atuais operações do Banco, não são
efetuadas quaisquer compensações de montante material. No
caso de ocorrerem reclassificações de quantias comparativas, é
divulgado o disposto da IAS 1.41: a) a natureza da reclassificação;
b) a quantia de cada item (ou classe de itens) reclassificado(s); e c) o
motivo da reclassificação.

u) Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda
funcional à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na
data de balanço. As diferenças cambiais resultantes da conversão
são reconhecidas em resultados. Os ativos e passivos não monetários
denominados em moeda estrangeira e registados ao custo histórico
são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor
na data da transação. Os ativos e passivos não monetários registados
ao justo valor são convertidos para a moeda funcional à taxa de
câmbio em vigor na data em que o justo valor é determinado e
reconhecido por contrapartida de resultados, com exceção daqueles
reconhecidos em ativos financeiros disponíveis para venda, cuja
diferença é registada por contrapartida de capitais próprios.

v) Benefícios a empregados
(i) Plano de benefícios definidos
O Banco tem a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores
pensões de reforma por velhice, pensões de reforma por invalidez
e pensões de sobrevivência, nos termos do estabelecido nas duas
convenções coletivas de trabalho que outorgou. Estes benefícios
estão previstos nos planos de pensões "Plano ACT" e "Plano ACTQ"
do "Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português".
Até 2011, a par dos benefícios previstos nos dois planos acima
referidos, o Banco tinha assumido a responsabilidade, desde que
verificadas determinadas condições em cada exercício, de atribuir
complementos de reforma aos colaboradores do Grupo admitidos
até 21 de setembro de 2006 (Plano Complementar). O Banco no final
do exercício de 2012 determinou a extinção (“corte”) do benefício
de velhice do Plano Complementar. Em 14 de dezembro de 2012,
o Instituto de Seguros de Portugal (ISP) aprovou formalmente
esta alteração ao plano de benefícios do Banco com efeitos a
1 de janeiro de 2012. O corte do plano foi efetuado, tendo sido
atribuído aos colaboradores direitos adquiridos individualizados.
Nessa data, o Banco procedeu igualmente à liquidação da respetiva
responsabilidade.

s) Caixa e equivalentes de caixa

A partir de 1 de janeiro de 2011, os empregados bancários foram
integrados no Regime Geral da Segurança Social, que passou
a assegurar a proteção dos colaboradores nas eventualidades
de maternidade, paternidade, adoção e ainda de velhice,
permanecendo sob a responsabilidade dos bancos a proteção
na doença, invalidez, sobrevivência e morte (Decreto-Lei n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro).

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus
equivalentes englobam os valores registados no balanço com
maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde
se incluem a caixa e as disponibilidades em Bancos Centrais e
outras instituições de crédito.

A taxa contributiva é de 26,6% cabendo 23,6% à entidade
empregadora e 3% aos trabalhadores, em substituição da Caixa
de Abono de Família dos Empregados Bancários (CAFEB) que
foi extinta por aquele mesmo diploma. Em consequência desta

O Banco regista em ativos intangíveis os custos associados
ao software adquirido a entidades terceiras e procede à sua
amortização linear pelo período de vida útil estimado em três anos.
O Banco não capitaliza custos gerados internamente relativos ao
desenvolvimento de software.
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alteração o direito à pensão dos empregados no ativo passou a
ser coberto nos termos definidos pelo Regime Geral da Segurança
Social, tendo em conta o tempo de serviço prestado desde 1 de
janeiro de 2011 até à idade da reforma, passando os bancos a
suportar o diferencial necessário para a pensão garantida nos
termos do Acordo Coletivo de Trabalho.
Na sequência da aprovação pelo Governo do Decreto-Lei n.º
127/2011, que veio a ser publicado em 31 de dezembro, foi
estabelecido um Acordo Tripartido entre o Governo, a Associação
Portuguesa de Bancos e os Sindicatos dos trabalhadores bancários
sobre a transferência para a esfera da Segurança Social, das
responsabilidades das pensões em pagamento dos reformados e
pensionistas a 31 de dezembro de 2011.
Este decreto estabeleceu que as responsabilidades a transferir
correspondiam às pensões em pagamento em 31 de dezembro de
2011, a valores constantes (taxa de atualização 0%) na componente
prevista no Instrumento de Regulação Coletiva de Trabalho (‘IRCT’)
dos reformados e pensionistas. As responsabilidades relativas
às atualizações das pensões, a benefícios complementares,
às contribuições para os SAMS sobre as pensões de reforma e
sobrevivência, ao subsídio de morte e à pensão de sobrevivência
diferida continuaram a cargo das Instituições.
No final de dezembro de 2016 foi celebrado um acordo de
revisão do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho entre o Grupo BCP
e dois sindicatos representativos dos trabalhadores do Grupo
que introduziu alterações no capítulo de Segurança Social e
consequentemente no plano de pensões financiado pelo Fundo de
Pensões do Grupo BCP. O novo ACT já se encontra publicado pelo
Ministério do Trabalho no Boletim do Trabalho e do Emprego.
O “Sindicato dos Bancários do Norte” (“SBN”), que também esteve
envolvido nas negociações do novo ACT, não formalizou, até 31 de
dezembro de 2016, a aceitação às alterações ao ACT e, como tal,
o Banco não reconheceu nas suas contas de 2016 o impacto das
alterações do ACT para os colaboradores associados do SBN.
As alterações mais relevantes ocorridas no ACT foram a alteração da
idade de reforma (invalidez presumível) que passou dos 65 anos para
66 anos e dois meses em 2016 e a atualização subsequente de mais
um mês por cada ano, no ínicio de cada ano cívil, não podendo em
qualquer caso ser superior à que estiver em vigor em cada momento
no regime geral da Segurança Social, a alteração na fórmula de
determinação da contribuição da entidade empregadora para os
SAMS e foi introduzido um novo benefício denominado Prémio fim
de carreira que substitui o Prémio de antiguidade (nota 44).
As alterações acima descritas foram enquadradas pelo Grupo como
uma alteração do plano de pensões nos termos previstos na IAS
19, como tal tiveram impacto no valor atual das responsabilidades
com serviços prestados e foram reconhecidos na demonstração de
resultados do exercício, na rubrica "Custos com o Pessoal".
A responsabilidade líquida do Banco com planos de reforma (planos
de benefício definido) é estimada semestralmente, com referência
a 31 de dezembro e 30 de junho de cada ano e sempre que
ocorram flutuações de mercado significativas ou eventos pontuais
significativos, tais como alterações no plano, cortes ou liquidações
desde a última estimativa. As responsabilidades com serviços
passados são calculadas utilizando o método “Unit Credit Projected” e
pressupostos atuariais considerados adequados (nota 44).

As responsabilidades com pensões são calculadas pelo atuário
responsável, que se encontra certificado pela Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões (ASF).
A responsabilidade líquida do Banco relativa ao plano de pensões de
benefício definido e outros benefícios é calculada separadamente
para cada plano através da estimativa do valor de benefícios
futuros que cada colaborador deve receber em troca pelo seu
serviço no período corrente e em períodos passados. O benefício
é descontado de forma a determinar o seu valor atual, sendo
aplicada a taxa de desconto correspondente à taxa de obrigações
de alta qualidade de sociedades com maturidade semelhante à
data do termo das obrigações do plano. A responsabilidade líquida
é determinada após a dedução do justo valor dos ativos do Fundo
de Pensões.
A responsabilidade extra-fundo respeita a complementos de
pensão atribuídos a diversos colaboradores no âmbito dos
processos de negociação de reformas, com o objetivo de os
incentivar a aderir aos programas de redução de pessoal.
O proveito / custo de juros com o plano de pensões é calculado
pelo Banco multiplicando o ativo / responsabilidade líquido com
pensões de reforma (responsabilidades deduzidas do justo valor
dos ativos do fundo) pela taxa de desconto utilizada para efeitos
da determinação das responsabilidades com pensões de reforma e
atrás referida. Nessa base, o proveito / custo líquido de juros inclui
o custo dos juros associado às responsabilidades com pensões
de reforma e o rendimento estimado dos ativos do fundo, ambos
mensurados com base na taxa de desconto utilizada no cálculo das
responsabilidades.
Os ganhos e perdas de remensuração, nomeadamente (i) os
ganhos e perdas atuariais, resultantes das diferenças entre
os pressupostos atuariais utilizados e os valores efetivamente
verificados (ganhos e perdas de experiência) e das alterações de
pressupostos atuariais e (ii) os ganhos e perdas decorrentes da
diferença entre o rendimento dos ativos do fundo calculado com
base na taxa de desconto e os valores obtidos, são reconhecidos
por contrapartida de capital próprio na rubrica de outro
rendimento integral.
O Banco reconhece na sua demonstração dos resultados um valor
total líquido que inclui: (i) o custo do serviço corrente; (ii) o proveito
/ custo líquido de juros com o plano de pensões; (iii) o efeito das
reformas antecipadas; (iv) custos com serviços passados; e (v) os
efeitos de qualquer liquidação ou corte ocorridos no período.
Os valores a reconhecer na demonstração de resultados são
reconhecidos como custos e proveitos consoante a sua natureza.
Os encargos com reformas antecipadas correspondem ao aumento
de responsabilidades decorrente da reforma ocorrer antes do
empregado a idade de reforma.
Outros benefícios que não de pensões, nomeadamente os encargos
de saúde dos colaboradores na situação de reforma e benefícios
atribuíveis ao cônjuge e descendentes por morte são igualmente
considerados no cálculo das responsabilidades.
Os pagamentos aos fundos são efetuados anualmente pelo Banco
de acordo com um plano de contribuições determinado de forma
a assegurar a solvência do fundo. O financiamento mínimo das
responsabilidades é de 100% para as pensões em pagamento e
95% para os serviços passados do pessoal no ativo.
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(ii) Planos de contribuição definida
Para os Planos de contribuição definida, as responsabilidades
relativas ao benefício atribuível aos colaboradores do Banco são
reconhecidas como um gasto do exercício quando devidas.
Em 31 de dezembro de 2016, o Banco tem dois planos de
contribuição definida. Um desses planos abrange os colaboradores
que tenham sido admitidos até 1 de julho de 2009. Para este
plano, designado não contributivo, são efetuadas contribuições
do Banco anuais e iguais a 1% da remuneração anual paga aos
colaboradores no ano anterior. As contribuições apenas são
efetuadas caso sejam cumpridos os seguintes requisitos: (i) o ROE
do Banco seja igual ou superior à taxa das obrigações do tesouro a
10 anos acrescida de 5 pontos percentuais; e (ii) existam reservas
ou resultados distribuíveis nas contas do Banco Comercial
Português.
Um outro plano abrange os colaboradores que tenham sido
admitidos após 1 de julho de 2009. Para este plano, designado
contributivo, são efetuadas contribuições mensais e iguais a 1,5%
da remuneração mensal auferida pelos colaboradores no corrente
mês, quer pelo Banco e quer pelos próprios colaboradores. Esta
contribuição tem carater obrigatório e está definida nos Acordos
Coletivos de Trabalho de Grupo BCP, não tendo subjacente critério
de performance.

(iii) Planos de remuneração com ações
À data de 31 de dezembro de 2016 não se encontra em vigor
nenhum plano de remuneração com ações.

(iv) Remuneração variável paga aos colaboradores
Compete à Comissão Executiva fixar os respetivos critérios de
alocação a cada colaborador, sempre que a mesma seja atribuída.
A remuneração variável atribuída aos colaboradores é registada por
contrapartida de resultados no período a que dizem respeito.

w) Impostos sobre lucros
O Banco está sujeito ao regime estabelecido no Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC).
Adicionalmente são registados impostos diferidos resultantes das
diferenças temporárias entre os resultados contabilísticos e os
resultados fiscalmente aceites para efeitos de IRC bem como os
créditos fiscais e os prejuízos fiscais reportáveis sempre que haja
uma probabilidade razoável de que tais impostos venham a ser
pagos ou recuperados no futuro.
Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o
efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. O imposto
é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando
relacionado com itens que sejam movimentados em capitais
próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais
próprios. Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios,
decorrentes da reavaliação de ativos financeiros disponíveis
para venda e de derivados de cobertura de fluxos de caixa, são
posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que
forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes
deram origem.
Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura
relativamente ao rendimento tributável do exercício, utilizando
a taxa de imposto em vigor ou substancialmente aprovada pelas
autoridades à data de balanço e quaisquer ajustamentos aos
impostos de exercícios anteriores.

Os impostos diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias
entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base
fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente
aprovadas à data de balanço e que se espera que venham a ser
aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas
as diferenças temporárias tributáveis com exceção do goodwill
não dedutível para efeitos fiscais, das diferenças resultantes do
reconhecimento inicial de ativos e passivos que não afetem quer o
lucro contabilístico quer o fiscal, e de diferenças relacionadas com
investimentos em subsidiárias na medida em que não seja provável
que se revertam no futuro.
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é
provável a existência de lucros tributáveis futuros que absorvam
as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais (incluindo
prejuízos fiscais reportáveis). Os ativos detidos no âmbito de
atividades fiduciárias não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras do Banco. Os resultados obtidos com serviços e
comissões provenientes destas atividades são reconhecidos na
demonstração de resultados no período em que ocorrem.
O Banco procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à
compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre
que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos
por impostos correntes e passivos por impostos correntes; e (ii)
os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com
impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade
fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades
tributáveis que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos
correntes numa base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os
passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os
passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam
liquidados ou recuperados.
No exercício de 2016, um conjunto de entidades do Grupo BCP
aderiu ao Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades
(RETGS) para efeitos de tributação em sede de imposto sobre o
rendimento de pessoas coletivas.
No âmbito da tributação neste regime o Grupo BCP optou por
considerar que os efeitos do apuramento da matéria coletável
de acordo com RETGS são refletidos no apuramento do imposto
corrente do exercício de cada uma das das entidades, o que inclui
o efeito no apuramento do imposto corrente do exercício por se
utilizar prejuízo fiscal gerado por outra entidade do Grupo.

x) Relato por segmentos
O Banco adotou o IFRS 8 – Segmentos Operacionais para
efeitos de divulgação da informação financeira por segmentos
operacionais. Um segmento operacional é uma componente do
Banco: (i) que desenvolve atividades de negócio de que pode
obter réditos ou gastos; (ii) cujos resultados operacionais são
regularmente revistos pelo principal responsável pela tomada
de decisões operacionais do Banco para efeitos de tomada de
decisões sobre imputação de recursos ao segmento e avaliação
do seu desempenho; e (iii) relativamente ao qual esteja disponível
informação financeira distinta.
Considerando que as demonstrações financeiras individuais são
apresentadas conjuntamente com as do Grupo à luz do parágrafo
4 da IFRS 8, o Banco está dispensado de apresentar informação em
base individual relativa aos segmentos.
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y) Provisões, passivos e ativos contingentes
Provisões
São reconhecidas provisões quando: (i) o Banco tem uma
obrigação presente (legal ou decorrente de práticas passadas ou
políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas
responsabilidades); (ii) seja provável que o seu pagamento venha
a ser exigido; e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do
valor dessa obrigação.
A mensuração das provisões tem em conta os princípios definidos
na IAS 37 no que respeita à melhor estimativa do custo expectável,
ao resultado mais provável das ações em curso e tendo em conta os
riscos e incertezas inerentes ao processo. Nos casos em que o efeito
do desconto é material, as provisões correspondem ao valor atual
dos pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que
considera o risco associado à obrigação.
As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas
para refletir a melhor estimativa, sendo revertidas por resultados na
proporção dos pagamentos que não sejam prováveis.
As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as
obrigações para as quais foram inicialmente constituídas ou nos
casos em que estas deixem de se observar.

Passivos contingentes
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, sendo enquadrados na norma IAS 37 e divulgados
sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos
englobando benefícios económicos não seja remota.
O Banco regista um passivo contingente quando:
(a) É uma obrigação possível que provenha de acontecimentos
passados e cuja existência somente será confirmada pela
ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos
não totalmente sob controlo do Banco; ou
(b) É uma obrigação presente que decorra de acontecimentos
passados mas que não é reconhecida porque:
(i) Não é provável que um exfluxo de recursos incorporando
benefícios económicos seja exigido para liquidar a obrigação; ou
(ii) A quantia da obrigação não pode ser mensurada com
suficiente fiabilidade.
Os passivos contingentes identificados são objeto de divulgação, a
menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos
que incorporem benefícios económicos.

Ativos contingentes
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de
um influxo económico futuro de recursos.

z) Resultado por ação
Os resultados por ação básicos são calculados dividindo o resultado
líquido atribuível a acionistas do Banco pelo número médio ponderado
de ações ordinárias emitidas, excluindo o número médio de ações
ordinárias compradas pelo Banco e detidas como ações próprias.
Para o resultado por ação diluído, o número médio de ações
ordinárias emitidas é ajustado para assumir a conversão de todas
as potenciais ações ordinárias tratadas como diluidoras. Emissões
contingentes ou potenciais são tratadas como diluidoras quando a
sua conversão para ações faz decrescer o resultado por ação.

Se o resultado por ação for alterado em resultado de uma emissão a
prémio ou desconto ou outro evento que altere o número potencial
de ações ordinárias ou alterações nas políticas contabilísticas, o
cálculo do resultado por ação para todos os períodos apresentados
é ajustado retrospetivamente.

aa) Prestação do serviço de mediação de seguros ou de
resseguros
O Banco Comercial Português é uma entidade autorizada pela
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
para a prática da atividade de mediação de seguros, na categoria
de Mediador de Seguros Ligado, de acordo com o artigo 8.º, alínea
a), subalínea i), do Decreto-Lei n.º 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 efetua a
venda de contratos de seguros. Como remuneração pelos serviços
prestados de mediação de seguros, o Banco recebe comissões pela
mediação de contratos de seguros e de contratos de investimento,
as quais estão definidas em acordos / protocolos estabelecidos
entre o Banco e as Seguradoras.
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 pagamento ocorre em
momento diferente do período a que respeita são objeto de registo
como valor a receber numa rubrica de Outros ativos.

ab) Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas
contabilísticas
As IFRS estabelecem um conjunto de tratamentos contabilísticos
que requerem que o Conselho de Administração, sob parecer da
Comissão Executiva, utilize o julgamento e faça as estimativas
necessárias de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais
adequado. As principais estimativas contabilísticas e julgamentos
utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pelo Banco
são analisadas nos parágrafos seguintes, no sentido de melhorar
o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados
reportados do Banco e a sua divulgação.
Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas
permitem um tratamento contabilístico alternativo em relação ao
adotado pelo Conselho de Administração, sob parecer da Comissão
Executiva, os resultados reportados pelo Banco poderiam ser
diferentes caso um tratamento distinto fosse escolhido. O Conselho
de Administração, sob parecer da Comissão Executiva considera
que os critérios adotados são apropriados e que as demonstrações
financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira do
Banco e das suas operações em todos os aspetos materialmente
relevantes.
Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados
apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações
financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas
ou estimativas possam ser mais apropriadas.

(i) Perdas por imparidade em créditos a clientes
O Banco efetua uma revisão periódica da sua carteira de crédito
de forma a avaliar a existência de perdas por imparidade, conforme
referido na nota 1 b).
O processo de avaliação da carteira de crédito de forma a
determinar se uma perda por imparidade deve ser reconhecida é
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sujeito a diversas estimativas e julgamentos. Este processo inclui
fatores como a probabilidade de incumprimento, as notações de
risco, o valor dos colaterais associado a cada operação, as taxas de
recuperação e as estimativas quer dos fluxos de caixa futuros, quer
do momento do seu recebimento.
Metodologias alternativas e a utilização de outros pressupostos
e estimativas poderiam resultar em níveis diferentes das perdas
por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados do Banco.

(ii) Impostos sobre os lucros
Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros
foi necessário efetuar determinadas interpretações e estimativas.
Existem diversas transações e cálculos para os quais a determinação
dos impostos a pagar é incerta durante o ciclo normal de negócios.
Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível
diferente de impostos sobre os lucros, correntes e diferidos,
reconhecidos no período.
Este aspeto assume uma relevância acrescida para efeitos da
análise de recuperabilidade dos impostos diferidos, na qual o Banco
considera projeções de lucros tributáveis futuros baseados num
conjunto de pressupostos, incluindo a estimativa de resultado antes
de imposto, ajustamentos à matéria coletável e a sua interpretação
da legislação fiscal. Desta forma, a recuperabilidade dos impostos
diferidos ativos depende da concretização da estratégia do
Conselho de Administração do Banco, nomeadamente da
capacidade de gerar os resultados tributáveis estimados e da
interpretação da legislação fiscal.
O lucro tributável ou prejuízo fiscal apurado pelo Banco pode ser
corrigido pela administração fiscal portuguesa no prazo de quatro
anos, exceto no caso de ter sido efetuada qualquer dedução ou
utilizado crédito de imposto, em que o prazo de caducidade é o
do exercício desse direito. A Comissão Executiva considera que
eventuais correções, resultantes principalmente de diferenças na
interpretação da legislação fiscal, não terão efeito materialmente
relevante ao nível das demonstrações financeiras.

(iii) Valorização dos Ativos não correntes detidos para venda
(imóveis)
Os imóveis registados na carteira de ativos não correntes detidos
para venda são sujeitos a avaliações imobiliárias periódicas,
efetuadas por peritos independentes, de acordo com as
circunstâncias em que cada imóvel se encontra e de forma
consistente com a estratégia de alienação. A preparação destas
avaliações envolve a utilização de vários pressupostos. Diferentes
pressupostos ou a sua alteração poderão afetar o valor reconhecido
destes ativos.

de liquidação das responsabilidades do fundo) e denominadas em
Euros – respeitantes a um leque diversificado e representativo de
emitentes.

(v) Imparidade dos ativos financeiros disponíveis para venda
O Banco determina que existe imparidade nos seus ativos
financeiros disponíveis para venda quando existe uma
desvalorização continuada ou de valor significativo no seu justo
valor. A determinação de uma desvalorização continuada ou de
valor significativo requer julgamento. No julgamento efetuado, o
Banco avalia, entre outros fatores, a volatilidade normal dos preços
dos ativos financeiros. De acordo com as políticas do Banco, 30%
de desvalorização no justo valor de um instrumento de capital é
considerada uma desvalorização significativa e o período de um
ano é assumido como uma desvalorização continuada do justo
valor abaixo de custo de aquisição.
Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de
mercado ou de modelos de avaliação, os quais requerem a utilização
de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento
de estimativas de justo valor.
Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos
e estimativas poderiam resultar num nível diferente de perdas
por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados do Banco.

(vi) Justo valor dos instrumentos financeiros derivados
O justo valor é baseado em cotações de mercado, quando
disponíveis, e na sua ausência é determinado com base na utilização
de preços de transações recentes, semelhantes e realizadas em
condições de mercado ou com base em metodologias de avaliação,
baseadas em técnicas de fluxos de caixa futuros descontados
considerando as condições de mercado, o efeito do tempo, a curva
de rentabilidade e fatores de volatilidade. Estas metodologias
podem requerer a utilização de pressupostos ou julgamentos na
estimativa do justo valor.
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias
ou de diferentes pressupostos ou julgamentos na aplicação de
determinado modelo poderiam originar resultados financeiros
diferentes daqueles reportados.

(vii) Investimentos detidos até à maturidade
O Banco classifica alguns dos seus ativos financeiros não derivados
com pagamentos fixados ou determináveis e maturidades
definidas como investimentos detidos até à maturidade, de acordo
com os requisitos do IAS 39. Esta classificação requer um nível de
julgamento significativo.

A determinação das responsabilidades pelo pagamento de pensões
requer a utilização de pressupostos e estimativas, incluindo a
utilização de projeções atuariais e outros fatores, tais como a taxa
de desconto, a taxa de crescimento das pensões e dos salários e
a tábua de mortalidade, que podem ter impacto nos custos e nas
responsabilidades do plano de pensões.

No julgamento efetuado, o Banco avalia a sua intenção e
capacidade de deter estes investimentos até à maturidade. Caso o
Banco não detenha estes investimentos até à maturidade, exceto
em circunstâncias específicas – por exemplo, alienar uma parte não
significativa perto da maturidade – é requerida a reclassificação
de toda a carteira para ativos financeiros disponíveis para venda,
com a sua consequente mensuração ao justo valor e não ao custo
amortizado.

Conforme definido pela IAS 19, a taxa de desconto utilizada na
atualização das responsabilidades do fundo de pensões do Banco
é determinada com base numa análise efetuada sobre as yields de
mercado, de um universo de emissões de obrigações – de elevada
qualidade (baixo risco), maturidades diversas (adequadas ao prazo

Os ativos detidos até à maturidade são objeto de teste sobre a
existência de imparidade, o qual segue uma análise e decisão do
Banco. A utilização de metodologias e pressupostos diferentes dos
usados nos cálculos efetuados poderia ter impactos diferentes em
resultados.

(iv) Pensões e outros benefícios a empregados
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(viii) Imparidade para investimentos em subsidiárias e
associadas

3. MARGEM FINANCEIRA

O Banco avalia anualmente com referência ao final do exercício o
valor recuperável dos investimentos em subsidiárias e associadas,
independentemente da existência de indicadores de imparidade.
As perdas de imparidade são apuradas tendo por base a diferença
entre o valor recuperável dos investimentos em subsidiárias ou
associadas e o seu valor contabilístico. As perdas por imparidade
identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma
redução do montante da perda estimada, num período posterior.

O valor desta rubrica é composto por:

O valor recuperável é determinado com base no maior entre o valor
em uso dos ativos e o justo valor deduzido dos custos de venda, sendo
calculado com recurso a metodologias de avaliação, suportadas em
técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições
de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio, os quais
requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento
no estabelecimento de estimativas de justo valor.
Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos
e estimativas poderiam resultar num nível diferente de perdas
por imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos
resultados do Banco.

ac) Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição
financeira que proporcionem informação sobre situações ocorridas
após essa data, se significativas, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras do Banco.

2. MARGEM FINANCEIRA E RESULTADOS EM OPERAÇÕES
DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA E EM ATIVOS
FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

(Milhares de Euros)

2016
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
961.118

1.130.705

Juros de títulos de negociação

5.195

7.419

Juros de outros ativos financeiros ao justo
valor através de resultados

3.688

6.061

94.778

112.650

9.036

29.929

Juros de derivados de cobertura

20.127

21.872

Juros de derivados associados a instrumentos
financeiros valorizados ao justo valor através
de resultados

17.173

15.275

Juros de depósitos e outras aplicações

19.952

11.058

1.131.067

1.334.969

Juros de depósitos e outros recursos

158.430

326.910

Juros de títulos emitidos

127.814

178.295

(CoCos) subscritos pelo Estado Português

65.525

65.352

Outros

40.405

48.431

7.162

4.345

Juros de crédito

Juros de ativos financeiros disponíveis para venda
Juros de ativos financeiros detidos
até à maturidade

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS

Juros de passivos subordinados
Instrumentos híbridos qualificáveis
como core tier 1

Juros de derivados de cobertura

As IFRS em vigor exigem a divulgação desagregada da margem
financeira e dos resultados em operações de negociação e de
cobertura e em ativos financeiros disponíveis para venda, conforme
apresentado nas notas 3, 6 e 7. Uma atividade de negócio
específica pode gerar impactos em cada uma destas rubricas, pelo
que o requisito de divulgação, tal como apresentado, evidencia a
contribuição das diferentes atividades de negócio para a margem
financeira e para os resultados em operações de negociação e de
cobertura, em ativos financeiros disponíveis para venda.
A análise conjunta destas rubricas é apresentada como segue:

2015
(reexpresso)

Juros de derivados associados a instrumentos
financeiros valorizados ao justo valor através
de resultados

11.418

17.786

410.754

641.119

720.313

693.850

A rubrica de Juros de crédito inclui o montante de Euros 39.747.000
(31 de dezembro de 2015: Euros 50.453.000) relativo a comissões
e outros proveitos contabilizados de acordo com o método da taxa
de juro efetiva, conforme referido na política contabilística descrita
na nota 1 m).

(Milhares de Euros)

2015
2016 (reexpresso)
720.313

693.850

Resultados em operações de negociação
e de cobertura (nota 6)

31.739

48.596

Resultados em ativos financeiros disponíveis
para venda (nota 7)

95.794

324.679

847.846

1.067.125

Margem financeira (nota 3)

As rubricas de Juros de títulos emitidos e de Juros de passivos
subordinados incluem o montante de Euros 60.652.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 87.572.000) referentes a comissões e outros
custos contabilizados de acordo com o método da taxa de juro efetiva,
conforme referido na política contabilística descrita na nota 1 m).
A rubrica de Juros e proveitos equiparados inclui o montante de
Euros 110.511.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 153.910.000)
relativo a proveitos de clientes com sinais de imparidade.
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4. RENDIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

Rendimentos de ativos financeiros disponíveis para venda
Rendimentos de empresas subsidiárias e associadas

2016

2015
(reexpresso)

7.387

9.047

207.789

145.767

215.176

154.814

A rubrica Rendimentos de ativos financeiros disponíveis para venda inclui dividendos e rendimentos de unidades de participação recebidos
durante o exercício.
A rubrica Rendimentos de empresas subsidiárias e associadas inclui, em 31 de dezembro de 2016, os montantes de Euros 32.157.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 32.157.000), Euros 132.728.000 e Euros 23.400.000 relativos à distribuição de dividendos da BCP Investment B.V.,
da BCP International B.V. e do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., respetivamente.

5. RESULTADOS DE SERVIÇOS E COMISSÕES
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

SERVIÇOS E COMISSÕES RECEBIDAS
55.503

58.718

3.815

2.938

268.431

278.808

Operações sobre títulos

59.822

58.684

Gestão e manutenção de contas

90.481

84.247

Outras comissões

34.663

27.278

512.715

510.673

7.744

6.385

45.519

51.656

7.599

7.700

17.520

16.301

78.382

82.042

434.333

428.631

Por garantias prestadas
Por compromissos perante terceiros
Por serviços bancários prestados

SERVIÇOS E COMISSÕES PAGAS
Por garantias recebidas
Por serviços bancários prestados por terceiros
Operações sobre títulos
Outras comissões

A rubrica Serviços e comissões recebidas – Por serviços bancários prestados inclui o montante de Euros 76.450.000 (31 de dezembro de 2015:
Euros 74.881.000) relativo a comissões de mediação de seguros, conforme nota 45 c).
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6. RESULTADOS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

295.001

399.330

1.361

664

191

21

Certificados e valores mobiliários estruturados emitidos

43.511

53.908

Derivados associados a instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através
de resultados

40.110

50.192

441.747

596.042

LUCROS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
Operações cambiais
Operações com instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados
Detidos para Negociação
Carteira de títulos
Rendimento fixo
Rendimento variável

Outros instrumentos financeiros derivados
Outros instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados
Carteira de títulos

-

29

4.217

8.351

3.593

40.826

Derivados de cobertura

129.819

84.441

Instrumentos cobertos

106.240

19.837

Rendimento fixo
Outros instrumentos financeiros
Recompras de emissões próprias
Contabilidade de cobertura

Vendas de créditos

38.624

4.612

Outras operações

1.807

48.171

1.106.221

1.306.424

271.316

402.085

1.865

4.887

1

799

Certificados e valores mobiliários estruturados emitidos

62.095

57.648

Derivados associados a instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através
de resultados

33.387

53.467

425.013

606.487

5.362

734

7.417

4.652

5.340

3.755

Derivados de cobertura

201.733

99.730

Instrumentos cobertos

21.433

7.032

Vendas de créditos

37.294

13.924

Outras operações

2.226

2.628

1.074.482

1.257.828

31.739

48.596

PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E DE COBERTURA
Operações cambiais
Operações com instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados
Detidos para Negociação
Carteira de títulos
Rendimento fixo
Rendimento variável

Outros instrumentos financeiros derivados
Outros instrumentos financeiros valorizados ao justo valor através de resultados
Carteira de títulos
Rendimento fixo
Outros instrumentos financeiros
Recompras de emissões próprias
Contabilidade de cobertura
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A rubrica Resultados líquidos em operações de negociação e de
cobertura inclui, em 31 de dezembro de 2016, para os Depósitos
de clientes – Depósitos ao justo valor através de resultados, um
ganho de Euros 3.239.000 (31 de dezembro de 2015: perda de Euros
1.302.000) relativo às variações de justo valor associadas à alteração
do risco de crédito próprio (spread), conforme referido na nota 31.

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Lucros em operações com
ativos financeiros disponíveis para venda – Rendimento variável
inclui o montante de Euros 26.353.000 relativo a mais valias
resultantes da alienação da participação na Visa Europe.

Esta rubrica inclui ainda, em 31 de dezembro de 2016, para os
Empréstimos obrigacionistas ao justo valor através de resultados,
uma perda de Euros 1.348.000 (31 de dezembro de 2015: perda
de Euros 6.342.000) conforme referido na nota 32, e para os
instrumentos financeiros derivados passivos, um ganho de Euros
597.000 (31 de dezembro de 2015: perda de Euros 8.491.000)
relativo às variações de justo valor associadas à alteração do risco
de crédito próprio (spread).

O valor desta rubrica é composto por:

A rubrica Operações com instrumentos financeiros valorizados ao
justo valor através de resultados – Outros instrumentos financeiros
valorizados ao justo valor através de resultados, não registaram
impactos significativos relativo a diferenças no reconhecimento
inicial entre o justo valor e o preço de transação de ativos ou
passivos financeiros ao justo valor através de resultados (IAS 39
parágrafos 43A e AG76 e IFRS 7.28).
A rubrica Lucros em operações de negociação e de cobertura –
Recompras de emissões próprias incluía, em 2015, um ganho de
Euros 34.420.000, no âmbito da oferta pública de troca de valores
mobiliários subordinados por ações.
O Resultado de recompras de emissões próprias é apurado de acordo
com o definido na política contabilística descrita na nota 1 c).

8. OUTROS PROVEITOS / (CUSTOS) DE EXPLORAÇÃO

(Milhares de Euros)

2015
2016 (reexpresso)
PROVEITOS
Prestação de serviços

24.983

31.758

Venda de cheques e outros

11.119

11.492

Ganhos em operações de locação financeira

8.509

2.857

Rendas

1.193

1.647

16.756

13.213

62.560

60.967

11.347

9.651

Outros proveitos de exploração
CUSTOS
Impostos
Donativos e quotizações
Contribuição sobre o setor bancário
Contribuição para o Fundo de Resolução
Contribuição para o Fundo Único de Resolução
Contribuição para Fundos de Garantia
de Depósitos
Outros custos de exploração

7. RESULTADOS EM ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS
PARA VENDA
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Rendimento fixo

59.742

354.604

Rendimento variável

41.168

12.328

Rendimento fixo

(2.710)

(41.573)

Rendimento variável

(2.406)

(680)

95.794

324.679

LUCROS EM OPERAÇÕES COM ATIVOS
FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES COM ATIVOS
FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA

A rubrica Lucros em operações com ativos financeiros disponíveis
para venda – Rendimento fixo – inclui, no exercício de 2016, o
montante de Euros 10.824.000 (2015: Euros 345.811.000) relativo
a mais-valias resultantes da alienação de Obrigações de Tesouro de
dívida pública portuguesa.
Em 21 de junho de 2016, ficou concluida a compra da Visa
Europe Ltd pela Visa Inc. O BCP como membro da Visa Europe Ltd
beneficiou desta transação, que se traduziu no recebimento, pela
venda da participação detida na Visa Europe Ltd à Visa Inc., de um
valor up-front em dinheiro e em ações preferenciais convertíveis em
ações ordinárias da Visa Inc. Class A e de um pagamento diferido a
três anos.

3.369

2.996

22.235

22.053

5.204

5.777

20.306

30.843

104

1.272

11.766

14.870

74.331

87.462

(11.771)

(26.495)

A rubrica Contribuição sobre o setor bancário é estimada de acordo com
o disposto na Lei n.º 55-A/2010. A determinação do montante a pagar
incide sobre: (i) o passivo médio anual apurado em balanço deduzido dos
fundos próprios de base (Tier 1) e dos fundos próprios complementares
(Tier 2) e os depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos;
e (ii) o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados.
A rubrica Contribuição para o Fundo de Resolução corresponde a
contribuições periódicas obrigatórias para o Fundo, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 24/2013. As contribuições periódicas
são calculadas de acordo com uma taxa base a aplicar em cada ano,
determinada pelo Banco de Portugal, por instrução, podendo ser
ajustada em função do perfil de risco da instituição, sobre a base
de incidência objetiva das referidas contribuições. As contribuições
periódicas incidem sobre o passivo das instituições participantes do
Fundo, definido nos termos do artigo 10.º do referido Decreto-Lei,
deduzido dos elementos do passivo que integram os fundos próprios
de base e complementares e dos depósitos cobertos pelo Fundo de
Garantia de Depósitos.
A rubrica Contribuição para o Fundo Único de Resolução corresponde
a contribuição anual ex-ante efetuada pelo Banco para suportar
a aplicação de medidas de resolução a nível da União Europeia.
O Fundo Único de Resolução foi estabelecido pelo Regulamento
(UE) N.º 806/2014 (o “Regulamento do Fundo”). O Fundo Único
de Resolução é financiado por contribuições ex-ante efetuadas
anualmente a nível individual por todas as instituições de crédito
no seio da União Bancária. As contribuições para o Fundo Único de
Resolução tomam em consideração o nível-alvo anual bem como a
dimensão e o perfil de risco das instituições.
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Ao apurar as contribuições ex-ante, o Fundo Único de Resolução aplica a metodologia disposta no Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/63
da Comissão e no Regulamento (UE) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. A contribuição anual para o Fundo é baseada no
passivo das instituições, excluindo os fundos próprios e depósitos cobertos e considerando ajustamentos decorrentes de derivados e passivos
intra-grupo, e num fator de ajustamento pelo risco que depende do perfil de risco da instituição.
De acordo com o artigo 67.º (4) do Regulamento do Fundo e com o acordo intergovernamental sobre a transferência e mutualização
das contribuições para o Fundo Único de Resolução, as contribuições ex-ante são recolhidas pelas autoridades de resolução nacionais e
transferidas para o Fundo Único de Resolução até ao dia 30 de junho de cada ano.
Em maio de 2016, o Banco procedeu à entrega de Euros 20.306.000 ao Fundo Único de Resolução. O valor total da contribuição imputável
ao Banco ascendeu a Euros 23.955.000, tendo o Banco optado por constituir um compromisso irrevogável de pagamento pela diferença,
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.

9. CUSTO COM O PESSOAL
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

Remunerações

2016

2015
(reexpresso)

253.379

260.472

Encargos sociais obrigatórios
Benefícios pós-emprego (nota 44)
(761)

Custo normal

(1.918)

Custo / (proveito) dos juros líquidos no saldo da cobertura das responsabilidades

4.467

5.706

Custo / (proveito) com programas de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo

3.049

-

Alterações Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Outros encargos sociais obrigatórios

(168.871)

-

(162.116)

3.788

72.110

74.650

(90.006)

78.438

Encargos sociais facultativos

15.135

22.372

Prémio de antiguidade (nota 44)

(18.764)

2.208

Outros custos

12.125

1.700

171.869

365.190

A rubrica Benefícios pós-emprego – Alterações Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), resulta do acordo de revisão do ACT – Acordo Coletivo
de Trabalho celebrado no final de dezembro de 2016 entre o Grupo BCP e dois dos Sindicatos representativos dos trabalhadores do grupo,
que introduziu alterações no capítulo de Segurança Social e consequentemente no plano de pensões financiado pelo Fundo de Pensões do
Grupo BCP, conforme descrito na política contabilística 1 v) e nota 44. No âmbito das alterações ao ACT também foram realizadas alterações
ao benefício relacionado com o prémio de antiguidade, tendo sido substituído pelo Prémio fim de carreira (nota 44).
As remunerações fixas pagas e encargos sociais suportados com os membros do Conselho de Administração e elementos chave de gestão,
são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Conselho de Administração
Comissão Executiva
2016
Remunerações
Complemento de reforma
Fundo de Pensões
Outros encargos sociais obrigatórios
Prémio de antiguidade

Membros não executivos

2015
(reexpresso)

2016

Elementos chave de gestão

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

1.922

2.073

526

578

5.260

5.394

702

1.205

-

-

-

-

28

19

-

-

51

61

484

531

124

137

1.466

1.479

-

44

-

-

211

143

3.136

3.872

650

715

6.988

7.077
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Tendo presente que a remuneração dos membros da Comissão Executiva tem em vista a compensação das atividades que desenvolvem no
Banco diretamente e toda e qualquer função desempenhada em sociedades ou órgãos sociais para os quais tenham sido nomeados por
indicação ou em representação do Banco, neste último caso, o valor líquido das remunerações auferidas anualmente por tais funções por
cada membro da Comissão Executiva será deduzido aos respetivos valores de remuneração fixa anual atribuível pelo Banco.
Relativamente ao exercício de 2016 e de 2015, não foram atribuídas aos membros da Comissão Executiva quaisquer importâncias a título de
remuneração variável.
Durante o exercício de 2016, foram pagos a um elemento chave de gestão Euros 483.000 de indemnizações por cessação de funções (31 de
dezembro de 2015: Euros 4.729.000 pagos a quatro elementos chave de gestão).
O efetivo médio de colaboradores ao serviço no Banco, distribuído por grandes categorias profissionais, foi o seguinte:

2016

2015
(reexpresso)

982

1.006

Enquadramento

1.686

1.685

Específicas / Técnicas

2.878

2.868

Outras funções

1.710

1.866

7.256

7.425

Direção

10. OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Outsourcing e trabalho independente

97.260

97.304

Rendas e alugueres

29.344

31.690

Outros serviços especializados

15.481

14.933

Comunicações

14.371

14.848

Informática

13.074

12.361

Conservação e reparação

10.267

11.825

Água, energia e combustíveis

10.706

11.565

Publicidade

10.366

11.476

Estudos e consultas

11.130

10.247

Transportes

6.818

6.753

Contencioso

5.491

5.614

Deslocações, estadas e representações

4.309

4.538

Seguros

3.336

3.541

Material de consumo corrente

2.523

2.848

Cartões e crédito imobiliário

1.547

1.941

751

1.010

7.551

8.528

244.325

251.022

Formação do pessoal
Outros fornecimentos e serviços

A rubrica Rendas e alugueres inclui o montante de Euros 27.637.000 (2015: Euros 28.783.000), correspondente a rendas suportadas sobre
imóveis utilizados pelo Banco na condição de locatário.
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De acordo com a política contabilística 1 l), no âmbito da IAS 17, o Banco possui diversos contratos de locação operacional de imóveis e
viaturas. Os pagamentos efetuados no âmbito desses contratos de locação são reconhecidos nos resultados no decurso da vida útil do
contrato. Os pagamentos futuros mínimos relativos aos contratos de locação operacional não revogáveis, por maturidade, são os seguintes:
(Milhares de Euros)

2016
Imóveis
Até 1 ano
1 ano até 5 anos
Mais de 5 anos

2015 (reexpresso)

Viaturas

Total

Imóveis

Viaturas

Total

17.926

483

18.409

18.289

1.258

19.547

8.575

366

8.941

6.420

915

7.335

5.174

-

5.174

6.536

18

6.554

31.675

849

32.524

31.245

2.191

33.436

A rubrica Outros serviços especializados inclui os honorários por serviços prestados pelo Revisor Oficial de Contas do Banco e pelas empresas
da sua rede, no âmbito das suas funções de revisão oficial de contas, bem como outros serviços, tendo em consideração a data de início de
funções em 2 de maio de 2016, conforme segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

1.685

1.600

833

1.068

470

684

2.988

3.352

Serviços de auditoria
Serviços de revisão legal
Outros serviços de garantia de fiabilidade
Outros serviços

Em 2016 inclui Euros 2.493.000 por serviços prestados pela Deloitte & Associados, SROC S.A. ao Banco, tendo em conta a data de início de
funções em 2 de maio de 2016.
Adicionalmente, aos valores acima, entre janeiro e abril de 2016, foram registados honorários, referentes à KPMG, por prestação de serviços
no valor de Euros 606.000, onde se incluem Euros 271.000 de serviços de auditoria.

11. AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

5.482

5.829

5

31

5.487

5.860

9.436

10.392

1.021

904

ATIVOS INTANGÍVEIS (NOTA 27):
Software
Outros ativos intangíveis
OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS (NOTA 26):
Imóveis
Equipamento
Mobiliário
Máquinas
Equipamento informático

182

138

4.396

3.257

852

772

Viaturas

2.185

1.462

Equipamento de segurança

1.130

1.058

10

21

19.212

18.004

24.699

23.864

Instalações interiores

Outros equipamentos
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12. IMPARIDADE DO CRÉDITO

15. RESULTADOS DE ALIENAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS E
OUTROS ATIVOS

O valor desta rubrica é composto por:
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

(Milhares de Euros)

2015
(reexpresso)

CRÉDITO CONCEDIDO A CLIENTES
Dotação do exercício
Reversão do exercício
Recuperações de crédito e de juros
(nota 20)

861.876

Alienação de negócios de subsidiárias

(33.456)

(109.180)

Alienação de outros ativos

(29.748)

(25.677)

1.093.810

1.030.606

2015
(reexpresso)

159.246

98.258

8.695

3.679

167.941

101.937

727.019

A rubrica Imparidade de crédito regista a estimativa de perdas
incorridas determinadas de acordo com a avaliação da evidência
objetiva de imparidade, conforme descrito na nota 1 b).

13. IMPARIDADE DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

295.304

96.517

IMPARIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS
DISPONÍVEIS PARA VENDA
Dotação do exercício (nota 21)

2016

A rubrica de Imparidade de ativos financeiros disponíveis para
venda – Dotação do exercício inclui perdas por imparidade em ações
e em unidades de participação detidas pelo Banco no montante de
Euros 256.120.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 60.810.000).
Este montante inclui Euros 218.381.000 (31 de dezembro de 2015:
Euros 18.647.000) relativo à dotação de imparidade em fundos de
reestruturação de crédito, conforme nota 51.

14. OUTRAS PROVISÕES

A rubrica Alienação de negócios de subsidiárias inclui em 2016,
as mais-valias obtidas na venda à Millennium bcp Participações,
S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda., no montante de Euros
85.215.000 resultante da alienação da totalidade da participação
que o Banco detinha na sociedade SIBS, S.G.P.S., S.A. e no
montante de Euros 72.553.000 resultante da alienação de 31,16%
do capital social da sociedade UNICRE – Instituição Financeira de
Crédito, S.A.
A rubrica Alienação de negócios de subsidiárias inclui ainda em
2016, o montante de Euros 457.000 relativo à mais-valia obtida
na alienação da totalidade da participação que o Banco detinha
na sociedade Quinta do Furão – Sociedade de Animação Turística
e Agrícola de Santana, Lda., bem como o montante de Euros
1.092.000 correspondente ao acerto de preço relativo à alienação,
em 2015, da totalidade da participação que o Banco detinha na
Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos
de Investimento, S.A.
A rubrica Alienação de negócios de subsidiárias incluía, em 31 de
dezembro de 2015, a mais-valia obtida na alienação de 15,41%
do capital social da sociedade Bank Millennium, S.A. (Polónia) e à
mais-valia obtida na alienação da totalidade da participação que
o Banco detinha na Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
A rubrica Alienação de outros ativos corresponde às mais e
menos valias decorrentes da venda de ativos detidos pelo Banco e
classificados como ativos não correntes detidos para venda.

O valor desta rubrica é composto por:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

16. RESULTADO POR AÇÃO
Os resultados por ação são calculados da seguinte forma:

PROVISÕES PARA GARANTIAS E
OUTROS COMPROMISSOS (NOTA 34)

(Milhares de Euros)

Dotação do exercício

52.673

Reversão do exercício

-

(13.472)

OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS
E ENCARGOS (NOTA 34)
Dotação do exercício

46.169

Reversão do exercício

(11.270)
87.572

2016

2015
(reexpresso)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

69.308

85.044

Resultado líquido ajustado

69.308

85.044

1.231.541.411

1.161.888.689

-

29.323

N.º médio de ações

-

Resultado por ação básico (Euros)

0,056

0,073

15.851

Resultado por ação diluído (Euros)

0,056

0,073
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O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2016 é de Euros
4.268.817.689,20 representado por 944.624.372 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente
realizado.
Durante 2016, o Banco Comercial Português, S.A. procedeu a um
reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do seu capital social mediante a aplicação de um
quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo a cada 75
ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo
o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.
Conforme descrito na nota 42, em novembro de 2016, e em
conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21 de
abril de 2016 relativa à supressão do direito de preferência dos
acionistas, o Conselho de Administração aprovou o aumento
do capital do BCP, de Euros 4.094.235.361,88 para Euros
4.268.817.689,20, através da colocação privada de 157.437.395
novas ações, com subscrição pela Chiado (Grupo Fosun), com um
preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.

A rubrica Bancos Centrais inclui nomeadamente o saldo junto
dos Bancos Centrais, com vista a satisfazer as exigências legais
de reservas mínimas de caixa, calculadas com base no montante
dos depósitos e outras responsabilidades efetivas. O regime de
constituição de reservas de caixa, de acordo com as diretrizes do
Sistema Europeu de Bancos Centrais da Zona do Euro obriga à
manutenção de um saldo em depósito junto do Banco Central,
equivalente a 1% sobre o montante médio dos depósitos e outras
responsabilidades, ao longo de cada período de constituição de
reservas. Esta taxa é diferente para países fora da Zona Euro.
Em 2016, o Banco passou a considerar as disponibilidades em
Bancos Centrais como Caixa e equivalentes nas Demonstrações
Individuais dos Fluxos de Caixa.

18. DISPONIBILIDADES EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE
CRÉDITO
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Conforme constante da nota 54, o Conselho de Administração
deliberou em 9 de janeiro de 2017, proceder ao aumento do capital
social de Euros 4.268.817.689,20 para Euros 5.600.738.053,72,
realizado através de uma Oferta Pública de Subscrição dirigida
a acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e
demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a
emissão de 14.169.365.580 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, sem valor nominal. Como resultado da operação
o número resultante de ações ordinárias do BCP passou a ser de
15.113.989.952, tendo o preço de Euros 0,0940 por cada ação.
Tendo em consideração o disposto na IAS 33, o número médio de
ações em 2016 teve em consideração o aumento de capital por
subscrição de novas ações realizado em 2017. O número médio de
ações em 2015 foi ajustado retrospetivamente quer pelo aumento
de capital realizado em 2017 quer pelo desdobramento de ações
inverso e pelo aumento de capital de subscrição privada, ambos
realizados em 2016.

2015
2016 (reexpresso)
Em instituições de crédito no país
Em instituições de crédito no estrangeiro
Valores a cobrar

349

483

97.661

42.114

214.585

95.558

312.595

138.155

A rubrica Valores a cobrar representa, essencialmente, cheques
sacados por terceiros sobre outras instituições de crédito e que se
encontram em cobrança. Os saldos desta rubrica são regularizados
nos primeiros dias do mês seguinte.

19. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Em dezembro de 2016 e 2015 não foram considerados no cálculo dos
resultados por ação diluídos, os instrumentos híbridos qualificáveis
como fundos próprios principais de nível 1 emitidos em junho de
2012 e subscritos integralmente pelo Estado (CoCos), por não estar
definido o valor de conversão das ações a emitir de acordo com
a Portaria nº 150-A/2012, de 17 de maio que será a base para a
determinação desse efeito. De referir que no dia 9 de fevereiro de
2017, o BCP procedeu ao reembolso antecipado ao Estado Português
do montante remanescente destes instrumentos (Euros 700 milhões).

2015
2016 (reexpresso)
Aplicações em outras instituições
de crédito no país
Empréstimos
Operações de compra com acordo
de revenda
Aplicações subordinadas
Outras aplicações

Não foram identificados outros efeitos diluidores do resultado por
ação em 31 de dezembro de 2016 e 2015, pelo que o resultado
diluído é equivalente ao resultado básico.

17. CAIXA E DISPONIBILIDADES EM BANCOS CENTRAIS
(Milhares de Euros)

3.500

848.044

-

85.014

85.016

5.881

858

954.525

89.374

180.347

194.808

67.371

107.114

Aplicações em instituições de crédito
no estrangeiro
Aplicações a muito curto prazo
Aplicações a prazo

Esta rubrica é analisada como segue:

15.586

Empréstimos
Outras aplicações

-

34.235

294.438

366.076

2016

2015
(reexpresso)

542.156

702.233

Caixa

335.912

350.155

1.496.681

791.607

Bancos Centrais

454.821

189.745

499

-

790.733

539.900

1.497.180

791.607

Crédito vencido – mais de 90 dias
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A rubrica Aplicações em outras instituições de crédito no país – Operaçoes de compra com acordo de revenda refere-se na sua totalidade a
operações realizadas com o Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
No âmbito de operações de instrumentos financeiros derivados (IRS e CIRS) com contrapartes institucionais, e de acordo com o definido nos
respetivos contratos ("Cash collateral"), a rubrica Aplicações em instituições de crédito inclui os montantes a seguir detalhados:
(Milhares de Euros)

Aplicações em outras instituições de crédito no país
Outras aplicações
Aplicações em instituições de crédito no estrangeiro
Outras aplicações

2016

2015
(reexpresso)

2.840

-

275.180
278.020

325.020
325.020

Estes depósitos estão na posse das contrapartes e estão dados como colateral das referidas operações (IRS e CIRS), cuja reavaliação é negativa.
A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Até 3 meses
3 meses até 6 meses
6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos
Mais de 5 anos
Duração indeterminada

2016

2015
(reexpresso)

529.922

651.669

55.076

4.988

1.654

24.032

895.029

95.672

15.000

15.246

499

-

1.497.180

791.607

20. CRÉDITOS A CLIENTES
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

807.373

1.064.563

19.963.817

20.860.262

Crédito com outras garantias

3.191.180

7.053.471

Crédito sem garantias

4.823.757

1.309.669

Crédito sobre o estrangeiro

1.802.950

2.181.609

Crédito tomado em operações de factoring

1.364.174

1.062.903

Capital em locação

2.175.169

2.179.201

34.128.420

35.711.678

Crédito ao setor público
Crédito com garantias reais

Crédito vencido – menos de 90 dias
Crédito vencido – mais de 90 dias

78.030

52.494

3.066.124

3.497.502

37.272.574

39.261.674

(3.244.345)

Imparidade para riscos de crédito

34.028.229

(2.876.238)
36.385.436

No contexto da melhoria contínua das divulgações apresentadas no anexo às demonstrações financeiras, os critérios de apresentação do
crédito por tipologia de colateral foram revistos em 2016 de forma a assegurar uma maior consistência com a informação utilizada pelo
Banco na gestão do risco de crédito.
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Crédito a clientes inclui o montante de Euros 11.014.051.000 (31 de dezembro de 2015: Euros
11.678.762.000) relativo a créditos afetos ao património autónomo de obrigações hipotecárias realizadas pelo Banco.
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Conforme descrito na nota 46, no âmbito da gestão do risco de liquidez, o Banco possui um conjunto de ativos elegíveis para desconto junto
do Banco Central Europeu, nos quais se incluem algumas operações de créditos a clientes.
Com referência a 31 de dezembro de 2016 e conforme referido na nota 51, o valor acumulado referente a um conjunto de operações de
cedência de créditos a clientes, realizadas pelo Banco, para Fundos Especializados de Crédito, totaliza o montante de Euros 1.586.114.000 (31
de dezembro de 2015: Euros 1.584.372.000). O montante dos créditos alienados, durante o exercício de 2016, ascendeu a Euros 1.742.000.
Conforme nota 45, o Banco concedeu crédito aos acionistas detentores de participação qualificada que detinham individual ou conjuntamente
2% ou mais do capital do Banco, identificados no relatório do Conselho de Administração.
Com referência a 31 de dezembro de 2016, o crédito que o Banco concedeu a acionistas detentores de participação qualificada e a empresas
por estes controladas, é de Euros 215.794.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 63.536.000), conforme nota 45 a). O montante de imparidade
constituído para estes contratos ascende a Euros 111.000 em 31 de dezembro de 2016 (31 de dezembro de 2015: Euros 63.000).
A celebração de negócios entre a sociedade e titulares de participação qualificada ou pessoas singulares ou coletivas com estes relacionadas
nos termos do disposto no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, independentemente do valor, é sempre objeto de apreciação e
deliberação do Conselho de Administração, por proposta da Comissão de Crédito e da Comissão Executiva, suportadas em análise e parecer
técnico emitido pela Direção de Auditoria Interna e obtido parecer prévio da Comissão de Auditoria.
Existem créditos para os quais o Banco não tem uma perspetiva de recuperação numa lógica económica, com imparidade constituída a
100%, que são apresentados na rubrica de crédito a clientes – crédito vencido, líquidos das respetivas imparidades.
A análise do crédito a clientes, por tipo de operação, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

263.819

260.281

1.509.486

1.793.438

CRÉDITO NÃO TITULADO
Crédito por desconto de efeitos
Crédito em conta corrente

556.618

771.183

Empréstimos

10.289.855

11.047.732

Crédito imobiliário

15.902.519

16.627.514

1.364.174

1.062.903

Descobertos em depósitos à ordem

Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

2.175.169

2.179.201

32.061.640

33.742.252

1.843.345

1.655.569

CRÉDITO TITULADO
Papel comercial
Obrigações

Crédito vencido – menos de 90 dias
Crédito vencido – mais de 90 dias

223.435

313.857

2.066.780

1.969.426

34.128.420

35.711.678

78.030

52.494

3.066.124

3.497.502

37.272.574

39.261.674

(3.244.345)

Imparidade para riscos de crédito

34.028.229
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A análise do crédito a clientes, por setor de atividade, é a seguinte:
2015
(reexpresso)

2016
Euros '000

%

Euros '000

%

268.193

0,72%

283.755

0,72%

Pescas

40.312

0,11%

42.142

0,11%

Indústrias extrativas

57.176

0,15%

47.348

0,12%

Agricultura e silvicultura

Alimentação, bebidas e tabaco

399.728

1,07%

325.686

0,83%

Têxteis

446.544

1,20%

451.955

1,15%

Madeira e cortiça

138.839

0,37%

160.329

0,41%

Papel, artes gráficas e editoras

169.892

0,46%

172.028

0,44%

Químicas

546.668

1,47%

586.964

1,50%

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

644.939

1,73%

594.861

1,52%

Eletricidade e gás

458.529

1,23%

582.753

1,48%

Água
Construção
Comércio a retalho

187.063

0,50%

219.627

0,56%

2.480.510

6,66%

2.890.397

7,36%

959.904

2,58%

915.700

2,33%

1.236.201

3,32%

1.201.009

3,06%

Restaurantes e hotéis

914.640

2,45%

942.853

2,40%

Transportes

930.210

2,50%

1.010.416

2,57%

Comércio por grosso

1.938

0,01%

2.287

0,01%

285.606

0,77%

295.120

0,75%

Intermediação financeira

4.033.573

10,82%

4.490.597

11,44%

Atividades imobiliárias

1.288.457

3,46%

1.576.579

4,02%

Correios
Telecomunicações
Serviços

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

802.602

2,15%

671.384

1,71%

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

379.598

1,02%

378.588

0,96%

Administração pública

533.340

1,43%

768.979

1,96%

Educação

113.392

0,30%

119.841

0,31%

Saúde e atividades de serviços coletivos

243.617

0,65%

243.016

0,62%

Atividades artísticas, desportivas e recreativas

375.472

1,01%

348.378

0,89%

Outros serviços

386.819

1,04%

397.302

1,01%

Crédito ao consumo

2.376.484

6,38%

2.371.646

6,04%

Crédito hipotecário

15.807.740

42,39%

16.382.116

41,71%

7.843

0,02%

7.671

0,02%

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

756.745

2,03%

780.347

1,99%

37.272.574

100,00%

39.261.674

100,00%

(3.244.345)

Imparidade para riscos de crédito

34.028.229
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A análise do crédito a clientes, por prazos de maturidade e por setores de atividade, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, é a
seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito vincendo
De 1
a 5 anos

Até 1 ano
Agricultura e silvicultura
Pescas
Indústrias extrativas

97.218

A mais
de 5 anos

Crédito
vencido

Total

64.861

88.908

6.986

2.990

27.713

14.840

Total

250.987

17.206

268.193

18.364

28.340

11.972

40.312

8.052

50.605

6.571

57.176

Alimentação, bebidas e tabaco

244.767

79.312

58.401

382.480

17.248

399.728

Têxteis

224.013

95.811

101.112

420.936

25.608

446.544

61.109

30.164

34.131

125.404

13.435

138.839

Madeira e cortiça

52.656

58.559

49.047

160.262

9.630

169.892

Químicas

Papel, artes gráficas e editoras

276.027

118.890

90.943

485.860

60.808

546.668

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

266.642

177.523

146.740

590.905

54.034

644.939

Eletricidade e gás

26.972

56.175

374.598

457.745

784

458.529

Água

47.203

21.537

114.817

183.557

3.506

187.063
2.480.510

Construção

779.768

162.514

808.567

1.750.849

729.661

Comércio a retalho

422.350

196.943

227.296

846.589

113.315

959.904

Comércio por grosso

600.903

295.993

202.759

1.099.655

136.546

1.236.201

Restaurantes e hotéis
Transportes
Correios
Telecomunicações

75.530

151.227

575.749

802.506

112.134

914.640

233.360

203.758

436.623

873.741

56.469

930.210

1.198

471

48

1.717

221

1.938

80.749

36.248

62.306

179.303

106.303

285.606

Serviços
1.246.340

1.052.489

1.174.636

3.473.465

560.108

4.033.573

Atividades imobiliárias

Intermediação financeira

242.346

185.004

546.578

973.928

314.529

1.288.457

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

421.299

146.098

200.179

767.576

35.026

802.602

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

135.065

116.219

91.475

342.759

36.839

379.598

70.105

30.847

431.490

532.442

898

533.340

Administração pública
Educação

28.116

11.448

70.730

110.294

3.098

113.392

Saúde e atividades de serviços coletivos

77.483

49.969

112.000

239.452

4.165

243.617

Atividades artísticas, desportivas e recreativas

73.874

21.152

265.017

360.043

15.429

375.472

Outros serviços

28.918

296.802

51.811

377.531

9.288

386.819

Crédito ao consumo

487.689

859.106

614.501

1.961.296

415.188

2.376.484

8.110

178.396

15.434.894

15.621.400

186.340

15.807.740

8

1

-

9

7.834

7.843

Crédito hipotecário
Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

220.593

263.380

192.811

676.784

79.961

756.745

6.565.110

4.978.727

22.584.583

34.128.420

3.144.154

37.272.574

A análise do crédito a clientes, por prazos de maturidade e por tipo de crédito, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito vincendo
Até 1 ano
Crédito ao setor público
Crédito com garantias reais

De 1
a 5 anos

A mais
de 5 anos

Total

Crédito
vencido

Total

34.027

231.131

542.215

807.373

-

807.373

963.785

1.758.183

17.241.849

19.963.817

1.610.088

21.573.905

Crédito com outras garantias

1.364.464

970.373

856.343

3.191.180

401.332

3.592.512

Crédito sem garantias

2.984.512

565.906

1.273.339

4.823.757

901.276

5.725.033

Crédito sobre o estrangeiro

243.623

595.205

964.122

1.802.950

127.991

1.930.941

Crédito tomado em operações de factoring

934.061

386.353

43.760

1.364.174

14.987

1.379.161

40.638

471.576

1.662.955

2.175.169

88.480

2.263.649

6.565.110

4.978.727

22.584.583

34.128.420

3.144.154

37.272.574

Capital em locação
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A análise do crédito a clientes, por prazos de maturidade e por setores de atividade, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, é a
seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito vincendo
De 1
a 5 anos

Até 1 ano
Agricultura e silvicultura
Pescas
Indústrias extrativas

104.969

A mais
de 5 anos

Crédito
vencido

Total
262.739

Total

71.072

86.698

21.016

283.755

8.175

4.536

27.131

39.842

2.300

42.142

23.441

8.234

5.308

36.983

10.365

47.348

Alimentação, bebidas e tabaco

182.998

69.380

59.604

311.982

13.704

325.686

Têxteis

215.815

89.328

114.432

419.575

32.380

451.955

66.761

33.332

43.591

143.684

16.645

160.329

Madeira e cortiça

50.968

62.010

49.008

161.986

10.042

172.028

Químicas

Papel, artes gráficas e editoras

302.443

115.118

100.855

518.416

68.548

586.964

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

231.151

187.947

125.738

544.836

50.025

594.861

Eletricidade e gás

22.908

120.631

438.872

582.411

342

582.753

Água

68.338

24.443

123.235

216.016

3.611

219.627
2.890.397

Construção

973.842

276.537

698.497

1.948.876

941.521

Comércio a retalho

344.695

208.244

219.382

772.321

143.379

915.700

Comércio por grosso

516.119

312.638

216.288

1.045.045

155.964

1.201.009

Restaurantes e hotéis

103.159

182.400

535.097

820.656

122.197

942.853

Transportes

249.964

250.971

452.619

953.554

56.862

1.010.416

535

1.495

35

2.065

222

2.287

111.474

31.749

76.455

219.678

75.442

295.120

Correios
Telecomunicações
Serviços

1.503.704

1.105.374

1.294.072

3.903.150

587.447

4.490.597

Atividades imobiliárias

Intermediação financeira

422.617

225.756

519.436

1.167.809

408.770

1.576.579

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

203.516

221.296

190.931

615.743

55.641

671.384

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

160.049

97.365

85.571

342.985

35.603

378.588

Administração pública

262.031

46.359

459.058

767.448

1.531

768.979

Educação

29.840

16.921

69.761

116.522

3.319

119.841

Saúde e atividades de serviços coletivos

79.971

53.606

105.108

238.685

4.331

243.016

Atividades artísticas, desportivas e recreativas

81.707

63.632

186.501

331.840

16.538

348.378

Outros serviços

41.179

296.313

50.591

388.083

9.219

397.302

Crédito ao consumo

530.811

768.739

585.466

1.885.016

486.630

2.371.646

7.617

169.665

16.003.810

16.181.092

201.024

16.382.116

9

9

3

21

7.650

7.671

210.086

169.039

393.494

772.619

7.728

780.347

7.110.892

5.284.139

23.316.647

35.711.678

3.549.996

39.261.674

Crédito hipotecário
Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais

A análise do crédito a clientes, por prazos de maturidade e por tipo de crédito, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito vincendo
Até 1 ano

De 1
a 5 anos

A mais
de 5 anos

Total

Crédito
vencido

Total

Crédito ao setor público

1.064.563

-

-

1.064.563

-

1.064.563

Crédito com garantias reais

1.782.321

3.276.165

15.801.776

20.860.262

2.088.313

22.948.575

Crédito com outras garantias

1.164.497

1.311.340

4.577.634

7.053.471

408.508

7.461.979

Crédito sem garantias

1.309.669

-

-

1.309.669

848.435

2.158.104

706.961

289.368

1.185.280

2.181.609

60.799

2.242.408
1.079.247

Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

1.062.903

-

-

1.062.903

16.344

19.978

407.266

1.751.957

2.179.201

127.597

2.306.798

7.110.892

5.284.139

23.316.647

35.711.678

3.549.996

39.261.674
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A rubrica Crédito a clientes inclui o efeito de operações de securitização sintéticas. A caracterização destas operações encontra-se descritas
na política contabilística 1 c) 6 ii).
O Banco tem em curso duas operações que configuram estruturas de securitização sintética.

Caravela SME No. 3
O SPE Caravela SME No. 3, cuja liquidação ocorreu em 28 de junho de 2013, tem como base uma carteira de créditos de médio e longo
prazo, de contas correntes caucionadas e de descobertos autorizados concedidos pelo Banco, sobretudo a pequenas e médias empresas. A
data de maturidade é 25 de março de 2036 e o montante relativo à operação de securitização sintética Caravela SME No. 3 ascende a Euros
2.431.428.000, em 31 de dezembro de 2016. O justo valor dos swaps está registado pelo montante de Euros 174.242.000 e o respetivo custo
associado em 2016 ascende a Euros 6.680.000.

Caravela SME No. 4
O SPE Caravela SME No. 4 é uma operação com características similares, iniciada em 5 de junho de 2014 e cujo portfólio é constituído por
operações de leasing automóvel, imobiliário e de equipamento contratadas entre o Banco e um conjunto de clientes pertencentes àquele
mesmo segmento (pequenas e médias empresas). A data de maturidade é 21 de setembro de 2043 e o montante relativo à operação de
securitização sintética Caravela SME No. 4 ascende a Euros 1.122.338.000, em 31 de dezembro de 2016. O justo valor dos swaps está registado
pelo montante de Euros 46.623.000 e o respetivo custo associado em 2016 ascende a Euros 2.398.000.
Em ambas as operações, o Banco contratou um Credit Default Swap (CDS) com um Special Purpose Vehicle (SPV), comprando desta forma
proteção para a totalidade do portfólio referenciado. Tratando-se, em ambos os casos, de securitizações sintéticas, no âmbito desse mesmo
CDS, o risco das respetivas carteiras foi subdividido em 3 tranches: sénior, mezzanine e equity. A mezzanine e parte da equity (20%) foram
colocadas em mercado através da emissão pelo SPV, e da subscrição por investidores de Credit Linked Notes (CLNs). Por sua vez, o Banco
reteve o risco da tranche sénior e de parte remanescente da tranche equity (80%). O produto da emissão das CLNs foi aplicado pelo SPV na
constituição de um depósito que colateraliza, na totalidade, as suas responsabilidades perante o Banco no âmbito do CDS.
Tratam-se de operações através das quais o Banco reduziu a exposição aos riscos associados ao crédito concedido, no entanto, não transferiu
para terceiros a globalidade dos direitos e obrigações emergentes dos créditos englobados nas mesmas, não estando desta forma cumpridos
os critérios definidos nos parágrafos 16 e seguintes da IAS 39 para o seu desreconhecimento.
A carteira de crédito do Banco que inclui, para além do crédito a clientes, as garantias e os avales prestados, dividida entre crédito com e sem
sinais de imparidade, é apresentada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

41.230.065

43.393.604

Valor bruto

5.933.220

6.716.034

Imparidade

(2.402.024)

(1.921.937)

3.531.196

4.794.097

3.185.068

3.772.906

CRÉDITO TOTAL
CRÉDITO COM SINAIS DE IMPARIDADE INDIVIDUALMENTE SIGNIFICATIVOS

ANÁLISE COLETIVA
Valor bruto

(908.415)

Imparidade

Crédito sem sinais de imparidade

2.276.653

2.823.984

32.111.777

32.904.664

(44.507)

Imparidade (IBNR)

(948.922)

37.875.119

(63.303)
40.459.442

A carteira de crédito total apresentada no quadro acima inclui o crédito concedido a clientes no montante de Euros 37.272.574.000 (31 de
dezembro 2015: Euros: 39.261.674.000) e as garantias e avales prestados (nota 40), no montante de Euros 3.957.491.000 (31 de dezembro
de 2015: Euros 4.131.930.000).
As rubricas Imparidade e Imparidade (IBNR) foram determinadas de acordo com o referido na política contabilística descrita na nota 1 b)
incluindo a provisão para Garantias e outros compromissos (nota 34) no montante de Euros 110.601.000 (31 de dezembro de 2015: Euros
57.924.000).
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A análise da exposição coberta por colaterais associados à carteira de crédito sobre clientes, considerando o seu justo valor, é apresentada
como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Títulos e outros ativos financeiros

647.522

531.562

Imóveis residenciais

372.749

506.818

1.312.548

1.413.593

CRÉDITO COM SINAIS DE IMPARIDADE INDIVIDUALMENTE SIGNIFICAFIVOS

Outros imóveis

659.686

530.569

2.992.505

2.982.542

Outras garantias
ANÁLISE COLETIVA

22.379

36.498

1.524.385

1.766.838

Outros imóveis

284.657

380.766

Outras garantias

105.634

162.971

1.937.055

2.347.073

Títulos e outros ativos financeiros
Imóveis residenciais

CRÉDITO SEM SINAIS DE IMPARIDADE
1.880.865

1.665.799

14.282.689

14.756.485

Outros imóveis

2.643.596

2.868.087

Outras garantias

3.460.571

3.740.948

22.267.721

23.031.319

27.197.281

28.360.934

Títulos e outros ativos financeiros
Imóveis residenciais

As rubricas Outras garantias incluem penhores, bens objeto de operações de locação financeira e garantias pessoais, entre outros. Considerando
a política de gestão de risco do Banco (nota 46), os montantes apresentados não incluem o justo valor das garantias pessoais prestadas por
clientes com notação de risco mais baixa. Quando consideradas, o justo valor das garantias pessoais corresponde ao montante garantido.
Considerando a política de gestão de risco do Banco, os montantes apresentados não incluem o justo valor das garantias pessoais prestadas
por clientes com notação de risco mais baixa.
O Banco utiliza colaterais físicos e colaterais financeiros como instrumentos de mitigação do risco de crédito. Os colaterais físicos correspondem
maioritariamente a hipotecas sobre imóveis residenciais no âmbito de operações de crédito à habitação e hipotecas sobre outros tipos de
imóveis no âmbito de outras operações de crédito. De forma a refletir o valor de mercado dos mesmos, a valorização destes colaterais é
revista regularmente com base em avaliações efetuadas por entidades avaliadoras certificadas e independentes ou através da utilização de
coeficientes de reavaliação que reflitam a tendência de evolução do mercado para o tipo de imóvel e a área geográfica respetiva. Os colaterais
financeiros são reavaliados com base nos valores de mercado dos respetivos ativos, quando disponíveis, sendo aplicados determinados
coeficientes de desvalorização de forma a refletir a sua volatilidade. Tendo em conta o atual momento dos mercados imobiliário e financeiro,
o Banco continua a negociar o reforço de colaterais físicos e financeiros com os seus clientes.
A rubrica de crédito a clientes inclui os seguintes valores relacionados com contratos de locação financeira:
(Milhares de Euros)

Valor dos pagamentos minimos futuros

2016

2015
(reexpresso)

2.521.112

2.532.397

(345.944)

Juros ainda não devidos

2.175.168

Valor presente

(353.196)
2.179.201

O valor dos pagamentos mínimos futuros dos contratos de locação financeira, por prazos de maturidade, é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

2016
332.254
958.178
1.230.680
2.521.112

Até 1 ano
1 ano até 5 anos
Mais de 5 anos
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(reexpresso)
348.295
1.049.234
1.134.868
2.532.397
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A análise dos contratos de Locação financeira por tipo de cliente é apresentada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Habitação

58.862

61.458

Consumo

21.506

19.122

123.698

127.790

204.066

208.370

PARTICULARES

Outros
EMPRESAS
Mobiliário

349.211

261.355

Imobiliário

1.621.891

1.709.476

1.971.102

1.970.831

2.175.168

2.179.201

Em relação à locação operacional, o Banco não apresenta contratos relevantes como Locador.
A carteira de crédito a clientes inclui contratos que resultaram de uma reestruturação formal com os clientes e consequentemente constituição
de novo financiamento em substituição dos anteriores. A reestruturação pode resultar de um reforço de garantias e / ou liquidação de parte
do crédito e implicar uma prorrogação de vencimentos ou alteração de taxa de juro. A análise da componente vincenda destes créditos por
setores de atividade, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Agricultura e silvicultura
Pescas
Indústrias extrativas
Alimentação, bebidas e tabaco
Têxteis
Madeira e cortiça

2016

2015
(reexpresso)

1.140

1.267

23

16

1

19

76

81

163

222

36

10.079

Papel, artes gráficas e editoras

14

94

Químicas

43

245

130

-

20

-

Construção

2.231

3.451

Comércio a retalho

Máquinas, equipamento e metalurgias de base
Água

1.408

924

Comércio por grosso

437

19.493

Restaurantes e hotéis

612

571

Transportes

68

229

Telecomunicações

42

251

Serviços
154

196

1.761

5.367

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

137

118

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

346

373

53

264

Intermediação financeira
Atividades imobiliárias

Administração pública
Saúde e atividades de serviços coletivos
Atividades artísticas, desportivas e recreativas
Outros serviços
Crédito ao consumo
Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais
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16

128

21

29

60

35.856

40.563

-

26

-

126

44.920

84.072
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Os créditos renegociados são ainda objeto de uma análise de
imparidade que resulta da reavaliação da expetativa face aos novos
fluxos de caixa, inerentes às novas condições contratuais, atualizada
à taxa de juro original efetiva tomando ainda em consideração os
novos colaterais apresentados.
O montante de imparidade associado às exposições acima
apresentadas ascende a Euros 20.176.000 (31 de dezembro de
2015: Euros 39.582.000).
O Banco implementou um processo para marcação de operações
reestruturadas por dificuldades financeiras dos clientes. Essa
marcação faz parte do processo de análise do crédito, estando
a cargo dos respetivos órgãos de decisão, de acordo com as
correspondentes competências, estabelecidas nos normativos
em vigor.
A informação sobre operações reestruturadas por dificuldades
financeiras está disponível nos sistemas de informação do Banco,
tendo um papel relevante nos processos de análise de crédito, na
marcação de clientes em default e no processo de determinação da
imparidade. Em particular:
– Existem diversos triggers de default relacionados com
reestruturações por dificuldades financeiras (reestruturação com
perda de valor, reincidência de reestruturação, crédito improdutivo,
incumprimento em clientes com operações reestruturadas);
– No processo de análise individual de imparidade, para além da
existência de operações reestruturadas por dificuldades financeiras
constituir motivo para seleção do cliente, é determinada a perda
inerente à alteração das condições decorrente da reestruturação;
no que se refere à análise coletiva, e existência desse tipo de
operações conduz à integração do cliente numa subpopulação
com taxa de imparidade agravada.
A desmarcação de uma operação apenas pode ter lugar decorridos
pelo menos dois anos após a data de marcação, desde que se
verifique um conjunto de condições que permitam concluir pela
melhoria da condição financeira do cliente.
Conforme referido na nota 46, à data de 31 de dezembro de 2016,
o crédito restruturado total ascende a Euros 4.549.028.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 4.894.877.000).
A definição de Non Performing Loans há mais de 90 dias (NPL >
90) incorpora o total de crédito (vencido + vincendo) associado a
operações vencidas há mais de 90 dias. À data de 31 de dezembro
de 2016, o montante apurado é de Euros 4.731.688.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 5.220.966.000).
A definição de Non Performing Exposure (NPE) é a seguinte:
a) Exposição total de clientes defaulted;
b) Exposição total de clientes com sinais de imparidade;
c) Exposição total de clientes cujo valor das operações vencidas há
mais de 90 dias representa mais de 20% do total da sua exposição
on-balance;
d) Exposição total de clientes "Non retail" com pelo menos uma
operação vencida há mais de 90 dias;
e) Operações de clientes "Retail" vencidas há mais de 90 dias;
f) Operações reestruturadas por dificuldades financeiras vencidas
há mais de 30 dias.
À data de 31 de dezembro de 2016, o montante de NPE apurado
é de Euros 8.144.407.000 (31 de dezembro de 2015: Euros
9.327.853.000).

Os movimentos da imparidade para riscos de crédito são analisados
como segue:
(Milhares de Euros)

2016
SALDO EM 1 DE JANEIRO
Transferências
Dotação do exercício
Reversão do exercício
Utilização de imparidade
Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

2.876.238
714
1.093.810
(33.456)
(693.193)
232
3.244.345

2015
(reexpresso)
2.879.050
71.820
861.876
(109.180)
(828.478)
1.150
2.876.238

Se o valor de uma perda por imparidade decresce num período
subsequente à sua contabilização e essa diminuição pode ser
relacionada objetivamente com um evento que tenha ocorrido
após o reconhecimento dessa perda, a imparidade em excesso é
anulada por contrapartida de resultados.
A análise da imparidade, por setores de atividade, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Agricultura e silvicultura
Pescas
Indústrias extrativas
Alimentação, bebidas e tabaco
Têxteis
Madeira e cortiça
Papel, artes gráficas e editoras
Químicas
Máquinas, equipamento e metalurgias
de base
Eletricidade e gás
Água
Construção
Comércio a retalho
Comércio por grosso
Restaurantes e hotéis
Transportes
Correios
Telecomunicações
Serviços
Intermediação financeira
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas
e técnicas
Atividades administrativas e dos
serviços de apoio
Administração pública
Educação
Saúde e atividades de serviços
coletivos
Atividades artísticas, desportivas
e recreativas
Outros serviços
Crédito ao consumo
Crédito hipotecário
Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais
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2016

2015
(reexpresso)

13.384
18.651
4.291
10.471
25.945
13.968
14.062
51.111

22.663
20.700
5.000
11.621
24.710
39.108
18.572
49.791

29.941
1.004
9.379
540.955
82.731
105.395
108.601
102.854
146
18.568

15.721
3.779
14.129
257.848
90.663
122.548
70.408
126.055
113
58.956

1.048.644
195.622

1.056.745
89.762

52.054

76.278

31.316
822
6.967

24.208
5.096
1.635

4.039

4.673

89.430
39.688
314.991
214.578
553
94.184
3.244.345

96.456
8.731
174.669
317.343
6.042
62.215
2.876.238
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A imparidade por tipo de crédito é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

2.095.608

1.395.854

Crédito com outras garantias

387.056

418.360

Crédito sem garantias

480.158

824.207

Crédito sobre o estrangeiro

138.304

82.175

Crédito com garantias reais

Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

22.671

25.402

120.548

130.240

3.244.345

2.876.238

Relativamente a 31 de dezembro de 2015, a imparidade relativa à componente das rubricas Crédito com garantias reais e Crédito com outras
garantias que não está coberta por colaterais é apresentada em Crédito sem garantias.
A anulação de crédito por utilização de imparidade, analisada por setor de atividade, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Agricultura e silvicultura
Pescas
Indústrias extrativas

2016

2015
(reexpresso)

13.127

2.851

47

416

4.046

319

Alimentação, bebidas e tabaco

1.885

3.578

Têxteis

8.060

10.181

14.814

10.949

1.080

1.870

27.444

4.568

6.520

8.496

3

475

136

166

Madeira e cortiça
Papel, artes gráficas e editoras
Químicas
Máquinas, equipamento e metalurgias de base
Eletricidade e gás
Água

153.050

209.843

Comércio a retalho

47.133

28.145

Comércio por grosso

48.615

60.142

Restaurantes e hotéis

16.647

38.279

2.438

5.542

Construção

Transportes
Correios
Telecomunicações

13

143

9.515

176.306

Serviços
104.684

86.573

Atividades imobiliárias

43.327

34.094

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

24.314

3.428

3.354

4.752

Intermediação financeira

Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Administração pública
Educação
Saúde e atividades de serviços coletivos

-

5

55

68

596

2.186

893

310

4.015

20.629

Crédito ao consumo

144.754

86.192

Crédito hipotecário

11.941

6.330

671

18.458

Atividades artísticas, desportivas e recreativas
Outros serviços

Outras atividades nacionais
Outras atividades internacionais
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Em conformidade com a política contabilística descrita na nota 1 b), a anulação contabilística dos créditos é efetuada quando não existem
perspetivas fiáveis de recuperação dos créditos e para créditos colateralizados, quando os fundos provenientes da realização dos colaterais já
foram recebidos. A referida anulação é realizada pela utilização de perdas por imparidade quando estas correspondem a 100% do valor dos
créditos considerados como não recuperáveis.
A anulação de crédito por utilização da respetiva imparidade, analisada por tipo de crédito, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito com garantias reais
Crédito com outras garantias
Crédito sem garantias
Crédito sobre o estrangeiro
Crédito tomado em operações de factoring
Capital em locação

2016

2015
(reexpresso)

16.254

33.606

4.633

19.429

663.923

753.980

-

19.858

240

-

8.143

1.605

693.193

828.478

A recuperação de créditos e de juros, efetuada no decorrer dos exercícios de 2016 e 2015, analisada por setores de atividade, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Agricultura e silvicultura
Pescas

2016

2015
(reexpresso)

12

82

3

-

Indústrias extrativas

191

1

Alimentação, bebidas e tabaco

206

269

Têxteis

824

486

Madeira e cortiça

334

270

53

9

Químicas

238

315

Máquinas, equipamento e metalurgias de base

395

470

Papel, artes graficas e editoras

Eletricidade e gás

13

-

Água

10

6

17.675

17.209

Construção

829

422

2.115

882

Restaurantes e hoteis

116

67

Transportes

122

70

12

41

57

1.118

Atividades imobiliárias

677

139

Atividades de consultoria, científicas e técnicas

212

145

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

117

124

Educação

1

2

Saúde e atividades de serviços coletivos

-

3

2.171

19

37

18

3.171

3.334

Comércio a retalho
Comércio por grosso

Telecomunicações
Serviços
Intermediação financeira

Atividades artísticas, desportivas e recreativas
Outros serviços
Crédito ao consumo
Crédito hipotecário
Outras atividades nacionais
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A análise da recuperação de créditos e de juros, efetuada no decorrer dos exercícios de 2016 e 2015, apresentada por tipo de crédito, é a
seguinte:
(Milhares de Euros)

Crédito sem garantias
Crédito sobre o estrangeiro
Capital em locação

2016

2015
(reexpresso)

29.130

25.566

594

68

24

43

29.748

25.677

21. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS E ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA
A rubrica de Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de resultados
e Ativos financeiros disponíveis para venda é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

De emissores públicos

3.094.852

3.294.591

De outros emissores

1.211.059

1.553.649

4.305.911

4.848.240

Títulos vencidos

18.022

4.075

Imparidade para títulos vencidos

(13.079)

(4.075)

OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO

Ações e outros títulos de rendimento variável

Derivados de negociação

4.310.854

4.848.240

1.922.853

2.229.490

6.233.707

7.077.730

826.157

846.752

7.059.864

7.924.482

A rubrica Derivados de negociação inclui, em 31 de dezembro de 2016, a valorização dos derivados embutidos, destacados de acordo com a
política contabilística descrita na nota 1 c), no montante de Euros 142.000 (31 de dezembro 2015: montante de Euros 46.000).
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Em 31 de dezembro de 2016, a análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao
justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por tipo, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Detidos
para negociação
TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais
Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos da Dívida Pública
Imparidade para títulos vencidos
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
Outros títulos
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO
Nível 1
Nível 2
Nível 3

Ao justo valor
através de resultados

Disponíveis
para venda

Total

11.803
36.707

146.664
-

2.242.580
2.170

2.401.047
38.877

8.990
63.503
5.642
126.645
126.645

146.664
146.664

854.866
301.722
649.286
4.050.624
(13.079)
4.037.545

863.856
365.225
654.928
4.323.933
(13.079)
4.310.854

356
14
385
755
826.157
953.557
123.423
225.923
604.211

146.664
146.664
-

41.507
6.208
1.874.383
1.922.098
5.959.643
3.564.725
429.590
1.965.328

41.863
6.208
1.874.397
385
1.922.853
826.157
7.059.864
3.834.812
655.513
2.569.539

Em 31 de dezembro de 2015, a análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao
justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por tipo, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Detidos
para negociação
TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais
Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos da Dívida Pública
Imparidade para títulos vencidos
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
Outros títulos
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO
Nível 1
Nível 2
Nível 3

Ao justo valor
através de resultados

Disponíveis
para venda

Total

27.573
38.280

152.018
-

2.193.395
2.495

2.372.986
40.775

17.007
69.465
152.325
152.325

152.018
152.018

1.139.881
331.371
880.830
4.547.972
(4.075)
4.543.897

1.156.888
400.836
880.830
4.852.315
(4.075)
4.848.240

308
1
14
258
581
846.752
999.658
218.347
609.055
172.256

152.018
152.018
-

71.097
18.624
2.139.188
2.228.909
6.772.806
4.271.090
184.727
2.316.989

71.405
18.625
2.139.202
258
2.229.490
846.752
7.924.482
4.641.455
793.782
2.489.245
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As carteiras de ativos financeiros detidos para negociação e disponíveis para venda são registadas ao justo valor, de acordo com a política
contabilística descrita na nota 1 c).
Conforme descrito na política contabilística referida na nota 1 c), a carteira de ativos financeiros disponíveis para venda é apresentada ao seu
valor de mercado, sendo o respetivo justo valor registado por contrapartida de reservas de justo valor. A 31 de dezembro de 2016, a reserva de
justo valor é negativa em Euros 138.490.000 (31 de dezembro de 2015: positiva de Euros 85.340.000).
Em 31 de dezembro de 2016, as rubricas Ativos financeiros detidos para negociação e Ativos financeiros disponíveis para venda incluem
obrigações emitidas com diferentes níveis de subordinação e a tranche mais subordinada, associadas às operações de securitização
tradicionais, referidas na nota 1 c) 6) i), nos montantes de Euros 6.104.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 6.423.000) e Euros 120.194.000
(31 de dezembro de 2015: Euros 112.464.000), respetivamente.
A análise dos ativos financeiros disponíveis para venda, com referência a 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

Custo
amortizado
TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
Obrigações de emissores públicos
Nacionais
Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos
da Dívida Pública
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação

Custo
amortizado
líquido de
imparidade

Imparidade

Reserva
justo valor

Ajustamentos
de cobertura
de justo valor

Total

2.406.143
2.087

-

2.406.143
2.087

(225.199)
83

61.636
-

2.242.580
2.170

973.806
278.788

(130.588)
(16.459)

843.218
262.329

(489)
39.603

(942)
(210)

841.787
301.722

649.256
4.310.080

(147.047)

649.256
4.163.033

30
(185.972)

60.484

649.286
4.037.545

116.699
5.670
2.323.126
2.445.495
6.755.575

(86.197)
(150)
(484.532)
(570.879)
(717.926)

30.502
5.520
1.838.594
1.874.616
6.037.649

11.005
688
35.789
47.482
(138.490)

60.484

41.507
6.208
1.874.383
1.922.098
5.959.643

A análise dos ativos financeiros disponíveis para venda, com referência a 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)

Custo
amortizado
TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO:
Obrigações de emissores públicos
Nacionais
Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos
da Dívida Pública
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL:
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação

Custo
amortizado
líquido de
imparidade

Imparidade

Reserva
justo valor

Ajustamentos
de cobertura
de justo valor

Total

2.265.367
2.472

-

2.265.367
2.472

(90.546)
23

18.574
-

2.193.395
2.495

1.178.788
318.990

(91.193)
(19.719)

1.087.595
299.271

48.211
31.879

221

1.135.806
331.371

881.107
4.646.724

(110.912)

881.107
4.535.812

(277)
(10.710)

18.795

880.830
4.543.897

151.974
272
2.322.599
2.474.845
7.121.569

(85.002)
(150)
(256.834)
(341.986)
(452.898)

66.972
122
2.065.765
2.132.859
6.668.671

4.125
18.502
73.423
96.050
85.340

18.795

71.097
18.624
2.139.188
2.228.909
6.772.806
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A análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de
resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por níveis de valorização, com referência a 31 de dezembro de
2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais
Estrangeiros

2.284.795

116.252

-

2.401.047

38.864

13

-

38.877

Obrigações de outros emissores
Nacionais

639.463

179.121

45.272

863.856

Estrangeiros

197.275

137.783

30.167

365.225

Bilhetes do Tesouro e outros títulos da Dívida Pública

654.928

-

-

654.928

3.815.325

433.169

75.439

4.323.933

-

-

(13.079)

(13.079)

3.815.325

433.169

62.360

4.310.854

19.428

-

22.435

41.863

-

-

6.208

6.208

59

-

1.874.338

1.874.397

-

-

385

385

19.487

-

1.903.366

1.922.853

Imparidade para títulos vencidos
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
Outros títulos
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

-

222.344

603.813

826.157

3.834.812

655.513

2.569.539

7.059.864

A análise dos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de
resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, líquida de imparidade, por níveis de valorização, com referência a 31 de dezembro de
2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais

2.356.135

-

16.851

2.372.986

40.775

-

-

40.775

Nacionais

976.997

103.949

75.942

1.156.888

Estrangeiros

291.191

80.551

29.094

400.836

880.830

-

-

880.830

4.545.928

184.500

121.887

4.852.315

-

-

(4.075)

(4.075)

4.545.928

184.500

117.812

4.848.240

24.204

1.147

46.054

71.405

-

322

18.303

18.625

4.368

14

2.134.820

2.139.202

Estrangeiros
Obrigações de outros emissores

Bilhetes do Tesouro e outros títulos da Dívida Pública
Imparidade para títulos vencidos
TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas
Nacionais
Estrangeiras
Unidades de participação
Outros títulos
DERIVADOS DE NEGOCIAÇÃO

258

-

-

258

28.830

1.483

2.199.177

2.229.490

66.697

607.799

172.256

846.752

4.641.455

793.782

2.489.245

7.924.482
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Conforme disposto na IFRS 13, os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com os níveis de valorização descritos na nota 43.
Durante o exercício de 2016 foram reclassificados do nível 2 para o nível 1 títulos no montante de Euros 9.822.000 (2015: Euros 93.716.000)
que passaram a cumprir com os requisitos deste nível, conforme descrito na nota 43.
Os títulos de rendimento variável classificados no nível 3 incluem unidades de participação em fundos de reestruturação (descritos na
nota 51) no montante de Euros 1.113.482.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 1.352.163.000), cujo valor contabilístico resultou da última
divulgação do Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) determinado pela sociedade gestora, após a consideração dos efeitos resultantes das
últimas auditorias efetuadas. O património desses fundos resulta de um conjunto diversificado de ativos e passivos valorizados, nas respetivas
contas, ao justo valor, determinado com base em metodologias internas utilizadas pela sociedade gestora. Não sendo praticável apresentar
uma análise de sensibilidade às diferentes componentes dos respetivos pressupostos utilizados pelas sociedades gestoras e na determinação
do justo valor subjacente ao VLGF destes fundos, refira-se que uma variação de 10% do VLGF tem um impacto de Euros 111.348.000
(31 de dezembro de 2015: Euros 135.216.000) nos Capitais Próprios do Banco. Este impacto inclui o efeito em Reservas de justo valor de Euros
41.542.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 52.992.000) e em Resultados de Euros 75.252.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 82.224.000).
Adicionalmente, as unidades de participação de nível 3 em 31 de dezembro de 2016 incluem investimentos em Fundos de Investimento
Imobiliários no montante de Euros 635.440.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 657.965.000), que por sua vez incluem Euros 610.305.000
(31 de dezembro de 2015: Euros 633.209.000) correspondentes a fundos detidos maioritariamente pelo Banco.
Os instrumentos classificados no nível 3 têm associados ganhos líquidos não realizados no montante de Euros 41.754.000 (31 de dezembro
de 2015: Euros 92.919.000) registados em Reservas de Justo Valor. O montante de imparidade registado nestes títulos ascende a Euros
668.662.000 em 31 de dezembro de 2016 (31 de dezembro de 2015: Euros 413.579.000).
A análise do impacto das reclassificações efetuadas em exercícios anteriores até 31 de dezembro de 2016 é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

À data da reclassificação
Valor de balanço

Justo valor

Valor de balanço

Justo valor

Diferença

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade

196.800

196.800

17.744

17.744

2.144.892

2.144.892

237.513

219.406

2.592.280

2.592.280

4.375

4.375

(18.107)

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
Ativos financeiros detidos até à maturidade

-

627.492

627.492

73.918

80.922

7.004

5.561.464

5.561.464

333.550

322.447

(11.103)

Os montantes contabilizados em resultados e em reservas de justo valor, em 31 de dezembro de 2016, relativos aos ativos financeiros
reclassificados em exercícios anteriores, são os seguintes:
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício

Variação
Reservas
justo valor

Juros

Capitais
próprios

ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade

490

(791)

(301)

4.907

-

4.907

120

-

120

ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
Ativos financeiros detidos até à maturidade
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3.262

252

3.514

8.779

(539)

8.240
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Caso não tivessem ocorrido as reclassificações descritas anteriormente, os montantes adicionais reconhecidos em capitais próprios em 31 de
dezembro de 2016, seriam os seguintes:
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício
Variação
justo valor
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
Ativos financeiros detidos até à maturidade

Resultados
transitados

Reservas
justo valor

Capitais
próprios

(791)
(11.716)

55
(6.391)

736
-

(18.107)

(12.507)

(6.336)

7.004
7.740

7.004
(11.103)

A análise do impacto destas reclassificações à data de 31 de dezembro de 2015 é a seguinte:
(Milhares de Euros)

À data da reclassificação
Valor de balanço
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
Ativos financeiros detidos até à maturidade

Justo valor

2015 (reexpresso)
Valor de balanço

Justo valor

Diferença

196.800
2.144.892

196.800
2.144.892

18.879
236.866

18.879
230.475

(6.391)

2.592.280
627.492
5.561.464

2.592.280
627.492
5.561.464

4.375
73.533
333.653

4.375
81.442
335.171

7.909
1.518

Os montantes contabilizados em resultados e em reservas de justo valor, em 31 de dezembro de 2015, relativos aos ativos financeiros
reclassificados, são os seguintes:
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício
Juros
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Crédito titulado a clientes
Ativos financeiros detidos até à maturidade

Variação
Reservas
justo valor

Capitais
próprios

487
9.140

(1.558)
-

130
3.508
13.265

252
(1.306)

(1.071)
9.140
130
3.760
11.959

Caso não tivessem ocorrido as reclassificações descritas anteriormente, os montantes adicionais reconhecidos em capitais próprios em 31 de
dezembro de 2015, seriam os seguintes:
(Milhares de Euros)

Resultados
do exercício
Variação
justo valor
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO PARA:
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros detidos até à maturidade
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA PARA:
Ativos financeiros detidos até à maturidade
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Resultados
transitados

(1.558)
(53.746)

1.613
47.355

(55.304)

48.968

Reservas
justo valor

Capitais
próprios
(55)
-

7.909
7.854

(6.391)
7.909
1.518
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Os movimentos da imparidade da carteira de ativos financeiros disponíveis para venda são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015
(reexpresso)

452.897

379.444

2.109

5.640

Dotação por resultados

295.304

96.517

Utilização de imparidade

(22.780)

(36.281)

(9.604)

7.577

Transferências

Outras variações

717.926

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

452.897

O Banco reconhece imparidade nos ativos financeiros disponíveis para venda sempre que se verifique uma quebra prolongada ou significativa
no seu justo valor ou quando se prevê existir um impacto nos fluxos de caixa futuros dos ativos. Esta avaliação implica, por parte do Banco, um
julgamento o qual tem em consideração, entre outros fatores, a volatilidade dos preços dos títulos.
Assim, como consequência do reduzido nível de liquidez e da significativa volatilidade dos mercados financeiros, foram tidos em consideração
na determinação da existência de imparidade os seguintes fatores:
– Instrumentos de capital: (i) desvalorizações superiores a 30% face ao valor de aquisição; ou (ii) valor de mercado inferior ao valor de aquisição
por um período superior a 12 meses;
– Instrumentos de dívida: sempre que exista evidência objetiva de eventos com impacto no valor recuperável dos fluxos de caixa futuros
destes ativos.
A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação
ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por maturidade, em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Inferior
a três meses

Entre três
meses e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Indeterminado

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais

-

54.905

493.948

1.852.194

-

2.401.047

Estrangeiros

-

36.465

338

2.074

-

38.877

-

68.737

552.191

224.906

18.022

863.856

49.642

-

52.028

263.555

-

365.225

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos
da Dívida Pública
Imparidade para títulos vencidos

98.638

556.290

-

-

-

654.928

148.280

716.397

1.098.505

2.342.729

18.022

4.323.933

-

-

-

-

(13.079)

(13.079)

148.280

716.397

1.098.505

2.342.729

4.943

4.310.854

Nacionais

-

-

-

-

41.863

41.863

Estrangeiras

-

-

-

-

6.208

6.208

-

102.425

122.842

1.648.828

302

1.874.397

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas

Unidades de participação
Outros títulos

-

-

-

-

385

385

-

102.425

122.842

1.648.828

48.758

1.922.853

148.280

818.822

1.221.347

3.991.557

53.701

6.233.707
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A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação
ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por maturidade, em 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Inferior
a três meses

Entre três
meses e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Indeterminado

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Nacionais

2.329

1.757

502.588

1.866.312

-

2.372.986

43

-

38.378

2.354

-

40.775

11.085

1.468

639.512

500.748

4.075

1.156.888

1.790

3.594

126.460

268.992

-

400.836

356.573
371.820

524.257
531.076

1.306.938

2.638.406

4.075

880.830
4.852.315

Estrangeiros
Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros
Bilhetes do Tesouro e outros títulos
da Dívida Pública
Imparidade para títulos vencidos

-

-

-

-

(4.075)

(4.075)

371.820

531.076

1.306.938

2.638.406

-

4.848.240

Nacionais

-

-

-

-

71.405

71.405

Estrangeiras

-

-

-

-

18.625

18.625

-

-

155.577

1.983.129

496

2.139.202

TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL
Ações de empresas

Unidades de participação

-

-

-

-

258

258

-

-

155.577

1.983.129

90.784

2.229.490

371.820

531.076

1.462.515

4.621.535

90.784

7.077.730

Outros títulos

A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo
valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por setor de atividade, à data de 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Obrigações
Têxteis
Madeira e cortiça
Papel, artes gráficas e editoras
Químicas
Eletricidade e gás
Construção
Comércio por grosso
Restaurantes e hotéis
Transportes
Telecomunicações
Serviços(*)
Intermediação Financeira
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Saúde e atividades de serviços coletivos
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outros serviços
Outras actividades internacionais
Títulos de emissores públicos
Imparidade para títulos vencidos

Ações

Outros Ativos
Financeiros

26.193
8.742
235.066
-

11
655
46
766
21.020

-

Títulos Vencidos
203
998
2.395
126
-

Total

658.535
176.390
89.450

14.992
102
10.441
-

1.831.147
43.251
-

14.299
-

2.518.973
43.251
176.492
10.441
89.450

16.683
1.211.059
2.439.924
3.650.983

16
22
48.071
48.071

384
1.874.782
654.928
2.529.710

1
18.022
(13.079)
4.943

16.699
23
384
3.151.934
3.094.852
(13.079)
6.233.707

203
998
11
26.193
8.742
2.395
781
46
235.832
21.020

(*)
A rubrica Outros ativos financeiros inclui fundos de reestruturação no montante de Euros 1.113.482.000 que estão classificados no setor de atividade Serviços – Intermediação
financeira, mas que apresentam como segmento core o identificado na nota 51.
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A análise da carteira de títulos incluídos nos Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação
ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda, por setor de atividade, à data de 31 de dezembro de 2015, é
a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015
(reexpresso)
Obrigações

Outros Ativos
Financeiros

Ações

Títulos Vencidos

Total

Têxteis

-

-

-

361

361

Madeira e cortiça

-

-

-

998

998

Papel, artes gráficas e editoras

13.240

11

-

-

13.251

Químicas

25.000

-

-

-

25.000

Máquinas, equipamentos e metalúrgicas de base

-

4

-

-

4

Construção

-

941

-

2.540

3.481

Comércio por grosso

-

852

-

176

1.028

Restaurantes e hotéis

-

14.293

-

-

14.293

480.875

1.098

-

-

481.973

-

27.803

-

-

27.803

797.791

32.477

2.094.923

-

2.925.191

-

6

44.279

-

44.285

164.741

102

-

-

164.843

-

12.082

-

-

12.082

Saúde e atividades de serviços coletivos

46.191

-

-

-

46.191

Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas

25.811

16

-

-

25.827

-

345

-

-

345

-

-

258

-

258

1.553.649

90.030

2.139.460

4.075

3.787.214

2.413.761

-

880.830

-

3.294.591

-

-

-

3.967.410

90.030

3.020.290

Transportes
Telecomunicações
Serviços

(*)

Intermediação Financeira
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Outros serviços
Outras actividades internacionais
Títulos de emissores públicos
Imparidade para títulos vencidos

(4.075)
-

(4.075)
7.077.730

A rubrica Outros ativos financeiros inclui fundos de reestruturação no montante de Euros 1.352.163.000 que estão classificados no setor de atividade Serviços – Intermediação
financeira, mas que apresentam como segmento core o identificado na nota 51.
(*)

Conforme referido na nota 46, o Banco, no âmbito da gestão do risco de liquidez, possui um conjunto de ativos elegíveis para desconto
junto do Banco Central Europeu e outros Bancos Centrais dos países onde opera, nos quais se incluem títulos de rendimento fixo. Em 31 de
dezembro de 2016, esta rubrica inclui Euros 39.221.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 135.228.000) de títulos incluídos na pool da política
monetária do BCE.
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A análise da carteira de derivados de negociação, por maturidades, em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Passivo
(nota 33)

Ativo

DERIVADOS DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
87.571

1.102.285

9.240.993

10.430.849

520.766

Opções de taxa de juro (compra)

-

85.442

83.509

168.951

29

-

Opções de taxa de juro (venda)

-

2.025

83.509

85.534

-

739

Swaps de taxa de juro

Outros contratos de taxa de juro

461.701

-

4.986

18.885

23.871

541

574

87.571

1.194.738

9.426.896

10.709.205

521.336

463.014

201.384

18.973

-

220.357

-

-

69.014

121.792

-

190.806

2.541

1.419
52.288

Transacionados em Bolsa:
Futuros de taxa de juro
DERIVADOS DE MOEDA:
Mercado de balcão:
Contratos a prazo de moeda (Fwd)

1.942.251

956.930

-

2.899.181

28.256

Opções cambiais (compra)

41.232

37.730

42.798

121.760

3.112

-

Opções cambiais (venda)

42.009

37.730

42.798

122.537

-

3.447

2.094.506

1.154.182

85.596

3.334.284

33.909

57.154

644.404

958.302

1.651.783

3.254.489

29.068

7.799

-

-

16.864

16.864

13.671

-

Swaps de moeda

DERIVADOS DE AÇÕES / ÍNDICES:
Mercado de balcão:
Swaps de ações / índices
Outras Opções ações / índices (compra)
Outras Opções ações / índices (venda)

-

-

16.864

16.864

-

-

644.404

958.302

1.685.511

3.288.217

42.739

7.799

249.929

-

-

249.929

-

-

74.499

-

-

74.499

-

-

221.900

567.000

828.544

1.617.444

228.031

6.516

Transacionados em Bolsa:
Futuros sobre ações
DERIVADOS DE COMMODITIES:
Transacionados em Bolsa:
Futuros de commodities
DERIVADOS DE CRÉDITO:
Mercado de balcão:
Credit Default Swaps (CDS)
Outros derivados de crédito (venda)
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão
Bolsa

-

-

55.419

55.419

-

-

221.900

567.000

883.963

1.672.863

228.031

6.516

3.048.381

3.874.222

12.081.966

19.004.569

826.015

534.483

525.812

18.973

-

544.785

-

-

DERIVADOS EMBUTIDOS
3.574.193

3.893.195
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A análise da carteira de derivados de negociação, por maturidades, em 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Passivo
(nota 33)

Ativo

DERIVADOS DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
Swaps de taxa de juro
Opções de taxa de juro (compra)
Opções de taxa de juro (venda)
Outros contratos de taxa de juro

966.802

1.326.731

10.547.812

12.841.345

513.663

479.483

825

20.309

146.688

167.822

1.373

-

1

219.709

146.688

366.398

-

596

-

26.250

53.212

79.462

44.040

45.817

967.628

1.592.999

10.894.400

13.455.027

559.076

525.896

31.022

55.112

-

86.134

-

-

Transacionados em Bolsa:
Futuros de taxa de juro
Derivados de moeda:
Mercado de balcão:
56.792

39.100

199

96.091

917

1.285

1.777.642

561.144

-

2.338.786

14.687

19.561

Opções cambiais (compra)

13.680

22.828

-

36.508

804

-

Opções cambiais (venda)

11.344

24.586

-

35.930

-

841

1.859.458

647.658

199

2.507.315

16.408

21.687

360.291

1.794.535

1.544.975

3.699.801

3.625

15.666

-

-

1

1

-

4.500

Contratos a prazo de moeda (Fwd)
Swaps de moeda

Derivados de ações / índices
Mercado de balcão:
Swaps de ações / índices
Opções ações / índices (venda)
Outras Opções ações / índices (compra)

-

-

-

-

12.194

-

360.291

1.794.535

1.544.976

3.699.802

15.819

20.166

420.661

-

-

420.661

-

-

Opções ações / índices (compra)

-

82.289

-

82.289

66.697

-

Opções ações / índices (venda)

-

82.300

-

82.300

-

62.211

420.661

164.589

-

585.250

66.697

62.211

86.888

-

-

86.888

-

-

242.800

921.150

1.635.250

2.799.200

188.706

14.971

-

-

11.164

11.164

-

-

242.800

921.150

1.646.414

2.810.364

188.706

14.971

3.430.177

4.956.342

14.085.989

22.472.508

780.009

582.720

538.571

219.701

-

758.272

66.697

62.211

46

-

3.968.748

5.176.043

14.085.989

23.230.780

846.752

644.931

Transacionados em Bolsa:
Futuros sobre ações

DERIVADOS DE COMMODITIES:
Transacionados em Bolsa:
Futuros de commodities
DERIVADOS DE CRÉDITO:
Mercado de balcão:
Credit Default Swaps (CDS)
Outros derivados de crédito (venda)
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
TRANSACIONADOS EM:
Mercado de balcão
Bolsa
DERIVADOS EMBUTIDOS
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22. DERIVADOS DE COBERTURA
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Ativo

2015 (reexpresso)
Passivo

Ativo

Passivo

INSTRUMENTOS DE COBERTURA
Swaps

22.882

101.601

39.094

40.923

Outros

5.232

3.356

170

-

33.347

108.313

39.264

40.923

Os derivados de cobertura encontram-se valorizados de acordo com metodologias de valorização internas considerando dados observáveis
de mercado, e, sempre que não disponíveis, em informação preparada pelo Banco pela extrapolação de dados de mercado. Assim, de acordo
com a hierarquização das fontes de valorização, e conforme disposto na IFRS 13, estes instrumentos estão categorizados no nível 2. O Banco
contrata instrumentos financeiros para cobrir a sua exposição aos riscos de taxa de juro, cambial e risco de crédito da carteira de títulos.
O tratamento contabilístico depende da natureza do risco coberto, nomeadamente se o Banco está exposto às variações de justo valor ou a
variações de fluxos de caixa, ou se se encontra perante coberturas de transações futuras.
O Banco adota para as relações de cobertura que se enquadram nos requisitos obrigatórios da IAS 39, contabilidade de cobertura utilizando
essencialmente derivados de taxa de juro. O modelo de cobertura de justo valor é adotado para títulos de dívida emitidos, créditos concedidos
à taxa fixa, depósitos e empréstimos do mercado monetário, títulos da carteira e cobertura conjunta de ativos financeiros à taxa variável e
passivos financeiros à taxa fixa. O modelo de cobertura de fluxos de caixa é adotado para transações futuras em moeda estrangeira, para
cobertura dinâmica de variações de fluxos de caixa de crédito concedido e de depósitos à taxa variável em moeda estrangeira e para crédito
hipotecário em moeda estrangeira.
As relações que seguem o modelo de cobertura de justo valor registaram inefetividade no exercício de 2016 no montante positivo de
Euros 12.893.000 (31 de dezembro de 2015: montante negativo de Euros 2.484.000), enquanto as relações de cobertura que seguem o
modelo de fluxos de caixa não registaram quaisquer montantes de inefetividade.
Durante o exercício de 2016 foram efetuadas reclassificações de montantes registados em reservas de justo valor para resultados, relativos
a relações de cobertura de cash-flow hedge, no montante positivo de Euros 16.220.000 (31 de dezembro de 2015: montante positivo de
Euros 912.000).
O ajustamento acumulado sobre os ativos e passivos financeiros cobertos efetuado às rubricas do ativo e do passivo que incluem elementos
cobertos é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

Elementos cobertos

2016

2015
(reexpresso)

Crédito

6.019

4.772

Depósitos

6.341

(32.530)

(51.038)

(68.026)

(38.678)

(95.784)

Títulos emitidos
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A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades em 31 de dezembro de 2016 é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Ativo

Passivo

DERIVADOS DE COBERTURA DE JUSTO VALOR
DE VARIAÇÃO DE RISCO DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
Swaps de taxa de juro

341.100

-

6.038.576

6.379.676

25.755

Outros

550.000

150.000

-

700.000

5.232

75.912
3.356

891.100

150.000

6.038.576

7.079.676

30.987

79.268

-

-

6.500.000

6.500.000

2.360

29.045

891.100

150.000

12.538.576

13.579.676

33.347

108.313

DERIVADOS DE COBERTURA
DE VARIABILIDADE DOS FLUXOS
DE CAIXA DE RISCO DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
Swaps de taxa de juro

A análise da carteira de derivados de cobertura por maturidades em 31 de dezembro de 2015 é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Nocionais (prazo remanescente)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Justo valor

Superior
a um ano

Total

Ativo

Passivo

DERIVADOS DE COBERTURA DE JUSTO VALOR
DE VARIAÇÃO DE RISCO DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
Swaps de taxa de juro
Outros

4.040

139.291

2.891.016

3.034.347

32.171

40.923

150.000

-

-

150.000

170

-

154.040

139.291

2.891.016

3.184.347

32.341

40.923

DERIVADOS DE COBERTURA DE VARIABILIDADE
DOS FLUXOS DE CAIXA DE RISCO DE TAXA DE JURO:
Mercado de balcão:
Swaps de taxa de juro

-

-

5.700.000

5.700.000

6.923

-

154.040

139.291

8.591.016

8.884.347

39.264

40.923

23. ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE
A rubrica de Ativos financeiros detidos até à maturidade é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

OBRIGAÇÕES E OUTROS TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
De emissores públicos
De outros emissores

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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50.597
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376.766

409.791
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A rubrica Ativos financeiros detidos até à maturidade inclui, em 31 de dezembro de 2016, o montante de Euros 237.513.000 (31 de dezembro
de 2015: Euros 236.866.000), relativo a ativos financeiros não derivados (Obrigações) reclassificados em períodos anteriores da rubrica Ativos
financeiros detidos para negociação para a rubrica Ativos financeiros detidos até à maturidade, conforme referido na política contabilística
nota 1 e) e na nota 21.
A rubrica Ativos financeiros detidos até à maturidade inclui, em 31 de dezembro de 2016, o montante de Euros 73.918.000 (31 de dezembro
de 2015: Euros 73.533.000), relativo a ativos financeiros não derivados (Obrigações) reclassificados em exercícios anteriores da rubrica Ativos
financeiros disponíveis para venda para a rubrica Ativos financeiros detidos até à maturidade, conforme referido na política contabilística
nota 1 e) e na nota 21.
Em 31 de dezembro de 2016, a carteira de Ativos financeiros detidos até à maturidade é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Denominação

País

Data de
vencimento

Taxa de juro

Valor nominal

Valor balanço

Justo valor

DE EMISSORES PÚBLICOS:
BTPS 4.5 Pct 08/01.08.2018 Eur

Itália

agosto, 2018

4,500%

50.000

50.728

54.623

50.728

54.623

DE OUTROS EMISSORES:
CP Comboios Pt 09/16.10.2019

Portugal

outubro, 2019

4,170%

75.000

74.578

81.582

Edia S.A. 07/30.01.2027

Portugal

janeiro, 2027

40.000

39.052

27.675

STCP 00/05.06.2022 – 100Mios Call Semest.
a partir 10Cpn-Min.10Mios

Portugal

junho, 2022

Euribor
6M+0,005%
Euribor
6M+0,0069%

100.000

98.708

87.636

Ayt Cedulas 07/21.03.2017

Espanha

março, 2017

4,000%

50.000

51.527

51.975

EURIBOR
3M+0,540%
Euribor
3M+1,160%
Euribor
3M+2,600%

60.272

51.068

50.399

26.300

26.311

24.339

17.800

17.819

14.185

359.063

337.791

409.791

392.414

Mbs Magellan M Series 1 Class A

Irlanda

dezembro, 2036

Mbs Magellan M Series 1 Class B

Irlanda

dezembro, 2036

Mbs Magellan M Series 1 Class C

Irlanda

dezembro, 2036

Em 31 de dezembro de 2015, a carteira de Ativos financeiros detidos até à maturidade é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Denominação

País

Data de
vencimento

Taxa de juro

Valor nominal

Valor balanço

Justo valor

50.000

50.597

56.591

50.597

56.591

DE EMISSORES PÚBLICOS:
BTPS 4.5 Pct 08/01.08.2018 Eur

Itália

agosto, 2018

4,500%

DE OUTROS EMISSORES:
CP Comboios Pt 09/16.10.2019

Portugal

outubro, 2019

4,170%

75.000

74.190

82.100

Euribor
6M+0,005%
Euribor
6M+0,0069%

40.000

38.968

31.773

100.000

98.468

90.835

Edia S.A. 07/30.01.2027

Portugal

janeiro, 2027

STCP 00/05.06.2022 – 100Mios Call Semest.
a partir 10Cpn-Min.10Mios

Portugal

junho, 2022

Ayt Cedulas 07/21.03.2017

Espanha

março, 2017

4,000%

50.000

51.337

53.780

EURIBOR
3M+0,540%
Euribor
3M+1,160%
Euribor
3M+2,600%

69.655

69.669

68.539

26.300

26.313

25.794

17.800

17.821

14.187

376.766

367.008

427.363

423.599

Mbs Magellan M Series 1 Class A

Irlanda

dezembro, 2036

Mbs Magellan M Series 1 Class B

Irlanda

dezembro, 2036

Mbs Magellan M Series 1 Class C

Irlanda

dezembro, 2036
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A análise por maturidade da carteira de obrigações e outros títulos de rendimento fixos, líquido de imparidade, incluída na rubrica Ativos
financeiros detidos até à maturidade, em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Estrangeiros

-

-

50.728

-

50.728

-

-

74.578

137.760

212.338

51.527

-

-

95.198

146.725

51.527

-

125.306

232.958

409.791

Obrigações de outros emissores
Nacionais
Estrangeiros

A análise por maturidade da carteira de obrigações e outros títulos de rendimento fixo, líquido de imparidade, incluída na rubrica Ativos
financeiros detidos até à maturidade, em 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Inferior
a três meses

Entre três meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

TÍTULOS DE RENDIMENTO FIXO
Obrigações de emissores públicos
Estrangeiros

-

-

50.597

-

50.597

Nacionais

-

-

74.191

137.436

211.627

Estrangeiros

-

-

51.337

113.802

165.139

-

-

176.125

251.238

427.363

Obrigações de outros emissores
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A análise por setor de atividade da carteira de obrigações e outros títulos de rendimento fixo, líquido de imparidade, incluídos na rubrica
Ativos financeiros detidos até à maturidade é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Transportes e comunicações

173.286

172.658

Serviços

185.777

204.108

359.063

376.766

50.728

50.597

409.791

427.363

Títulos Públicos

Conforme referido na nota 46, o Banco, no âmbito da gestão do risco de liquidez, possui um conjunto de ativos elegíveis para desconto
junto do Banco Central Europeu e outros Bancos Centrais dos países onde opera, nos quais se incluem títulos de rendimento fixo. Em 31 de
dezembro de 2016, esta rubrica inclui Euros 51.447.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 131.698.000) de títulos incluídos na pool da política
monetária do BCE.

24. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Instituições de crédito residentes

260.235

277.348

Instituições de crédito não residentes

658.363

673.397

Outras empresas residentes

1.394.789

1.377.190

Outras empresas não residentes

3.502.963

5.291.981

5.816.350

7.619.916

(2.342.499)

(3.917.737)

(9.744)

(5.096)

(2.352.243)

(3.922.833)

3.464.107

3.697.083

IMPARIDADE PARA INVESTIMENTOS EM:
Empresas subsidiárias
Empresas associadas e outras participações financeiras
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O valor dos investimentos em subsidiárias e associadas é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

3.585

3.585

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

260.235

260.235

Bank Millennium S.A.

632.920

650.642

25.443

22.754

683.032

683.032

30.773

30.773

BCP International B.V.

1.215.412

1.188.247

BCP Investment, B.V.

2.254.451

2.253.669

-

1.817.671

27

27

ACT – C – Indústria de Cortiças, S.A.

Banque BCP, S.A.S.
BCP África, S.G.P.S., Lda.
BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

BitalPart, B.V.
Caracas Financial Services, Limited

1.500

1.500

18.535

17.830

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

341.088

341.088

Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.

327.653

302.324

885

885

6.159

6.159

3

3

Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A.
Millennium bcp – Escritório de representações e Serviços, S/C Lda.

Millennium bcp Teleserviços – Serviços de Comércio Electrónico, S.A.
Nanium, S.A.
Propaço – Sociedade Imobiliária De Paço D'Arcos, Lda.
Quinta do Furão - Sociedade de Animação Turística e Agrícola de Santana, Lda.
S&P Reinsurance Limited
Servitrust – Trust Management Services S.A.
SIBS, S.G.P.S., S.A.
Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

1.030

14.536

14.536

100

100

-

6.700

13

13

-

17.113

5.816.350

7.619.916

IMPARIDADE PARA INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS
(3.585)

ACT – C – Indústria de Cortiças, S.A.

(3.585)

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

(19.081)

-

BCP África, S.G.P.S., Lda.

(86.073)

(80.791)

BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

(19.264)

(19.264)

BCP International B.V.

(87.856)

-

(1.430.137)

(1.414.292)

BCP Investment, B.V.

-

BitalPart, B.V.

(1.809.662)

(27)

(27)

(18.535)

(17.830)

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

(341.088)

(341.088)

Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.

(327.653)

(221.930)

(614)

(781)

(6.159)

(1.421)

(3)

(3)

Caracas Financial Services, Limited
Millennium bcp – Escritório de representações e Serviços, S/C Lda.

Millennium bcp Teleserviços – Serviços de Comércio Electrónico, S.A.
Nanium, S.A.
Propaço – Sociedade Imobiliária De Paço D'Arcos, Lda.
Quinta do Furão – Sociedade de Animação Turística e Agrícola de Santana, Lda.
S&P Reinsurance Limited
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(90)

(12.168)

(12.069)

(2.352.243)

(3.922.833)

3.464.107

3.697.083
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Durante o exercício de 2016, foi liquidada / dissolvida a participação que o Banco detinha na sociedade Bitalpart, B.V. e foi alienada a
participação que o Banco detinha na sociedade Quinta do Furão – Sociedade de Animação Turística e Agrícola de Santana, Lda. Durante o
exercício de 2016, foram também alienados 31,16% do capital social que o Banco detinha na sociedade UNICRE – Instituição Financeira de
Crédito, S.A. e a participação detida na SIBS, S.G.P.S. (nota 15).
Durante o exercício de 2015, foram alienados 15,41% do capital social da sociedade Bank Millennium, S.A. (Polónia), a totalidade da
participação na Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. e foi liquidada a participação da
FLITPREL III, S.A.
O valor da Imparidade para investimentos em subsidiárias e associadas é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015
(reexpresso)

3.922.833

3.805.060

99.539

-

140.730

119.099

Transferências
Dotação do exercício

(167)

(1.054)

(1.810.692)

(273)

Reversão do exercício
Utilização de imparidade

-

1

2.352.243

3.922.833

Diferenças cambiais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

A rubrica Imparidade para investimentos em subsidiárias e associadas – Transferências refere-se à transferência / conversão de Prestações
suplementares para Investimentos em subsidiárias e associadas, para cobertura de resultados transitados negativos da sociedade Millennium bcp
Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Imparidade para investimentos em subsidiárias e associadas – Utilização de imparidade decorre da
liquidação / dissolução da sociedade Bitalpart, B.V. e da sociedade Quinta do Furão – Sociedade de Animação Turística e Agrícola de Santana, Lda.
A relação das empresas subsidiárias e associadas do Banco é apresentada na nota 53.
O Banco procedeu à análise da imparidade relativamente aos investimentos em subsidiárias e associadas, nos termos da política descrita na nota 1.
Relativamente às sociedades gestoras de participações sociais, nomeadamente as sociedades BCP Investment B.V., Bitalpart, B.V., Millennium bcp
Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. e BCP International B.V., a análise da imparidade foi efetuada considerando o valor
recuperável dos negócios controlados por cada uma destas sociedades.
O valor recuperável, de acordo com a política contabilística descrita na nota 1 j), foi determinado pelo maior entre o justo valor líquido de
custos de venda e o valor em uso.
O valor em uso foi determinado tendo por base: (i) o plano de negócios aprovado pela gestão de cada sociedade para o exercício de 2016 a
2020 e (ii) os seguintes pressupostos consoante a natureza das atividades das sociedades e a respetiva geografia:
(Milhares de Euros)

2016

Portugal

Taxa de
desconto
Exercício
explícito
7,250%
a 11,750%

2015 (reexpresso)

Taxa de
desconto

Taxa de
crescimento

Perpetuidade

Perpetuidade

11,750%

0,000%

Taxa de
desconto
Exercício
explícito
8,750%
a 10,750%

Taxa de
desconto

3,100%

9,000%

9,000%

Taxa de
crescimento

Perpetuidade
9,280%
a 11,280%

Perpetuidade
-4,500%
a 2,800%
2,500%

Polónia

9,500%

9,500%

Angola

18,000%

18,000%

n.a.

17,500%

17,500%

n.a.

Moçambique

19,000%

19,000%

9,200%

19,000%

19,000%

9,200%

9,250%

9,540%

0,000%

9,500%

9,905%

0,000%

Suíça
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Com base nos resultados das análises efetuadas, o Banco reconheceu imparidade no exercício de 2016 conforme segue:
(Milhares de Euros)

Saldo 1 jan.
ACT – C – Indústria de Cortiças, S.A.

Dotações

Reversões

Utilizações

Transferências

Saldo 31 dez.

3.585

-

-

-

-

3.585

-

19.081

-

-

-

19.081

BCP África, S.G.P.S., Lda.

80.791

5.282

-

-

-

86.073

BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

19.264

-

-

-

-

19.264

-

87.856

-

-

-

87.856

BCP Investment B.V.

1.414.292

15.845

-

-

-

1.430.137

BitalPart, B.V.

1.809.662

-

-

-

-

27

-

-

-

-

27

17.830

705

-

-

-

18.535

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

341.088

-

-

-

-

341.088

Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade
Unipessoal, Lda.

221.930

6.184

-

-

99.539

327.653

781

-

-

-

614

1.421

4.738

-

-

-

6.159

3

-

-

-

-

3

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

BCP International B.V.

Caracas Financial Services, Limited
Millennium bcp – Escritório de representações
e Serviços, S/C Lda.

Millennium bcp Teleserviços – Serviços
de Comércio Electrónico, S.A.
Nanium, S.A.
Propaço – Sociedade Imobiliária
de Paço D'Arcos, Lda.
Quinta do Furão – Sociedade de Animação
Turística e Agrícola de Santana, Lda.
S&P Reinsurance Limited

(167)

90

940

-

12.069

99

-

3.922.833

140.730

(167)

(1.809.662)

(1.030)
(1.810.692)

-

-

-

12.168

99.539

2.352.243

25. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

1.582.615

1.279.334

IMÓVEIS
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes
Ativos de uso próprio (sucursais encerradas)
Equipamentos e outros
Sociedades adquiridas com o objetivo de serem alienadas no curto prazo
Outros ativos

7.869

46.850

14.206

16.900

235.744

176.618

35.177

56.534

1.875.611

1.576.236

IMPARIDADE
Imóveis
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes
Ativos de uso próprio (sucursais encerradas)
Equipamentos e outros
Sociedades adquiridas com o objetivo de serem alienadas no curto prazo

(168.626)

(194.369)

(1.829)

(18.351)

(4.141)

(13.365)

(79.711)

(93.709)

(254.307)

(319.794)

1.621.304

1.256.442

Os ativos registados nesta rubrica estão contabilizados de acordo com a política contabilística descrita na nota 1 k).
A rubrica Imóveis – Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito sobre clientes inclui, essencialmente, imóveis adquiridos em
dação ou arrematação judicial na sequência da resolução de contratos de crédito sobre clientes sendo contabilizados com a celebração do
contrato de dação ou promessa de dação e respetiva procuração irrevogável emitida pelo cliente em nome do Banco.
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Os referidos ativos estão disponíveis para venda num prazo inferior a um ano, tendo o Banco uma estratégia para a sua alienação de acordo
com a característica de cada ativo bem como com a desagregação das avaliações subjacentes. No entanto, face às atuais condições de
mercado, não foi possível, em algumas situações, concretizar essas alienações no prazo esperado. A estratégia de alienação consubstancia-se na procura ativa de compradores, na divulgação ao mercado dos ativos em venda tendo o Banco um site onde divulga os referidos
imóveis, passando por estabelecer parcerias com as sociedades de Mediação com mais apetência para o produto que a cada momento o
Banco dispõe para venda. Os preços são periodicamente analisados e ajustados com vista à permanente adequação ao mercado.
A referida rubrica inclui imóveis para os quais foram já celebrados contratos-promessa de compra e venda no montante de Euros 32.586.000
(31 de dezembro 2015: Euros 28.975.000), cuja imparidade associada é de Euros 16.190.000 (31 de dezembro 2015: Euros 16.896.000), a
qual foi calculada tendo em consideração o valor desses contratos.
O Banco solicita, regularmente, ao Banco de Portugal nos termos de artigo nº 114 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras, a prorrogação do prazo da detenção destes imóveis.
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Sociedades adquiridas com o objetivo de serem alienadas no curto prazo inclui cinco sociedades
imobiliárias adquiridas pelo Banco (31 de dezembro de 2015: quatro sociedades), no âmbito de reestruturações de exposições creditícias
e que o Banco pretendia alienar no prazo de um ano (nota 53), as quais detêm ativos imobiliários no montante de Euros 129.456.000 (31
de dezembro de 2015: Euros 69.885.000). No entanto, face às atuais condições de mercado não foi possível concretizar essas alienações
no prazo esperado.
Os movimentos da imparidade para ativos não correntes detidos para venda são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

319.794

317.096

Transferências

(13.746)

6.000

Dotação do exercício

33.553

66.555

Utilização de imparidade

(85.294)

(69.857)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

254.307

319.794

26. OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Imóveis

2016

2015
(reexpresso)

528.878

548.985

Equipamento
Mobiliário

70.206

69.713

Máquinas

16.416

15.767

168.051

162.987

Instalações interiores

96.688

95.858

Viaturas

10.377

7.047

Equipamento de segurança

64.089

65.536

2.923

3.000

8.322

7.613

Equipamento informático

Outros equipamentos
Obras em curso
Outros ativos tangíveis

30

33

965.980

976.539

(19.212)

(18.004)

(728.459)

(748.850)

(747.671)

(766.854)

218.309

209.685

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Relativas ao exercício corrente (nota 11)
Relativas a exercícios anteriores

RELATÓRIO E CONTAS 2016

366

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

Os movimentos da rubrica de Outros ativos tangíveis durante o ano de 2016 são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Saldo
em 1 janeiro

Aquisições /
Dotações

Alienações /
Abates

Diferenças
cambiais

Transferências

Saldo
em 31 dezembro

CUSTO:
Imóveis

548.985

281

(23.646)

3.241

17

528.878

Mobiliário

69.713

2.727

(2.237)

-

3

70.206

Máquinas

15.767

424

(139)

362

2

16.416

162.987

8.197

(2.812)

(325)

4

168.051

95.858

742

(1.236)

1.324

-

96.688

Equipamento:

Equipamento informático
Instalações interiores
Viaturas
Equipamento de segurança
Outros equipamentos
Obras em curso
Outros ativos tangíveis

7.047

4.310

(984)

-

4

10.377

65.536

1.718

(3.438)

272

1

64.089

3.000

-

(77)

-

-

2.923

7.613

19.361

(632)

(18.020)

-

8.322

33

-

(3)

-

-

30

976.539

37.760

(35.204)

(13.146)

31

965.980

370.627

9.436

(23.096)

(4.752)

5

352.220

65.831

1.021

(2.231)

-

2

64.623

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:
Imóveis
Equipamento:
Mobiliário
Máquinas
Equipamento informático
Instalações interiores
Viaturas
Equipamento de segurança
Outros equipamentos
Outros ativos tangíveis

15.093

182

(139)

-

1

15.137

155.269

4.396

(2.803)

-

2

156.864

92.034

852

(1.211)

(7)

-

91.668

3.411

2.185

(654)

-

2

4.944

61.569

1.130

(3.434)

-

-

59.265

2.987

10

(77)

-

-

2.920

33

-

(3)

-

-

30

766.854

19.212

(33.648)

(4.759)

12

747.671

27. ATIVOS INTANGÍVEIS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

Software
Outros ativos intangíveis

2016

2015
(reexpresso)

26.378

28.383

192

189

26.570

28.572

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
Relativas ao exercício corrente (nota 11)

(5.487)

(5.860)

Relativas a exercícios anteriores

(6.557)

(10.047)

(12.044)

(15.907)

14.526

12.665
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Os movimentos da rubrica de Ativos intangíveis durante o ano de 2016 são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Saldo
em 1 janeiro

Aquisições /
Dotações

Alienações /
Abates

Diferenças
cambiais

Transferências

Saldo
em 31 dezembro

CUSTO:
28.383

Software
Outros ativos intangíveis

7.518

(9.355)

(176)

8

26.378

189

-

-

-

3

192

28.572

7.518

(9.355)

(176)

11

26.570

15.820

5.482

(9.355)

-

2

11.949

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:
Software
Outros ativos intangíveis

87

5

-

-

3

95

15.907

5.487

(9.355)

-

5

12.044

28. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Os ativos e passivos por impostos diferidos são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Ativo

2015 (reexpresso)

Passivo

Líquido

Ativo

Passivo

Líquido

IMPOSTOS DIFERIDOS NÃO DEPENDENTES
DE RENDIBILIDADE FUTURA (A)
Perdas por imparidade

868.109

-

868.109

878.530

-

Benefícios a empregados

787.391

-

787.391

765.022

-

765.022

1.655.500

-

1.655.500

1.643.552

-

1.643.552

878.530

IMPOSTOS DIFERIDOS DEPENDENTES
DE RENDIBILIDADE FUTURA
Outros ativos tangíveis

860

(3.124)

Perdas por imparidade

870.121

(50.303)

819.818

880.591

Benefícios a empregados

29.585

(377)

29.208

4

-

4

Ativos financeiros disponíveis para venda

22.464

-

22.464

-

(21.166)

(21.166)

490.688

-

490.688

311.354

-

311.354

Prejuízos fiscais

(a)

(3.200)

(3.200)

(466.639)

413.952

56.899

(22.006)

34.893

149.454

(44.453)

105.001

(75.810)

1.394.807

1.341.403

(535.458)

805.945

3.126.117

(75.810)

3.050.307

2.984.955

(535.458)

2.449.497

Compensação entre impostos
diferidos ativos e passivos
Impostos diferidos líquidos

-

1.470.617

Outros
TOTAL DOS IMPOSTOS DIFERIDOS

(2.264)

(75.810)
3.050.307

75.810

-

(535.458)

535.458

-

-

3.050.307

2.449.497

-

2.449.497

Regime Especial aplicável aos ativos por impostos diferidos.

A Assembleia Geral Extraordinária do Banco que teve lugar no dia 15 de outubro de 2014 aprovou a adesão do Banco ao Regime especial
aplicável aos ativos por impostos diferidos, aprovado pela Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto, aplicável aos gastos e variações patrimoniais
negativas contabilizados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2015, bem como aos ativos por impostos
diferidos registados nas contas anuais do sujeito passivo relativas ao último período de tributação anterior àquela data e à parte dos gastos
e variações patrimoniais negativas que lhes estejam associados. Nos termos da Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, este regime especial não é
aplicável aos gastos e às variações patrimoniais negativas contabilizados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro
de 2016 nem aos ativos por impostos diferidos a estes associados.
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A Lei n.º 61/2014, de 26 agosto, prevê um enquadramento
opcional e com possibilidade de renúncia subsequente, nos termos
do qual, em certas situações (as de resultado líquido negativo
nas contas individuais anuais ou de liquidação por dissolução
voluntária, insolvência decretada judicialmente ou revogação da
respetiva autorização), haverá conversão em créditos tributários
dos ativos por impostos diferidos que tenham resultado da não
dedução de gastos e de reduções de valor de ativos resultantes
de perdas por imparidade em créditos e de benefícios pósemprego ou a longo prazo de empregados. Neste caso, deverá ser
constituída uma reserva especial correspondente a 110% do seu
montante, a qual implica a constituição simultânea de direitos de
conversão atribuíveis ao Estado de valor equivalente, direitos esses
que podem ser adquiridos pelos acionistas mediante pagamento
ao Estado desse mesmo valor. Os créditos tributários poderão
ser compensados com dívidas tributárias dos beneficiários (ou
de entidade com sede em Portugal do mesmo perímetro de
consolidação prudencial) ou reembolsáveis pelo Estado. Por força
do regime descrito, a recuperação dos ativos por impostos diferidos
abrangidos pelo regime opcional aprovado pela Lei n.º 61/2014, de
26 de agosto, não está dependente de lucros futuros.

A taxa dos impostos diferidos associados a prejuízos fiscais é de
21,00% (31 de dezembro de 2015: 21,00%).

O enquadramento legal antes descrito foi densificado pela Portaria
n.º 259/2015, de 4 de outubro, sobre o controlo e utilização dos
créditos tributários, e pela Portaria n.º 293-A/2016, de 18 de
novembro, que estabelece as condições e procedimentos para a
aquisição por parte dos acionistas dos referidos direitos do Estado.
De acordo com esta legislação, entre outros aspetos, os referidos
direitos estão sujeitos a um direito de aquisição por parte dos
acionistas na data de criação dos direitos do Estado, exercível em
períodos que serão estabelecidos pelo Conselho de Administração
até 10 anos após a data da respetiva criação, devendo o banco
emitente depositar em nome do Estado o montante do preço
correspondente à totalidade dos direitos emitidos, no prazo de
três meses a contar da data da respetiva criação, antecipada e
independentemente da respetiva aquisição. Tal depósito será
resgatado quando e na medida em que os direitos do Estado sejam
adquiridos pelos acionistas, ou exercidos pelo Estado.

Aspetos a destacar relativos ao exercício de 2016

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de
imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão das
diferenças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas
ou substancialmente aprovadas na data de balanço. Os ativos e
passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor
líquido sempre que, nos termos da legislação aplicável, possam
ser compensados ativos por impostos correntes com passivos por
impostos correntes e sempre que os impostos diferidos estejam
relacionados com o mesmo imposto.
A taxa de imposto corrente é analisada como segue:

2016
Descrição
Taxa de IRC
Taxa de derrama municipal

%

2015
(reexpresso)
%

21,00

21,00

1,50

1,50

3,00

3,00

5,00
7,00

5,00
7,00

29,43

29,50

Taxa de derrama estadual
(sobre o lucro tributável)
De mais de Euros 1.500.000
até Euros 7.500.000
De mais de Euros 7.500.000
até Euros 35.000.000
Mais de Euros 35.000.000
Taxa média de impostos diferidos

A taxa média dos impostos diferidos associados a diferenças
temporárias do Banco é de 29,43% (31 de dezembro de 2015: 29,50%).
O prazo de reporte dos prejuízos fiscais em Portugal é de cinco anos
para os prejuízos de 2012 e 2013 e de 12 anos para os prejuízos de
2014, 2015 e 2016.
No exercício de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. optou pelo
Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS).
O saldo dos ativos por impostos diferidos, com referência a 31 de
dezembro de 2016, relativos a gastos e variações patrimoniais negativas
com benefícios pós-emprego ou de longo prazo de empregados
e a perdas por imparidade específica de crédito contabilizados até
31 de dezembro de 2014 ascende a Euros 1.579.062.000, do qual os
montantes de Euros 210.686.000 e Euros 4.020.000 foram registados
em 2015 e 2016, respetivamente, ativos esses que se considera
elegíveis para efeitos do regime anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 agosto.

Na sequência da publicação do Aviso n.º 5/2015 do Banco de
Portugal, as entidades que apresentavam as suas demonstrações
financeiras em Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo
Banco de Portugal (NCA) passaram a aplicar as Normas Internacionais
de Relato Financeiro tal como adotadas na União Europeia, incluindo
entre outras, as demonstrações financeiras individuais do Banco.
Na sequência desta alteração, nas demonstrações financeiras
individuais do Banco a carteira de crédito concedido, garantias
prestadas e outras operações de natureza análoga passou a
estar sujeita ao registo de perdas por imparidade calculadas de
acordo com os requisitos previstos na Norma Internacional de
Contabilidade 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração (IAS 39), em substituição do registo de provisões para
risco específico e para riscos gerais de crédito e para risco-país, nos
termos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95.
O Decreto Regulamentar nº 5/2016, de 18 de novembro (Decreto
Regulamentar), veio estabelecer os limites máximos das perdas
por imparidade e outras correções de valor para risco específico de
crédito dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável
em sede de IRC no exercício de 2016.
Este Decreto Regulamentar estabelece que o Aviso do Banco de
Portugal n.º 3/95 (Aviso que era relevante para a determinação de
provisões para crédito nas demonstrações financeiras apresentadas
em NCA) deve ser considerado para efeitos de apuramento dos
limites máximos das perdas por imparidade aceites para efeitos
fiscais em 2016. Esta metodologia foi também aplicada para o
tratamento dos ajustamentos de transição relativos a imparidades
do crédito das entidades que apresentavam anteriormente as suas
demonstrações financeiras em NCA.
Adicionalmente, o Decreto Regulamentar inclui uma norma
transitória que prevê a possibilidade de a diferença positiva entre o
valor das provisões para crédito constituídas a 1 de janeiro de 2016
ao abrigo do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95 e as perdas por
imparidade registadas a 1 de janeiro de 2016 referentes aos mesmos
créditos ser considerada no apuramento do lucro tributável de 2016
apenas na parte que exceda os prejuízos fiscais gerados em períodos
de tributação iniciados em ou após 1 de janeiro de 2012 e não
utilizados. O Banco optou por aplicar a referida norma transitória.
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Os impostos diferidos ativos associados a prejuízos fiscais, por ano de caducidade, são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016
201.812
288.876
490.688

Ano de caducidade
2017
2018
2026
2028

2015
(reexpresso)
29.739
108.634
172.981
311.354

Análise da recuperabilidade de ativos por impostos diferidos
Conforme referido na política contabilística 1 ab) ii), e de acordo com os requisitos definidos na IAS 12, os ativos por impostos diferidos foram
reconhecidos tendo por base a expetativa do Banco quanto à sua recuperabilidade.
A recuperabilidade dos impostos diferidos depende da concretização da estratégia do Conselho de Administração do Banco, nomeadamente
da geração dos resultados tributáveis estimados e da sua interpretação da legislação fiscal. Eventuais alterações nos pressupostos utilizados
na estimativa de lucros futuros ou na legislação fiscal podem ter impactos relevantes nos ativos por impostos diferidos.
A avaliação da recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos foi efetuada tendo por base as respetivas demonstrações financeiras
previsionais, preparadas no âmbito do processo orçamental para 2017, e que suportam os resultados tributáveis futuros previstos, tendo em
consideração o enquadramento macroeconómico e competitivo, ao mesmo tempo que incorporam as prioridades estratégicas do Banco.
As projeções efetuadas têm em consideração, para além das prioridades estratégicas do Grupo, certos pressupostos do Plano de Financiamento
e Capital solicitado pelo Banco de Portugal, nomeadamente em termos da evolução das taxas de juro, e são globalmente consistentes com o
Plano de Redução de Non Performing Assets 2017-2021 enviado à entidade de supervisão, salientando-se:
– Melhoria da margem financeira, considerando curvas de taxas de juro utilizadas no âmbito das projeções de margem financeira alinhadas
com as previsões de mercado;
– Estabilização do rácio de crédito sobre recursos de clientes de balanço em aproximadamente 100%, em simultâneo com uma redução de
NPE’s de crédito em Portugal;
– Diminuição do custo do risco, suportada na expectativa de retoma gradual da atividade económica, consubstanciando-se numa estabilização
do risco de negócio, bem como na redução do Portfólio não core. Deste modo, estima-se a convergência gradual do custo do risco de crédito
(até 2021) para padrões próximos dos que hoje se verificam em outros países europeus, incluindo na Península Ibérica.
– Controlo dos custos operacionais, alinhado com os targets definidos nas prioridades estratégicas do Grupo;
– Resultados líquidos positivos, projetando-se a evolução favorável do ROE e a manutenção do rácio CET1 fully implemented em níveis
adequados face aos requisitos e aos benchmarks. A partir de 2021, estima-se um crescimento anual do RAI que reflete uma convergência
parcial para o Cost of Equity estimado.
Para efeitos da estimativa de lucros tributáveis para os períodos de 2017 e seguintes, foram considerados os principais pressupostos seguintes:
– Na ausência de regras específicas relativamente ao regime fiscal para a imparidade do crédito e garantias para os períodos de tributação
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017, foi considerada a aproximação entre as regras fiscais e as regras contabilísticas subjacentes a um
anteprojeto da proposta de lei que altera o artigo 28.º-C do Código do IRC, assumindo-se para os efeitos aqui relevantes que as dotações anuais
de imparidade do crédito resultantes de análise individual são integralmente dedutíveis a partir de 2017, que as dotações anuais de imparidade do
crédito resultantes de análise coletiva são dedutíveis em 75% e que o saldo das perdas por imparidade do crédito não aceites fiscalmente até 31
de dezembro de 2016 é aceite fiscalmente no período de 15 anos, considerando as percentagens crescentes referidas no anteprojeto em causa;
– As deduções relacionadas com imparidade de ativos financeiros foram projetadas em função do destino (venda ou liquidação) e da data
estimada das respetivas operações; as deduções relativas a benefícios de empregados foram projetadas com base nos respetivos pagamentos
estimados ou planos de dedução, de acordo com informação fornecida pelo atuário do fundo de pensões.
Apresentamos de seguida a sensibilidade da análise da recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos à estimativa de resultados antes de
impostos: Caso existisse uma redução de 5% do Resultado Antes de Impostos estimado em todos os anos de projeções de 2017 a 2028 os ativos
por impostos diferidos iriam sofrer uma redução de cerca de Euros 73 milhões; caso existisse um aumento de 5% do Resultado Antes de Impostos
estimado em todos os anos de projeções de 2017 a 2028 os ativos por impostos diferidos iriam sofrer um aumento de cerca de Euros 73 milhões.
Em função desta avaliação, o montante dos impostos diferidos não reconhecidos, por ano de caducidade, é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

2016
171.000
171.000

Prejuízos fiscais
2017
2018
2026
2028
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2015
(reexpresso)
260.501
53.808
120.836
435.145
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O impacto dos impostos sobre o rendimento nos resultados e noutras rubricas da situação líquida do Banco é analisado como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Resultado
do exercício

2015 (reexpresso)

Reservas
e resultados
transitados

Resultado
do exercício

Reservas e resultados
transitados

IMPOSTOS DIFERIDOS
Impostos diferidos não dependentes de rendibilidade futura(a)
Perdas por imparidade

(10.421)

-

66.130

-

Benefícios a empregados

21.774

595

15.599

65.961

11.353

595

81.729

65.961

IMPOSTOS DIFERIDOS DEPENDENTES DE RENDIBILIDADE FUTURA
Outros ativos tangíveis

936

-

70

-

Perdas por imparidade

405.866

-

96.369

-

Benefícios a empregados

8.483

20.721

-

-

-

43.630

-

23.577

130.452

48.882

(132.245)

20.043

Ativos financeiros disponíveis para venda
Prejuízos fiscais(b)

(70.108)

Outros

-

(2.732)

-

475.629

113.233

(38.538)

43.620

486.982

113.828

43.191

109.581

-

(5.261)

-

-

(505)

-

IMPOSTOS CORRENTES
(5.389)

Relativos ao exercício(b)

535

Correções de exercícios anteriores

(4.854)
482.128

-

(5.766)

-

113.828

37.425

109.581

Impostos diferidos associados a gastos e a variações patrimoniais negativas abrangidos pelo regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos (anexo à Lei n.º
61/2014, de 26 de agosto). Nos termos da Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, este regime especial não é aplicável aos gastos e às variações patrimoniais negativas contabilizados
nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016, nem aos ativos por impostos diferidos a estes associados.
b)
O imposto em reservas e resultados transitados respeita a realidades reconhecidas em reservas e resultados transitados que concorrem para efeitos do apuramento do prejuízo fiscal.
(a)

A reconciliação entre a taxa nominal de impostos e a taxa efetiva de imposto é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

(412.820)

47.619

Taxa de imposto corrente

29,43%

29,50%

Imposto esperado

121.493

(14.048)

Resultado antes de impostos

Eliminação da dupla tributação económica dos dividendos recebidos

61.152

43.001

Imparidade não dedutível

(78.122)

(54.290)

Contribuição sobre o setor bancário

(6.544)

(6.506)

Mais-valias e menos-valias fiscais

47.732

29.310

Outros acréscimos e deduções para efeitos do apuramento do lucro tributável
Efeito das diferenças de taxa de imposto
e de imposto diferido não reconhecido anteriormente(a)

(181)
330.833

(722)
40.974

Correções de exercícios anteriores

7.780

1.399

(Tributação autónoma) / Créditos fiscais

(2.015)

(1.693)

Taxa efetiva

482.128

37.425

116,79%

-78,59%

O valor em 31 de dezembro de 2016 inclui o impacto ao nível dos impostos diferidos associados ao prejuízo fiscal de 2016 no montante de Euros 281.170.000, decorrente da
conjugação dos efeitos da revogação do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95, do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos (anexo à Lei n.º 64/2014, de 26 agosto),
do regime transitório previsto no Decreto Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro, e das conclusões quanto à recuperabilidade dos impostos diferidos associados a prejuízos
fiscais. O valor em 31 de dezembro de 2015 respeita essencialmente ao reconhecimento de impostos diferidos ativos associados a benefícios pós-emprego ou a longo prazo de
empregados em excesso dos limites.

(a)
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29. OUTROS ATIVOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Devedores

164.067

118.244

Suprimentos

233.998

224.832

Prestações suplementares de capital

377.817

212.128

14.061

15.832

Outras imobilizações financeiras

3.633

3.499

295.669

38.926

Devedores por operações de futuros e de opções

49.422

86.595

Patrimonio artistico

28.622

28.438

Valores a cobrar

29.600

34.280

Outros impostos a recuperar

22.000

19.426

Ouro e outros metais preciosos
Aplicações conta caução

Bonificações a receber

4.474

8.164

Associadas

8.812

183.842

Juros e outros proveitos a receber

25.881

33.331

Despesas antecipadas

25.754

29.421

Operações sobre títulos a receber

28.183

177.439

227.373

221.968

29.765

21.899

Valores a debitar a clientes
Responsabilidades com benefícios pós-emprego (nota 44)
Contas diversas

24.381

24.283

1.593.512

1.482.547

(323.075)

Imparidade para outros ativos

(369.250)

1.270.437

1.113.297

Conforme referido na nota 51 a rubrica de Suprimentos inclui o montante de Euros 213.464.000 (31 de dezembro de 2015 Euros 207.611.000)
e a rubrica Prestações suplementares de capital inclui o montante de Euros 2.939.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 2.939.000), resultantes
das operações de cedência de crédito para Fundos Especializados de recuperação de crédito para os quais existe uma perda de imparidade de
igual montante. A dotação de imparidade com impacto em resultados, ocorrida no decorrer de 2016, referente a estas operações ascendeu
a Euros 5.853.000 (2015: Euros 6.599.000).
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica Aplicações conta caução incluí o montante de Euros 228.949.000 relativo às Câmaras de compensação
/ Clearing de derivados.
Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica Associadas incluía o montante de Euros 182.000.000 relativo a dividendos a receber de subsidiárias
do Banco.
A rubrica Operações sobre títulos a receber inclui montantes a receber no prazo de três dias úteis relativos operações de bolsa.
Considerando a natureza destas operações e face à antiguidade dos valores destas rubricas, sendo procedimento do Banco avaliar
periodicamente a cobrabilidade destes montantes e sempre que sejam identificadas indícios de imparidade, é reconhecida uma perda por
imparidade nas demonstrações de resultados.
A rubrica Prestações suplementares de capital é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Millennium bcp Imobiliária, S.A.
Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.
Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.
Outros
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2015
(reexpresso)

51.295

54.195

305.583

134.225

18.000

18.000

2.939

5.708

377.817

212.128
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Os movimentos da imparidade para outros ativos são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

369.250

265.845

Transferências

(77.808)

91.934

Dotação do exercício

38.642

14.330

Reversão do exercício
Utilização de imparidade

(788)

-

(6.221)

(2.859)

323.075

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

369.250

30. RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)

2016
Não
remunerados

Remunerados

Não
remunerados

Total

Remunerados

Total

RECURSOS E OUTROS
FINANCIAMENTOS DE BANCOS
CENTRAIS
Banco de Portugal

-

4.081.574

4.081.574

-

4.184.912

4.184.912

Outros Bancos Centrais
estrangeiros

-

220.554

220.554

-

353.279

353.279

-

4.302.128

4.302.128

-

4.538.191

4.538.191

-

-

-

-

55.113

55.113

390.707

-

390.707

531.659

-

531.659

-

764.397

764.397

-

439.280

439.280

1.240

-

1.240

1.240

-

1.240

391.947

764.397

1.156.344

532.899

494.393

1.027.292

-

11

11

-

3.648

3.648

170.878

-

170.878

271.322

-

271.322

Depósitos a prazo

-

505.641

505.641

-

583.671

583.671

Empréstimos obtidos

-

1.226.097

1.226.097

-

830.565

830.565

Operações de venda com acordo
de recompra

-

2.317.772

2.317.772

-

969.949

969.949

Outros recursos

-

66.649

66.649

-

55.366

55.366

170.878

4.116.170

4.287.048

271.322

2.443.199

2.714.521

562.825

9.182.695

9.745.520

804.221

7.475.783

8.280.004

RECURSOS DE OUTRAS
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
NO PAÍS
Depósitos a muito curto prazo
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outros recursos

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES
DE CRÉDITO NO ESTRANGEIRO
Depósitos a muito curto prazo
Depósitos à ordem
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A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Até 3 meses

2016

2015
(reexpresso)

3.764.169

5.693.002

552.379

180.206

3 meses até 6 meses

124.631

186.786

4.314.091

1.581.002

990.250

639.008

9.745.520

8.280.004

6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos
Mais de 5 anos

A rubrica Recursos de instituições de crédito no estrangeiro inclui, no âmbito de operações de instrumentos financeiros derivados (IRS e CIRS)
com contrapartes institucionais, e de acordo com o definido nos respetivos contratos ("Cash collateral"), o montante de Euros 63.393.000 (31
de dezembro de 2015: Euros 56.520.000). Estes depósitos estão na posse do Banco e estão dados como colateral das referidas operações (IRS
e CIRS), cuja reavaliação é positiva.
A rubrica Recursos de instituições de crédito no estrangeiro – Operações de venda com acordo de recompra, corresponde a operações de
reporte efetuadas em mercado monetário sendo um instrumento para gestão de tesouraria do Banco.

31. RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)

2016
Não
remunerados

Remunerados

Total

Não
remunerados

Remunerados

Total

DEPÓSITOS DE CLIENTES
Depósitos à ordem

-

14.420.226

14.420.226

13.387.148

137.036

13.524.184

Depósitos a prazo

-

13.270.051

13.270.051

-

15.295.861

15.295.861

Depósitos de poupança

-

2.792.217

2.792.217

-

2.323.222

2.323.222

Depósitos ao justo valor
através de resultados

-

2.985.741

2.985.741

-

3.593.761

3.593.761

-

137.707

137.707

-

89.966

89.966

316.231

-

316.231

203.423

-

203.423

-

35.796

35.796

-

120.337

120.337

316.231

33.641.738

33.957.969

13.590.571

21.560.183

35.150.754

Bilhetes do Tesouro e outros
ativos com acordo de recompra
Cheques e ordens a pagar
Outros

Nos termos da Lei, o Fundo de Garantia de Depósitos tem por finalidade garantir o reembolso de depósitos constituídos nas Instituições
Financeiras. Os critérios a que obedecem os cálculos das contribuições anuais para o referido Fundo estão definidos no Aviso do Banco de
Portugal n.º 11/94.
A rubrica Depósitos de clientes – Depósitos ao justo valor através de resultados encontra-se valorizada ao justo valor de acordo com
metodologias de valorização internas considerando maioritariamente dados observáveis internos. Assim, de acordo com a hierarquização das
fontes de valorização, e conforme o disposto na IFRS 13, estes instrumentos estão categorizados no Nível 3 (nota 43). Os passivos financeiros
incluídos nesta rubrica encontram-se reavaliados por contrapartida de resultados, de acordo com a política contabilística descrita na nota
1 c), tendo-se reconhecido durante 2016, um ganho de Euros 3.239.000 (31 de dezembro de 2015: perda de Euros 1.302.000) relativo às
variações de justo valor associadas ao risco de crédito do Banco, conforme referido na nota 6.
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O valor nominal da rubrica Depósitos de clientes – Depósitos ao justo valor através de resultados ascende, em 31 de dezembro de 2016 a
Euros 2.992.567.000 (31 dezembro 2015: Euros 3.605.424.000).
A análise desta rubrica pelo período remanescente das operações é a seguinte:
(Milhares de Euros)

DEPÓSITOS À ORDEM

2016

2015
(reexpresso)

14.420.226

13.524.184

DEPÓSITOS A PRAZO E DE POUPANÇA:
Até 3 meses

7.947.907

7.057.424

3 meses até 6 meses

4.114.368

4.355.350

6 meses até 1 ano

3.589.315

4.934.764

1 ano até 5 anos

273.506

1.116.539

Mais de 5 anos

137.172

155.006

16.062.268

17.619.083

Até 3 meses

400.680

302.691

3 meses até 6 meses

338.827

529.869

DEPÓSITOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS:

6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos

602.762

1.252.055

1.643.472

1.509.146

2.985.741

3.593.761

137.707

89.966

316.231

203.423

2.367

3.837

1.286

-

BILHETES DO TESOURO E OUTROS ATIVOS COM ACORDOS DE RECOMPRA:
Até 3 meses
CHEQUES E ORDENS A PAGAR
Até 3 meses
OUTROS:
Até 3 meses
6 meses até 1 ano
1 ano até 5 anos

10.143

-

Mais de 5 anos

22.000

116.500

35.796

120.337

33.957.969

35.150.754

32. TÍTULOS DE DÍVIDA EMITIDOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Obrigações

670.458

1.426.317

Obrigações hipotecárias

926.828

1.331.294

MTNs

339.372

464.032

1.936.658

3.221.643

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO CUSTO AMORTIZADO

Periodificações

33.522

42.620

1.970.180

3.264.263

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
Obrigações
MTNs
Periodificações
Certificados
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38.709

43.607

157.872

160.150

196.581

203.757

3.566

3.996

200.147

207.753

585.517

507.845

2.755.844

3.979.861
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A rubrica Empréstimos obrigacionistas ao justo valor através de resultados encontra-se valorizada de acordo com metodologias de valorização
internas considerando maioritariamente dados observáveis de mercado. Assim, de acordo com a hierarquização das fontes de valorização,
e conforme o disposto na IFRS 13, estes instrumentos estão categorizados no Nível 2 (nota 43). Os passivos financeiros incluídos nesta
rubrica encontram-se reavaliados por contrapartida de resultados, de acordo com a política contabilística descrita na nota 1 c), tendo-se
reconhecido no exercício de 2016, uma perda de Euros 1.348.000 (31 de dezembro de 2015: perda de Euros 6.342.000) relativo às variações
de justo valor associadas ao risco de crédito do Banco, conforme referido na nota 6.
Em 31 de dezembro de 2016 os Empréstimos obrigacionistas emitidos pelo Banco, são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Denominação

Data
de emissão

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO CUSTO AMORTIZADO
BCP Cov Bonds jun 07/17

junho, 2007

junho, 2017

Taxa fixa de 4,750%

920.750

926.829

BCP Fix out 2019-Vm Sr. 44

novembro, 2011

outubro, 2019

Taxa fixa de 6,875%

5.400

5.799

BCP Float abr 2017-Vm Sr. 95-Ref. 28

dezembro, 2011

abril, 2017

Até 1 de abril de 2012: taxa fixa 2,050% ano;
após 1 abril de 2012: Euribor 3M + 0,500%

90.000

88.482

BCP Float jan 2019-Vm 105-Ref. 38

dezembro, 2011

janeiro, 2019

Até 5 de abril de 2012: taxa fixa 2,367% ano;
após 5 abril de 2012: Euribor 3M + 0,810%

50.000

45.098

BCP Float jul 2017-Vm Sr. 97-Ref. 30

dezembro, 2011

julho, 2017

Até 28 de abril de 2012: taxa fixa 2,738% ano;
após 28 abril de 2012: Euribor 3M + 1,150%

28.750

27.624

BCP Float out 2017-Vm Sr. 100 Ref. 33

dezembro, 2011

outubro, 2017

Até 28 de abril de 2012: taxa fixa 2,088% ano;
após 28 abril de 2012: Euribor 3M + 0,500%

48.350

45.593

BCP Float ago 2017-Vm Sr. 98-Ref. 31

dezembro, 2011

agosto, 2017

Até 5 de maio de 2012: taxa fixa 2,080% ano;
após 5 maio de 2012: Euribor 3M + 0,500%

5.000

4.795

BCP Float mai 2017-Vm Sr. 96-Ref. 29

dezembro, 2011

maio, 2017

Até 13 de maio de 2012: taxa fixa 1,964% ano;
após 13 maio de 2012: Euribor 3M + 0,500%

44.450

43.341

BCP Float mai 2018-Vm 104-Ref. 37

dezembro, 2011

maio, 2018

Até 12 de maio de 2012: taxa fixa 1,964% ano;
após 12 maio de 2012: Euribor 3M + 0,500%

38.500

34.891

BCP Float fev 2019-Vm 106 Ref. 39

dezembro, 2011

fevereiro, 2019

Até 16 de maio de 2012: taxa fixa 2,459% ano;
após 16 maio de 2012: Euribor 3M + 1,000%

10.850

9.718

BCP Float fev 2018-Vm 102-Ref. 35

dezembro, 2011

fevereiro, 2018

Até 17 de maio de 2012: taxa fixa 1,957% ano;
após 17 maio de 2012: Euribor 3M + 0,500%

54.600

50.428

BCP Float fev 2017-Vm Sr. 94-Ref. 27

dezembro, 2011

fevereiro, 2017

Até 18 de maio de 2012: taxa fixa 1,958% ano;
após 18 maio de 2012: Euribor 3M + 0,500%

93.250

92.393

BCP Float set 2017-Vm Sr. 99-Ref. 32

dezembro, 2011

setembro, 2017

Até 23 de junho de 2012: taxa fixa 1,916% ano;
após 23 junho de 2012: Euribor 3M + 0,500%

14.500

13.804

BCP Float dez 2017-Vm Sr. 101 Ref. 34

dezembro, 2011

dezembro, 2017

Euribor 3M + 0,500%

65.900

61.379

BCP Float mar 2018-Vm Sr. 103 Ref. 36 dezembro, 2011

março, 2018

Euribor 3M + 0,500%

49.300

45.119

BCP Fixa out 2019-Vm Sr. 61

dezembro, 2011

outubro, 2019

Taxa fixa de 6,875%

9.500

10.171

BCP Fixa out 19-Vm Sr. 110

janeiro, 2012

outubro, 2019

Taxa fixa de 6,875%

4.000

4.269

3.750

3.632

BCP Floater jul 17-Vm Sr. 122

fevereiro, 2012

julho, 2017

Até 28 jul 2012: taxa fixa 2,738% ano;
após 28 jul 2012: Euribor 3M + 1,150%

BCP Floater nov 18-Vm Sr. 124

fevereiro, 2012

novembro, 2018

Até 3 ago 2012: taxa fixa 1,715% ano;
após 3 ago 2012: Euribor 3M + 0,600%

30.000

26.712

BCP Floater jun 18-Vm Sr. 132

fevereiro, 2012

junho, 2018

Até 15 jun 2013: taxa fixa 2,639% ano;
após 15 jun 2013: Euribor 12M + 0,500%

18.500

16.872

BCP Fixa out 19-Vm Sr. 177

abril, 2012

outubro, 2019

Taxa fixa de 6,875%

2.000

2.102

BCP Fixa out 19-Vm Sr. 193

abril, 2012

outubro, 2019

Taxa fixa de 6,875%

4.900

5.152

BCP 4.75 Por Cento set -Vm Sr. 279

setembro, 2012

setembro, 2020

Taxa fixa de 4,750%

27.100

28.543

BCP 3.375 14/27.02.2017 Emtn 852

fevereiro, 2014

fevereiro, 2017

Taxa fixa de 3,375%

338.500

339.372

BCP Cln Brisa fev 2023 - Epvm Sr. 23

fevereiro, 2015

fevereiro, 2023

Taxa fixa de 2,650% - ativo subjacente

2.000

1.994

2.500

2.546

Brisa 022023
BCP 4.03 maio 2021 Epvm Sr. 33

agosto, 2015

maio, 2021

Até 27 set 2015: taxa 6,961%;
após 27 set 2015: taxa fixa 4.030

1.936.658
PERIODIFICAÇÕES

33.522
1.970.180
(continua)
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(continuação)

Denominação

(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

Taxa de juro

Valor
Valor
nominal balanço

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
BCP Cln Portugal – Emtn 726

junho, 2010

junho, 2018

Taxa fixa de 4,720% ativo subjacente OT - 2018/06

59.100

62.409

BCP Eur Cln Port 2Emis jun 10/18

novembro, 2010

junho, 2018

Taxa fixa de 4,450% ativo subjacente OT - 2018/06

11.550

12.549

BCP Eur Cln Portugal 10/15.06.20

novembro, 2010

junho, 2020

Taxa fixa de 4,800% ativo subjacente OT - 2020/06

30.000

33.927

BCP Eur Cln Portugal 3Rd-Emtn 840

maio, 2012

junho, 2018

Taxa fixa de 4,450% ativo subjacente OT - 2018/06

32.700

44.673

Part. Multisetorial Europ.-Emtn 850

junho, 2013

junho, 2018

Indexada ao índice DB SALSA Sectors EUR

3.950

4.314

Inv.Zona Euro I 22012017 Epvm Sr. 4

janeiro, 2014

janeiro, 2017

Indexada ao índice DJ EuroStoxx 50

1.150

1.080

Inv Commodities Autc Epvm 16

novembro, 2014

novembro, 2017

Indexada ao índice S&P GSCI ER

1.340

692

BCP Reem Parc Eur Ind XII 14 Epvm 18

dezembro, 2014

dezembro, 2017

1.º trimestre=2,250%;
2.º trimestre=5,400%; 2.º semestre=9,000%;
2.º ano=4,500%; 3.º ano=4,500%

220

183

janeiro, 2018

Até 15 abr 2015: taxa fixa 3,164% ano;
após 15 abr 2015 até 15 jul 2015: taxa fixa 5,400%;
após 15 jul 2015 até 15 jan 2016: taxa fixa 9,000%;
após 15 jan 2016 até 15 jan 2017: taxa fixa 4,500%;
após 15 jan 2017 até 15 jan 2018: taxa fixa 4,500%

1.790

1.489

326

323

314

301

BCP Reemb Parciais Eur Ind I-Epvm 20

BCP Reemb Parciais Indic
Europ II-Epvm 22

BCP Reemb Parciais Multi
Setores IV-Epvm 25

fevereiro, 2015

fevereiro, 2015

fevereiro, 2017

Até 4 mai 2015: taxa fixa 1,776% ano;
após 4 mai 2015 até 4 ago 2015: taxa fixa 3,600%;
após 4 ago 2015 até 4 fev 2016: taxa fixa 6,000%;
após 4 fev 2016 até 6 fev 2017: taxa fixa 2,983%
Até 16 jul 2015: taxa fixa 2,000% ano;
após 16 jul 2015 até 16 out 2015: taxa fixa 4,800%;
após 16 out 2015 até 16 abr 2016: taxa fixa 8,000%;
após 16 abr 2016 até 16 abr 2017: taxa fixa 4,000%

abril, 2015

abril, 2017

BCP Retor Ec Zona Eur Autoc IV-Epvm 26 abril, 2015

abril, 2017

Indexada ao índice DJ EuroStoxx 50

3.050

3.108

BCP Inv Cabaz Baixa Volatil V-Epvm 28

maio, 2017

Indexada a S&P Europe 350 Low Volatility

1.520

1.365

BCP Indic Setor Cupao Fixo VI-Epvm 29 junho, 2015

junho, 2018

1.º ano taxa fixa 9,000%; 2.º ano e seguintes,
taxa indexada a um cabaz de 3 índices

2.810

2.649

BCP Rend Indic Setor Autoc VII-Epvm 30 julho, 2015

julho, 2017

Indexada a um cabaz de 3 índices

2.180

2.138

BCP Inv Eur Divid Autoccal. VII-Epvm 31 julho, 2015

julho, 2018

Indexada a EuroStoxx Select Dividend 30

1.100

1.128

BCP Rend Acoes Zon Eur Autc-Epvm 32 agosto, 2015

agosto, 2018

Indexada ao índice EuroStoxx 50 index

1.770

1.617

BCP Reemb Parc Indic Setor XI-Epvm 34 novembro, 2015

novembro, 2017

Até 12 fev 2016: taxa fixa 1,500% ano;
após 12 fev 2016 até 12 mai 2016: taxa fixa 3,600%;
após 12 mai 2016 até 12 nov 2016: taxa fixa 6,000%;
após 12 nov 2016 até 12 nov 2017: taxa fixa 3,000%

672

640

BCP Rend Indices Globais
Autoc XI-Epvm 36

novembro, 2015

novembro, 2017

Indexada a um cabaz de 3 índices

1.600

1.654

BCP Invest Bancos Zona Eur XI-Epvm 37 novembro, 2015

novembro, 2019

Indexada ao índice EuroStoxx Banks

1.000

687

BCP Invest Eur Glob Autoc XI-Epvm 35

novembro, 2015

novembro, 2017

Indexada ao índice Stoxx Europe 600 index

2.960

3.179

BCP Rend Zon Eur Autoc XII - Epvm 38

dezembro, 2015

dezembro, 2018

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50

3.060

2.841

BCP Reemb Par Ind Setor XII-Epvm 39

dezembro, 2015

dezembro, 2017

Até 11 mar 2016: taxa fixa 1,624% ano;
após 11 mar 2016 até 11 jun 2016: taxa fixa 3,900%;
após 11 jun 2016 até 11 dez 2016: taxa fixa 6,500%;
após 11 dez 2016 até 11 dez 2017: taxa fixa 3,250%

260

246

BCP Rend E Part Zona Eur Autoc-Epvm
Sr. 40

janeiro, 2016

janeiro, 2019

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50 index

maio, 2015

1.730

1.593
(continua)
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(continuação)

Denominação

(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

BCP Reemb Parc Eur Ind II Eur-Epvm
Sr. 41

fevereiro, 2016

fevereiro, 2018

BCP Inv Eur-Acoes Autoc II
Eur-Epvm 42

fevereiro, 2016

fevereiro, 2019

BCP Inv Acoes Zona Eur III-Epvm 43

março, 2016

BCP Valor Acoes Zona Eur Autoc
V-Epvm Sr. 44
Acoes Zona Eur Retor Trim VI/16
Eur-Epvm Sr. 45

Valor
Valor
nominal balanço

Taxa de juro
Até 4 mai 2016: taxa fixa 1,752% ano;
após 4 mai 2016 até 4 ago 2016: taxa fixa 4,2%;
após 4 ago 2016 até 4 fev 2017: taxa fixa 7%;
após 4 fev 2017 até 4 fev 2018: taxa fixa 3,5196%

268

238

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50 index

1.750

1.772

abril, 2018

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50 index

1.700

1.834

maio, 2016

maio, 2019

Indexada a um cabaz de 2 indices

1.750

1.730

junho, 2016

junho, 2017

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50 index

2.200

2.246

Inv Setor Farmac AutocalVII-Epvm Sr. 46 julho, 2016

julho, 2019

Indexada ao índice Subjacente
EuroStoxx HealthCare Index

1.120

1.111

Inv Euro Acoes Autoc XI Eur-Epvm 47

novembro, 2016

novembro, 2018

Indexada ao índice Subjacente EuroStoxx 50 index

1.490

1.438

BCP Rend Fixo Eur Telec Autoc
XII/16-Epvm48

dezembro, 2016

dezembro, 2018

Taxa fixa de 6%

1.460

1.427
196.581

PERIODIFICAÇÕES

3.566
200.147

A análise desta rubrica, excluindo periodificações, pelo período remanescente das emissões, em 31 de dezembro de 2016, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2016
Entre três
meses e seis
meses

Inferior a três
meses

Entre seis meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS
AO CUSTO AMORTIZADO
Obrigações
Obrigações hipotecárias
MTNs

92.394

131.823

156.827

287.420

1.994

670.458
926.828

-

926.828

-

-

-

339.372

-

-

-

-

339.372

431.766

1.058.651

156.827

287.420

1.994

1.936.658

1.403

7.020

8.732

21.554

-

38.709

-

-

-

157.872

-

157.872

1.403

7.020

8.732

179.426

-

196.581

-

-

-

-

585.517

585.517

433.169

1.065.671

165.559

466.846

587.511

2.718.756

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO
JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS
Obrigações
MTNs
CERTIFICADOS
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A análise desta rubrica, excluindo periodificações, pelo período remanescente das emissões, em 31 de dezembro de 2015, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Entre três
meses e seis
meses

Inferior a três
meses

Entre seis meses
e um ano

Entre um
e cinco anos

Superior
a cinco anos

Total

EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS
AO CUSTO AMORTIZADO
Obrigações

128.472

401.702

179.911

711.487

4.745

1.426.317

-

-

381.168

950.126

-

1.331.294

12.925

-

-

451.107

-

464.032

141.397

401.702

561.079

2.112.720

4.745

3.221.643

Obrigações

1.785

4.727

5.829

31.266

-

43.607

MTNs

1.142

-

2.601

156.407

-

160.150

2.927

4.727

8.430

187.673

-

203.757

-

-

-

-

507.845

507.845

144.324

406.429

569.509

2.300.393

512.590

3.933.245

Obrigações hipotecárias
MTNs
EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS AO
JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

CERTIFICADOS

33. PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

528.878

575.498

Opções

4.186

68.148

Forwards

1.419

1.285

534.483

644.931

Nível 1

-

62.211

Nível 2

470.704

566.212

Nível 3

63.779

16.508

Swaps

Conforme disposto na IFRS 13, os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com os níveis de valorização descritos na nota 43.

34. PROVISÕES
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Provisão para garantias e outros compromissos (nota 20)

110.601

57.924

Outras provisões para riscos e encargos

113.032

95.982

223.633

153.906
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Os movimentos da Provisão para garantias e outros compromissos
são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

57.924

230.395

-

(159.011)

Dotação do exercício

52.673

-

Reversão do exercício

-

(13.472)

Diferenças cambiais

4

12

110.601

57.924

SALDO EM 1 DE JANEIRO
Transferências

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

Os movimentos das Outras provisões para riscos e encargos são
analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

95.982

79.324

Transferências

13.747

(12.623)

Dotação do exercício

46.169

29.323

Reversão do exercício

(11.270)

-

Utilização de provisões

(31.596)

(42)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

113.032

95.982

Estas provisões foram constituídas tendo como base a probabilidade
da ocorrência de certas contingências relacionadas com riscos
inerentes à atividade do Banco, sendo revistas em cada data de
reporte de forma a refletir a melhor estimativa do montante e
respetiva probabilidade de pagamento. Esta rubrica inclui provisões
para contingências na venda do Millennium Bank (Grécia),
processos judiciais, fraudes e contingências fiscais. As provisões
constituídas para fazer face a contingências fiscais totalizaram
Euros 46.698.000 (31 de dezembro 2015: Euros 39.078.000) e
respeitam, essencialmente, a contingências relacionadas com IVA
e Imposto de Selo.

35. PASSIVOS SUBORDINADOS
Esta rubrica é analisada como segue:

A rubrica Obrigações – CoCos corresponde a instrumentos
híbridos de dívida subordinada elegíveis para efeitos prudenciais
como capital core tier 1 emitidos, em 29 de junho de 2012, pelo
Banco Comercial Português, S.A. com o montante inicial de Euros
3.000.000.000 e totalmente subscritos pelo Estado Português.
Os instrumentos são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao
longo de um período de cinco anos e apenas em determinadas
circunstâncias, designadamente de incumprimento ou falta de
pagamento, são suscetíveis de conversão em ações do Banco.
Ao longo do exercício de 2014, e na sequência do aumento de
capital e da avaliação da evolução dos rácios de capital do Banco,
foram reembolsados ao Estado Português Euros 400.000.000 de
instrumentos de capital core tier 1 (CoCos), em maio de 2014 e Euros
1.850.000.000 de instrumentos de capital common equity tier 1
(CoCos) em agosto de 2014, após ter obtido do Banco de Portugal
a devida autorização, na sequência de análise efetuada à evolução
dos rácios de capital do Banco e de acordo com o anunciado no
âmbito do aumento de capital realizado.
No âmbito do Plano de Restruturação aprovado pela Comissão
Europeia, em resultado da injeção de fundos públicos em junho
de 2012, o Banco Comercial Português S.A. ficou vinculado a um
catálogo de compromissos que inclui a necessidade de alienação da
sua participação no Bank Millennium S.A. (Polónia), caso mantenha
um valor superior a Euros 700.000.0000 dos instrumentos híbridos
de capital core tier 1 subscritos pelo Estado português (“CoCos”) em
31 de dezembro de 2016.
Assim, o Banco procedeu ao reembolso de Euros 50.000.000 dos
CoCos, durante o mês de dezembro de 2016, cumprindo assim,
uma vez mais, os prazos previstos para as diversas fases do plano de
reembolso dos mesmos acordado com a Comissão Europeia.
Os referidos instrumentos foram emitidos no âmbito do processo de
recapitalização do Banco utilizando a linha de Euros 12.000.000.000
disponibilizada pelo Estado Português, no âmbito do Programa
de Intervenção do FMI, nos termos do disposto na Portaria n.º
150-A/2012. Na sequência do processo de reestruturação acordado
com a DGComp, o Banco assumiu determinados compromissos
descritos na nota 49. Estes instrumentos são elegíveis para efeitos
prudenciais para o core tier 1. No entanto, e à luz do disposto na
IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, para efeitos
contabilísticos, estes instrumentos são classificados como passivo,
tendo em consideração as suas características, nomeadamente:
(i) existência de uma obrigação de pagamento de capital e juros;
e (ii) no caso de a liquidação ser efetuada através da entrega de
títulos de capital próprio, o número de títulos a entregar é variável
em função do valor de mercado à data, de modo a perfazer o valor
da obrigação a liquidar.

(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

608.934

668.440

88.478

87.672

703.421

759.813

1.400.833

1.515.925

15.202

14.265

1.416.035

1.530.190

Obrigações
Não perpétuas
Perpétuas
CoCos

Periodificações

Assim, a classificação como passivo resulta do facto do investidor,
enquanto detentor do instrumento emitido, não se encontrar
efetivamente exposto ao risco dos instrumentos de capital da
sociedade, dado que receberá em qualquer circunstância um montante
equivalente ao valor investido, quer em numerário quer em títulos da
própria instituição. Esta operação tem taxa de juro crescente iniciandose em 8,5% e ascendendo no final da operação a 10% em 2017.
Conforme nota 54, o Banco procedeu, no dia 9 de fevereiro de 2017,
ao reembolso antecipado ao Estado português, dos instrumentos
híbridos de capital core tier 1 remanescentes, no montante de
Euros 700.000.000.
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Em 31 de dezembro de 2016, as emissões de passivos subordinados são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

MBCP Ob Cx Sub 1 Série 2008-2018

setembro, 2008

setembro, 2018(i)

Ver referência(viii)

73.785

73.785

MBCP Ob Cx Sub 2 Série 2008-2018

outubro, 2008

outubro, 2018(ii)

Ver referência(viii)

20.741

20.741

BCP Ob Sub jun 2020 – EMTN 727

junho, 2010

junho, 2020

Ver referência

16.294

16.294

BCP Ob Sub ago 2020 – EMTN 739

agosto, 2010

agosto, 2020

Ver referência

9.409

9.409

Denominação

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

OBRIGAÇÕES NÃO PERPÉTUAS

(iii)
(iv)

(ix)
(x)

BCP Ob Sub mar 2021 – EMTN 804

março, 2011

março, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

114.000

114.000

BCP Ob Sub abr 2021 – EMTN 809

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

64.100

64.100

BCP Ob Sub 3S abr 2021 – EMTN 812

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

35.000

35.000

BCP Sub 11/25.08.2019 – EMTN 823

agosto, 2011

agosto, 2019

Taxa fixa de 6,383%

7.500

8.011

BCP Subord set 2019 – EMTN 826

outubro, 2011

setembro, 2019

Taxa fixa de 9,310%

50.000

53.933

BCP Subord nov 2019 – EMTN 830

novembro, 2011

novembro, 2019

Taxa fixa de 8,519%

40.000

42.675

MBCP Subord dez 2019 – EMTN 833

dezembro, 2011

dezembro, 2019

Taxa fixa de 7,150%

26.600

28.260

MBCP Subord jan 2020 – EMTN 834

janeiro, 2012

janeiro, 2020

Taxa fixa de 7,010%

14.000

14.490

MBCP Subord fev 2020 – Vm Sr. 173

abril, 2012

fevereiro, 2020

Taxa fixa de 9,000%

23.000

23.730

BCP Subord abr 2020 – Vm Sr. 187

abril, 2012

abril, 2020

Taxa fixa de 9,150%

51.000

52.485

BCP Subord 2 Série abr 2020 – Vm 194

abril, 2012

abril, 2020

Taxa fixa de 9,000%

25.000

25.650

BCP Subordinadas jul 20 – EMTN 844

julho, 2012

julho, 2020

Taxa fixa de 9,000%

26.250

26.371
608.934

OBRIGAÇÕES PERPÉTUAS
Obrigações Caixa Perpétuas Subord
2002/19jun2012

junho, 2002

(v)

Ver referência(xi)

TOPS BPSM 1997

dezembro, 1997

(vi)

Euribor 6M + 0,900%

BCP Leasing 2001

dezembro, 2001

(vii)

Euribor 3M + 2,250%

5.548

5.548

BCP – Euro 500 milhões

junho, 2004

-

Ver referência(xii)

43.968

43.782

Emp. sub. BCP Fin. Company

outubro, 2005

-

Ver referência(xiii)

15.942

15.837

95

95

23.216

23.216

88.478
COCOS
BCP Coco Bonds 12/29.06.2017

junho, 2012

junho, 2017

PERIODIFICAÇÕES

Ver referência(xiv)

700.000

703.421
15.202
1.416.035

Referências:
Data de exercício da próxima call option – Considera-se a primeira data após o fim do período de reestruturação (31 de dezembro de 2017). Sujeita à prévia aprovação das Autoridades
de Supervisão.
(i)
março, 2018
(ii)
abril, 2018
(iii)
junho, 2018
(iv)
fevereiro, 2018
(v)
março, 2018
(vi)
junho, 2018
(vii)
março, 2018
Taxas de juro
(viii)
1.º ano 6,000%; 2.º ao 5.º ano Euribor 6M + 1,000%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,400%;
(ix)
Até ao 5.º ano taxa fixa de 3,250%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,000%;
(x)
1.º ano 3,000%; 2.º ano 3,250%; 3.º ano 3,500%; 4.º ano 4,000%; 5.º ano 5,000%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,250%;
(xi)
Até ao 40º cupão 6,131%; Após o 40º cupão Euribor 3M + 2,400%;
(xii)
Até junho de 2014 taxa fixa de 5,543%; A partir de junho de 2014 Euribor 3M + 2,070%;
(xiii)
Até outubro de 2015 taxa fixa de 4,239%; A partir de outubro de 2015 Euribor 3M + 1,950%;
(xiv)
1.º ano 8,500%; 2.º ano 8,750%; 3.º ano 9,000%; 4.º ano 9,500%; 5.º ano 10,000%.
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Em 31 de dezembro de 2015, as emissões de passivos subordinados são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

Data
de emissão

Data
de reembolso

Emp. sub. BCP Finance Bank

dezembro, 2006

dezembro, 2016

Ver referência(viii)

71.259

71.260

MBCP Ob Cx Sub 1 Série 2008-2018

setembro, 2008

setembro, 2018

(ix)

Ver referência

73.785

73.785

MBCP Ob Cx Sub 2 Série 2008-2018

outubro, 2008

outubro, 2018(ii)

Ver referência(ix)

20.741

20.741

BCP Ob Sub. Jun. 2020 – EMTN 727

junho, 2010

junho, 2020

(x)

Ver referência

16.294

16.294

BCP Ob Sub. Ago. 2020 – EMTN 739

agosto, 2010

agosto, 2020(iv)

Ver referência(xi)

9.409

9.409

Denominação

Taxa de juro

Valor
nominal

Valor
balanço

OBRIGAÇÕES NÃO PERPÉTUAS
(i)

(iii)

BCP Ob Sub. Mar. 2021– EMTN 804

março, 2011

março, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

114.000

114.000

BCP Ob Sub abr 2021 – EMTN 809

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

64.100

64.100

BCP Ob Sub 3S abr 2021 – EMTN 812

abril, 2011

abril, 2021

Euribor 3M + 3,750%;

35.000

35.000

BCP Sub 11/25.08.2019 – EMTN 823

agosto, 2011

agosto, 2019

Taxa fixa de 6,383%

7.500

8.122

BCP Subord set 2019 – EMTN 826

outubro, 2011

setembro, 2019

Taxa fixa de 9,310%

50.000

52.176

BCP Subord nov 2019 – EMTN 830

novembro, 2011

novembro, 2019

Taxa fixa de 8,519%

40.000

40.887

MBCP Subord dez 2019 – EMTN 833

dezembro, 2011

dezembro, 2019

Taxa fixa de 7,150%

26.600

26.527

MBCP Subord jan 2020 – EMTN 834

janeiro, 2012

janeiro, 2020

Taxa fixa de 7,010%

14.000

13.488

MBCP Subord fev 2020 – Vm Sr. 173

abril, 2012

fevereiro, 2020

Taxa fixa de 9,000%

23.000

22.654

BCP Subord abr 2020 – Vm Sr. 187

abril, 2012

abril, 2020

Taxa fixa de 9,150%

51.000

50.311

BCP Subord 2 Série abr 2020 – Vm 194

abril, 2012

abril, 2020

Taxa fixa de 9,000%

25.000

24.545

BCP Subordinadas jul 20 – EMTN 844

julho, 2012

julho, 2020

Taxa fixa de 9,000%

26.250

25.141
668.440

OBRIGAÇÕES PERPÉTUAS
Obrigações Caixa Perpétuas Subord
2002/19jun2012

junho, 2002

(v)

Ver referência(xii)

TOPS BPSM 1997

dezembro, 1997

(vi)

Euribor 6M + 0,900%

BCP Leasing 2001

dezembro, 2001

(vii)

Euribor 3M + 2,250%

5.436

5.436

BCP - Euro 500 milhões

junho, 2004

-

Ver referência(xiii)

43.968

43.501

Emp. sub. BCP Fin. Company

outubro, 2005

-

Ver referência(xiv)

15.942

15.617

93

93

23.025

23.025

87.672
COCOS
BCP Coco Bonds 12/29.06.2017

junho, 2012

junho, 2017

PERIODIFICAÇÕES

Ver referência (xv)

750.000

759.813
14.265
1.530.190

Referências:
Data de exercício da próxima call option – Considera-se a primeira data após o fim do período de reestruturação (31 de dezembro de 2017). Sujeita à prévia aprovação das Autoridades
de Supervisão.
(i)
março, 2018
(ii)
abril, 2018
(iii)
junho, 2018
(iv)
fevereiro, 2018
(v)
março, 2018
(vi)
junho, 2018
(vii)
março, 2018
Taxas de juro
(viii)
Até dezembro 2011 Euribor 3M + 0,335%; Após dezembro 2011, Euribor 3M + 0,800%;
(ix)
1.º ano 6,000%; 2.º ao 5.º ano Euribor 6M + 1,000%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,400%;
(x)
Até ao 5.º ano taxa fixa de 3,250%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,000%;
(xi)
1.º ano 3,000%; 2.º ano 3,250%; 3.º ano 3,500%; 4.º ano 4,000%; 5.º ano 5,000%; 6.º ano e seguintes Euribor 6M + 1,250%;
(xii)
Até ao 40º cupão 6,131%; Após o 40º cupão Euribor 3M + 2,400%;
(xiii)
Até junho de 2014 taxa fixa de 5,543%; A partir de junho de 2014 Euribor 3M + 2,070%;
(xiv)
Até outubro de 2015 taxa fixa de 4,239%; A partir de outubro de 2015 Euribor 3M + 1,950%;
(xv)
1.º ano 8,500%; 2.º ano 8,750%; 3.º ano 9,000%; 4.º ano 9,500%; 5.º ano 10,000%.
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A análise dos passivos subordinados pelo período remanescente
das operações é a seguinte:
(Milhares de Euros)

3 meses a 6 meses

2016

2015
(reexpresso)

703.421

-

-

71.260

608.934

1.143.893

Mais de 5 anos

-

213.100

Indeterminada

88.478

87.672

1.400.833

1.515.925

Até 1 ano
1 ano até 5 anos

Periodificações

15.202

14.265

1.416.035

1.530.190

36. OUTROS PASSIVOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Fornecedores

19.283

22.335

Por contratos de factoring

13.717

12.117

Recursos conta caução

16.165

34.939

Credores:

Por operações de futuros
e de opções
Responsabilidades não cobertas
pelo Fundo de Pensões do Grupo
– valores a pagar pelo Banco

6.517

4.485

45.604

73.707

Outros credores

54.366

59.548

Setor Público Administrativo

27.078

37.905

Juros e outros custos a pagar

26.857

18.284

6.297

5.799

41.001

41.581

803

40.621

Operações a liquidar – estrangeiro,
transferências e depósitos

213.205

207.209

Contas diversas

114.948

103.225

585.841

661.755

Receitas antecipadas
Férias e subsídios de férias e de Natal
a pagar
Operações sobre títulos a liquidar

A rubrica Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões
do Grupo – valores a pagar pelo Banco inclui o montante de Euros
20.962.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 45.368.000) relativo a
prémio de antiguidade conforme descrito na nota 44.
Adicionalmente, esta rubrica inclui o montante de Euros 17.416.000
(31 de dezembro de 2015: Euros 19.858.000) relativo ao valor atual
dos benefícios atribuídos, associados ao crédito de habitação a
colaboradores, reformados e ex-colaboradores.
A mesma rubrica inclui ainda o montante de Euros 3.837.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 4.245.000) referente às responsabilidades
com benefícios pós-emprego já reconhecidas em custos com
pessoal, a pagar a anteriores membros do Conselho de Administração
Executivo, conforme referido na nota 44. Estas responsabilidades
não se encontram cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo, pelo
que correspondem a valores a pagar pelo Banco.

A rubrica Operações sobre títulos a liquidar inclui montantes a
pagar no prazo de três dias úteis relativos operações de bolsa.

37. CAPITAL E OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social do Banco é de Euros
4.268.817.689,20 representado por 944.624.372 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente
realizado.
Em novembro de 2016, e em conformidade com a deliberação da
Assembleia Geral de 21 de abril de 2016 relativa à supressão do
direito de preferência dos acionistas, o Conselho de Administração
aprovou uma deliberação de aumento do capital do BCP, de
Euros 4.094.235.361,88 para Euros 4.268.817.689,20, através da
colocação privada de 157.437.395 novas ações, com subscrição
pela Chiado (Luxembourg) S.à.r.l. (entidade do Grupo Fosun), com
um preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.
Em outubro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. procedeu
a um reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do seu capital social mediante a aplicação de
um quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo a
cada 75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao
mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na
mesma proporção. Assim, o capital social do BCP nessa data, no
montante de Euros 4.094.235.361,88 passou a ser representado
por 787.186.977 ações.
Na sequência da autorização prestada na Assembleia Geral de
Acionistas realizada em 11 de maio de 2015, o Banco procedeu em
junho de 2015, ao aumento de capital de Euros 3.706.690.253,08
para Euros 4.094.235.361,88, mediante a emissão de 4.844.313.860
novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor
nominal, resultantes da conclusão da oferta pública parcial e
voluntária de aquisição de valores mobiliários (ações preferenciais,
valores mobiliários perpétuos e obrigações subordinadas) por
contrapartida de ações ordinárias, com preço de emissão de Euros
0,0834 por ação (dos quais Euros 0,08 correspondem ao valor de
emissão unitário e Euros 0,0034 a ágio) e admissão à negociação
no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon das novas ações.
O preço de emissão ou valor da Oferta Pública de Troca foi calculado
pela média ponderada por volumes da cotação BCP nos últimos
cinco dias aplicando um desconto de 7%. A diferença entre o preço
de emissão (Euros 0,0834 por ação), e o valor de emissão (Euros 0,08
por ação), originou um prémio de emissão de Euros 16.470.667,11.
Em julho de 2015, foram efetuadas trocas de ações preferenciais por
novos instrumentos de dívida. O montante de ações preferenciais
ascende a Euros 59.910.000 em 31 de dezembro de 2016 e de
2015.
As ações preferenciais incluem duas emissões efetuadas pelo BCP
Finance Company Ltd e que, de acordo com as regras da IAS 32, e
conforme referido na política contabilística descrita na nota 1 g),
foram consideradas como instrumentos de capital. As referidas
emissões são analisadas como segue:
– 439.684 ações preferenciais, de Euros 100 cada, perpétuas e sem
direito a voto, no montante total de Euros 43.968.400, emitidas em
9 de junho de 2004;
– 15.942 ações preferenciais, de Euros 1.000 cada, perpétuas e sem
direito a voto, no montante total de Euros 15.942.000, emitidas em
13 de outubro de 2005.
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Os outros instrumentos de capital no montante de Euros 2.922.000 correspondem a 2.922 valores mobiliários perpétuos com juros
condicionados, emitidos em 29 de junho de 2009, ao valor nominal de Euros 1.000 cada.
O Banco Comercial Português, S.A. emitiu, em 29 de junho de 2012, instrumentos híbridos de dívida subordinada qualificáveis como capital
core tier 1 (CoCos) e totalmente subscritos pelo Estado Português, os quais são totalmente reembolsáveis pelo Banco ao longo de um período
de cinco anos e apenas em determinadas circunstâncias, designadamente de incumprimento ou falta de pagamento, são suscetíveis de
conversão em ações do Banco.
No âmbito do Plano de Restruturação aprovado pela Comissão Europeia, em resultado da injeção de fundos públicos em junho de 2012, o
Banco Comercial Português S.A. ficou vinculado a um catálogo de compromissos que incluía a necessidade de alienação da sua participação
no Bank Millennium S.A. (Polónia), caso mantivesse um valor superior a 700 milhões de euros dos instrumentos híbridos de capital core tier 1
subscritos pelo Estado português (“CoCos”) em 31 de dezembro de 2016.
Assim, o Banco procedeu ao reembolso de Euros 50.000.000 de instrumentos híbridos de capital core tier 1 (CoCos), durante o mês de dezembro
de 2016, cumprindo assim, uma vez mais, os prazos previstos para as diversas fases do plano de reembolso dos mesmos acordado com a
Comissão Europeia.
No dia 9 de fevereiro de 2017, o BCP procedeu ao reembolso antecipado ao Estado português, dos CoCos remanescentes, no montante de
Euros 700 milhões. Este reembolso, que marca o regresso à normalização da atividade do BCP, tinha sido objeto de aprovação anterior pelo
Banco Central Europeu, sujeita ao sucesso do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
Estes instrumentos são elegíveis para efeitos prudenciais para o core tier 1. No entanto, e à luz do disposto na IAS 32 – Instrumentos Financeiros:
Apresentação, para efeitos contabilísticos, estes instrumentos são classificados como passivo, tendo em consideração as suas características,
nomeadamente: (i) existência de uma obrigação de pagamento de capital e juros; e (ii) no caso de a liquidação ser efetuada através da
entrega de títulos de capital próprio, o número de títulos a entregar é variável em função do valor de mercado à data, de modo a perfazer o
valor da obrigação a liquidar. Assim, a classificação como passivo resulta do facto do investidor, enquanto detentor do instrumento emitido,
não se encontrar efetivamente exposto ao risco dos instrumentos de capital da sociedade, dado que receberá em qualquer circunstância um
montante equivalente ao valor investido, quer em numerário quer em títulos da própria instituição.
De acordo com as condições da emissão de Instrumentos de capital core tier 1 subscritos pelo Estado Português, ao abrigo da Lei n.º 63-A/
2008 e da Portaria nº 150-A/2012 (CoCos), o Banco não poderá distribuir dividendos enquanto a emissão não for totalmente reembolsada.
A 31 de dezembro de 2016, os acionistas que detêm individual ou conjuntamente 2% ou mais do capital do Banco, são os que seguem:

Acionista
Grupo Fosun – Chiado (Luxembourg) S.à.r.l.
Grupo Sonangol – Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP

N.º ações
157.437.395

% do capital
16,67%

% dos direitos
de voto
16,67%

140.454.871

14,87%

14,87%

Grupo EDP
Fundo de Pensões EDP(*)
Direitos de votos detidos por membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização(**)
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

19.939.423

2,11%

2,11%

406.344

0,04%

0,04%

318.238.033

33,69%

33,69%

Imputação de acordo com a alínea f) do nº 1 do Art. 20º do Código dos Valores Mobiliários.
(**)
De acordo com a informação de 30 de junho de 2016, ajustada pela operação de reagrupamento de ações concretizada em 24 de outubro de 2016.
(*)

Conforme referido na nota 54, o Banco Comercial Português, S.A deliberou em 9 de janeiro de 2017, proceder ao aumento do capital social de
4.268.817.689,20 Euros para 5.600.738.053,72 Euros, a realizar através de uma Oferta Pública de Subscrição dirigida a acionistas no exercício
dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a emissão de 14.169.365.580 novas
ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal. Como resultado desta operação o número resultante de ações ordinárias do
BCP passou a ser de 15.113.989.952.
Após este aumento de capital, os acionistas que detêm individual ou conjuntamente 2% ou mais do capital do Banco, são os que seguem:

Acionista
Grupo Fosun – Chiado (Luxembourg) S.à.r.l.

N.º ações
3.615.709.715

% do capital
23,92%

% dos direitos
de voto
23,92%

Grupo Sonangol – Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP

2.303.640.891

15,24%

15,24%

Grupo EDP – Fundo de Pensões EDP(*)

318.918.339

2,11%

2,11%

Norges Bank, diretamente

315.290.240

2,09%

2,09%

6.553.559.185

43,36%

43,36%

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
(*)

Imputação de acordo com a alínea f) do nº1 do Art. 20º do Código dos Valores Mobiliários.
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38. RESERVAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
Nos termos da legislação portuguesa, o Banco deverá reforçar anualmente a reserva legal com pelo menos 10% dos lucros anuais, até à
concorrência do capital social, não podendo normalmente esta reserva ser distribuída. De acordo com a proposta de aplicação de resultados
do exercício de 2015 aprovada na Assembleia Geral de Acionistas do dia 21 de abril de 2016, o Banco decidiu reforçar a sua reserva legal no
montante de Euros 22.605.000.
A rubrica Reserva estatutária corresponde a uma reserva para estabilização de dividendos que, de acordo com os estatutos do Banco, é
distribuível.

39. RESERVAS DE JUSTO VALOR, OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2015
(reexpresso)

2016
RESERVAS DE JUSTO VALOR
Ativos financeiros disponíveis para venda
(138.490)

Ganhos e perdas potenciais reconhecidos nas reservas de justo valor

-

Crédito titulado(*)

(15)

(703)

Ativos financeiros detidos até à maturidade

(*)

Cobertura de fluxos de caixa

85.340
(955)

77.361

1.876

(61.832)

86.246

41.318

(24.613)

-

4

IMPOSTOS
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ganhos e perdas potenciais reconhecidos na reserva de justo valor
Crédito titulado

207

Ativos financeiros detidos até à maturidade

282

Cobertura de fluxos de caixa

(22.768)
18.757

(24.880)

RESERVAS DE JUSTO VALOR LÍQUIDAS DE IMPOSTOS

(43.075)

61.366

(2.552.971)

(2.321.972)

Perdas atuariais (efeito líquido de impostos)

(553)

215.875

193.270

30.000

30.000

Outras reservas e resultados acumulados

2.444.197

2.387.893

RESERVAS E RESULTADOS ACUMULADOS

137.101

289.191

Reserva legal
Reserva estatutária

(*)

Refere-se ao montante não periodificado da reserva de justo valor na data da reclassificação, para títulos objecto de reclassificações.

As Reservas de justo valor correspondem essencialmente às variações acumuladas do valor de mercado dos Ativos financeiros detidos para
venda e da Cobertura de fluxos de caixa em conformidade com a política contabilística descrita na nota 1 c).
A movimentação, durante o exercício de 2016, da Reserva de justo valor em Crédito titulado, Ativos financeiros disponíveis para venda e
Ativos financeiros detidos até à maturidade, excluindo o efeito da contabilidade de cobertura, é analisada conforme segue:
(Milhares de Euros)

2016
Saldo em
1 janeiro

Transferências

Variação
de justo valor

Imparidade
em resultados

Alienação

Saldo em
31 dezembro

Títulos de Dívida Pública Portuguesa

(90.822)

-

(125.635)

-

(8.713)

(225.170)

Visa Europe Limited

18.276

-

8.539

-

(26.353)

462

156.916

-

(305.657)

294.983

(60.727)

85.515

84.370

-

(422.753)

294.983

(95.793)

(139.193)

Outros

RELATÓRIO E CONTAS 2016

385

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

A movimentação, durante o exercício de 2015, da Reserva de justo valor em Crédito titulado, Ativos financeiros disponíveis para venda e
Ativos financeiros detidos até à maturidade, excluindo o efeito da contabilidade de cobertura, é analisada conforme segue:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Saldo em
1 janeiro
Títulos de Dívida Pública Portuguesa

Variação
de justo valor

Imparidade
em resultados

Saldo em
31 dezembro

Alienação

20.817

282.216

(82.214)

-

(311.641)

(90.822)

-

-

18.276

-

-

18.276

138.034

-

(64.611)

96.532

(13.039)

156.916

158.851

282.216

(128.549)

96.532

(324.680)

84.370

Visa Europe Limited
Outros

Transferências

40. GARANTIAS E OUTROS COMPROMISSOS
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

3.957.491

4.131.930

22.728.790

24.335.007

5.482.747

5.507.113

Compromissos assumidos por terceiros

10.612.792

11.310.949

Valores recebidos em depósito

47.220.565

125.913.872

Valores depositados na Central de Valores

51.379.618

131.229.816

124.438.693

127.309.381

Garantias e avales prestados (nota 20)
Garantias e avales recebidos
Compromissos perante terceiros

Outras contas extrapatrimoniais

Os montantes de Garantias e avales prestados e os Compromissos perante terceiros são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

2.866.166

2.985.233

46.181

66.474

Créditos documentários abertos

366.707

290.967

Fianças e indemnizações

394.677

427.581

Outros passivos eventuais

283.760

361.675

3.957.491

4.131.930

Linhas de crédito irrevogáveis

612.612

528.441

Outros compromissos irrevogáveis

113.339

123.627

4.092.675

4.043.469

664.121

811.576

5.482.747

5.507.113

GARANTIAS E AVALES PRESTADOS:
Garantias e avales
Cartas de crédito stand-by

COMPROMISSOS PERANTE TERCEIROS:
Compromissos irrevogáveis

Compromissos revogáveis
Linhas de crédito revogáveis
Facilidades em descobertos de conta
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As garantias e avales prestados podem estar relacionados com
operações de crédito, em que o Banco presta uma garantia em
relação a crédito concedido a um cliente por uma entidade terceira.
De acordo com as suas características específicas, espera-se que
algumas destas garantias expirem sem terem sido exigidas, pelo
que estas operações não representam necessariamente fluxos de
saída de caixa. As responsabilidades estimadas são registadas na
rubrica provisões (nota 34).
As cartas de crédito e os créditos documentários abertos destinam-se
particularmente a garantir pagamentos a entidades terceiras no
âmbito de transações comerciais com o estrangeiro, financiando o
envio das mercadorias adquiridas. Desta forma, o risco de crédito
destas transações encontra-se limitado, uma vez que se encontram
colateralizadas pelas mercadorias enviadas e são geralmente de
curta duração.
Os compromissos irrevogáveis constituem partes não utilizadas de
facilidades de crédito concedidas a clientes empresas e particulares.
Muitas destas operações têm uma duração fixa e uma taxa de juro
variável, pelo que o risco de crédito e de taxa de juro é limitado.
Os instrumentos financeiros contabilizados como Garantias e
outros compromissos estão sujeitos aos mesmos procedimentos de
aprovação e controlo aplicados à carteira de crédito, nomeadamente
quanto à análise da evidência objetiva de imparidade tal como
descrito na política contabilística descrita na nota 1 b). A exposição
máxima de crédito é representada pelo valor nominal que poderia ser
perdido relativo aos passivos contingentes e outros compromissos
assumidos pelo Banco na eventualidade de incumprimento pelas
respetivas contrapartes, sem ter em consideração potenciais
recuperações de crédito ou colaterais.

41. ATIVOS SOB GESTÃO E CUSTÓDIA
O Banco presta serviços de custódia, gestão de património, gestão
de investimentos e serviços de assessoria que envolvem a tomada
de decisões de compra e venda de diversos tipos de instrumentos
financeiros. Para determinados serviços prestados são estabelecidos
objetivos e níveis de rendibilidade para os ativos sob gestão. Estes
ativos sob gestão não estão incluídos nas demonstrações financeiras.
Os ativos sob gestão e custódia são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Depósito e guarda de valores
Gestão de patrimónios

2016

2015
(reexpresso)

43.457.096

122.359.479

2.220.048

1.915.490

45.677.144

124.274.969

42. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE 2016

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas
Em 21 de abril de 2016, foi realizada a Assembleia Geral Anual do
Banco Comercial Português, S.A., tendo estado presentes acionistas
detentores de 44,76% do capital social e tendo sido tomadas as
seguintes deliberações:
Ponto Um – Foi aprovado o relatório de gestão, o balanço e as
contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2015;
Ponto Dois – Foi aprovada a proposta de aplicação de resultados
para o exercício de 2015;

Ponto Três – Foi aprovado um voto de confiança e louvor no
Conselho de Administração, incluindo Comissão Executiva e
Comissão de Auditoria e em cada um dos respetivos membros, bem
como no Revisor Oficial de Contas;
Ponto Quatro – Foi aprovada a declaração sobre Política de
Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de
Fiscalização;
Ponto Cinco – Foi eleito o Auditor Externo do Banco, para o triénio
2016/2018;
Ponto Seis – Foi eleito o Revisor Oficial de Contas e seu suplente
para o triénio 2016/2018;
Ponto Sete – Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de
ações e obrigações próprias;
Ponto Oito – Foi aprovada a proposta; (i) de renovação das
autorizações contidas no n.º 1 do artigo 5.º do contrato de
sociedade; e (ii) de supressão do direito de preferência dos acionistas
em eventual aumento ou aumentos de capital a deliberar, por uma
ou mais vezes, pelo Conselho de Administração;
Ponto Nove – Foi aprovada a proposta de alteração do contrato da
sociedade mediante aditamento de um n.º 5 ao Artigo 4;
Ponto Dez – Foi aprovada a proposta de reagrupamento, sem redução
do capital social, das ações representativas do capital social do Banco.
Foi aprovado com um quociente de 1:75, correspondendo a cada 75
ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo.

Processo de avaliação de cenários para o ActivoBank
Em 24 de fevereiro de 2015, o BCP informou que se encontrava
em processo de avaliação de vários cenários estratégicos que
promovessem a valorização do Activobank. Em março de 2016
foi tomada a decisão de selecionar a Cabot Square Capital LLP,
uma entidade gestora de fundos private equity, para uma fase de
negociações com carácter de exclusividade.
Em junho de 2016, o BCP concluiu o processo de avaliação de
vários cenários estratégicos para valorização do ActivoBank, tendo
decidido pela manutenção do ActivoBank no perímetro do Grupo
BCP em função da sua capacidade de geração de valor no contexto
da evolução esperada para o modelo de negócio bancário do BCP.

Fusão entre o Banco Millennium Angola, S.A. e o Banco
Privado Atlântico, S.A.
O BCP acordou a realização de uma fusão por incorporação do
Banco Millennium Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico,
S.A., conseguindo dessa forma obter condições para crescer em
contexto adverso e, simultaneamente, adaptar-se às implicações
decorrentes da alteração da equivalência de supervisão.
O BCP assinou, em 8 de outubro de 2015, um memorando de
entendimento com o maior acionista do Banco Privado Atlântico, S.A.
(a Global Pactum – Gestão de Ativos, S.A.), com vista à fusão entre o
Banco Millennium Angola, S.A. e o Banco Privado Atlântico, S.A., de que
resultará a 2.ª maior instituição privada em crédito à economia, com
uma quota de mercado aproximada de 10% em volume de negócios.
De acordo com os termos do processo, o BCP passou a exercer
influência significativa sobre a nova entidade, que passou a ser
registada pelo método de equivalência patrimonial. Foi outorgada,
em 22 de abril de 2016, a escritura de fusão do Banco Millennium
Angola, S.A. com o Banco Privado Atlântico, S.A.

Conversão de empréstimos em Francos Suíços – Bank
Millennium, S.A. (Polónia)
Em 15 de janeiro de 2016 foi apresentada uma proposta legislativa da
chancelaria presidencial destinada a apoiar os mutuários de crédito
à habitação em moeda estrangeira, sem que, no entanto, fosse
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efetuada uma prévia avaliação do impacto no setor bancário. De acordo com as estimativas do regulador bancário polaco (Comissão de Supervisão
Financeira), as perdas potenciais para o sistema bancário polaco, em termos diretos, podem ascender a PLN 66,9 mil milhões (Euros 15 mil milhões).
Em 2 de agosto de 2016, foi apresentada uma nova proposta presidencial da legislação destinada a apoiar os mutuários de crédito à
habitação, desta vez focando principalmente, na parte do reembolso das prestações de crédito habitação em moeda estrangeira cobradas
pelo Banco. Adicionalmente, à proposta referida acima, existem atualmente três propostas submetidas para o parlamento polaco. Nestas
circunstâncias, não é possível estimar o impacto de potenciais regulamentos sobre o setor bancário, no entanto estas intenções legislativas e
regulamentares sobre empréstimos hipotecários em moeda estrangeira, se implementada e for mandatória para os bancos, poderá deteriorar
significativamente a rentabilidade e o capital do Banco.
Em 10 de agosto de 2016, o Comité de Estabilidade Financeira da Polónia ("CEFP") (composto pelo governador do Banco Nacional da Polónia,
Ministro das Finanças, responsável pelo CEFP e o responsável pelo Fundo de Garantia bancário), na sequência da iniciativa do Banco Nacional
da Polónia, constituiu um grupo de trabalho para analisar esta matéria, que incluiu representantes das instituições representadas no CEFP.
Em 13 de janeiro de 2017, foi emitida pelo CEFP a Resolução n.º 14/2017 que inclui a recomendação de um conjunto de medidas com
vista a criar um quadro de incentivo à celebração de acordos voluntários entre os bancos e os clientes. O CEFP considera que após a análise
e avaliação de risco relacionado com o peso significativo deste portfólio de créditos deve ser iniciada a reestruturação deste portfólio. Não
obstante, esta reestruturação deve ser implementada de forma gradual, através de negociação entre os bancos e os clientes, deve ser
voluntária e deve assegurar a estabilidade do sistema financeiro.
Não é possível nesta data avaliar o impacto desta recomendação, mas a implementação de parte ou todas as recomendações podem ter impacto
nos resultados e rácios de capital dos bancos, incluindo o Bank Millennium, apesar de ser possível que possam existir outros efeitos compensatórios.
Com referência a 31 de dezembro 2016, não estando reunidos os requisitos previstos na Norma Internacional de Contabilidade 37 – Provisões,
Passivos e Ativos Contingentes para constituição de qualquer provisão, dado que não é possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa
eventual obrigação, esta situação está a ser tratada como passivo contingente (nota 49).

Imposto especial sobre a banca na Polónia
Em fevereiro 2016, foi introduzido um novo imposto especial sobre o setor bancário na Polónia, correspondendo a uma taxa anual de 0,44% sobre o
saldo dos ativos totais deduzido dos fundos próprios, de obrigações do tesouro polaco e de PLN 4 mil milhões (Euros 900 milhões) de isenção fiscal.

Compra da Visa Europe Ltd pela Visa Inc.
Em 21 de junho de 2016, ficou concluída a compra da Visa Europe Ltd pela Visa Inc. Tanto o BCP como o Bank Millennium, bem como a SIBS
e a Unicre, como membros da Visa Europe Ltd, beneficiaram desta transação, que se traduziu no recebimento, pela venda das participações
detidas na Visa Europe Ltd à Visa Inc., de um valor up-front em dinheiro e em ações preferenciais convertíveis em ações ordinárias da Visa Inc.
Class A e de um pagamento diferido a 3 anos.

Processo de ofertas para aquisição de valores mobiliários representativos de dívida
O Banco Comercial Português, S.A. (BCP) lançou em fevereiro de 2016 um processo de solicitação de ofertas para aquisição de valores
mobiliários representativos de dívida dirigido a titulares das emissões a seguir identificadas, limitado a um valor de aquisição global máximo
de Euros 300 milhões. Esta operação enquadra-se nas iniciativas destinadas à gestão da estrutura de financiamento e capital do Banco.
(Euros)

Emitente

Emissão

Banco Comercial Português, S.A

Euros 500.000.000 – 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 27 February 2017 (“Senior Notes”)

Magellan Mortgages No. 2 plc

Euros 930.000.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2036

Magellan Mortgages No. 3 plc

Euros 1.413.750.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2058

Valor nominal atual
500.000.000
87.870.120
396.961.207,50

O processo de solicitação de ofertas terminou no dia 23 de fevereiro de 2016. Foram recebidas intenções de alienação válidas no valor
nominal (atual) total de Euros 378.509.996,96 (Euros 103.100.000 para as Senior Notes e Euros 275.409.996,96 para as Mortgage Backed
Notes emitidas por Magellan Mortgages No. 2 plc e Magellan Mortgages No. 3 plc). Destas, o Banco aceitou Euros 85.326.455,52 (valor
nominal atual). A tabela abaixo indica os montantes aceites para cada uma das emissões, sendo que, para as Senior Notes, o Banco fixou o
preço de compra em 99,0% do seu valor nominal:
(Euros)

Emitente

Emissão

Banco Comercial Português, S.A

Euros 500.000.000 – 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 27 February 2017 (“Senior Notes”)

Magellan Mortgages No. 2 plc

Euros 930.000.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2036

Magellan Mortgages No. 3 plc

Euros 1.413.750.000 Class A (Senior) Mortgage Backed Floating Rate Notes due 2058

A data de liquidação foi 26 de fevereiro de 2016.
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Proposta de investimento recebida da Fosun Industrial
Holdings Limited
O Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) recebeu, em 30 de julho
de 2016, uma carta da Fosun Industrial Holdings Limited (“Fosun”),
contendo uma proposta firme para um investimento no capital
social do BCP, nos termos e nas condições estabelecidos numa
Proposal Guidelines of Agreement. A Fosun propõe-se subscrever um
aumento de capital reservado unicamente à Fosun, a deliberar pelo
Conselho de Administração do BCP ao abrigo da aprovação dos
acionistas na assembleia geral do passado dia 21 de abril, através
da qual, aos níveis atuais, a Fosun passaria a deter uma participação
de aproximadamente 16,7% do total de ações representativas do
capital social do BCP (o “Aumento Reservado”). A Fosun considera
ainda aumentar a sua participação através ou de operações em
mercado secundário ou no contexto de aumentos de capital
futuros, com vista ao potencial aumento da participação social da
Fosun no BCP para entre 20% a 30%.
Nos termos da proposta recebida, a concretização do investimento
da Fosun estaria subordinada à satisfação de um conjunto de
condições, incluindo:
– Aprovação por parte do supervisor bancário da aquisição de uma
participação qualificada pela Fosun e a conclusão de reuniões e / ou
discussões com a Comissão Europeia;
– Clarificação por parte das autoridades competentes quanto à não
necessária realização de contribuições especiais e de reconhecimento
contabilístico imediato de potenciais contribuições futuras para o
Fundo de Resolução nacional;
– Concretização e registo do processo de reverse stock split nos
termos aprovados pela Assembleia Geral do passado dia 21 de abril;
– Preço de subscrição do Aumento Reservado não superior a Euros
0,02 (com ajustamento decorrente do reverse stock split);
– Aprovação pelo Conselho de Administração de proposta a ser
apresentada à Assembleia Geral com vista ao aumento para 30%
do limite à contagem de votos previsto nos estatutos do BCP;
– Aprovação pelo Conselho de Administração, na data de subscrição
e realização do Aumento Reservado, da cooptação de pelo menos
dois novos membros nomeados pela Fosun para o Conselho de
Administração, os quais integrariam igualmente a Comissão
Executiva, podendo o Conselho de Administração vir a cooptar até
um total de pelo menos cinco novos membros nomeados pela Fosun
para o Conselho de Administração, no contexto e em proporção
com o aumento da participação da Fosun no BCP;
– Ausência de quaisquer situações de alteração material adversa
que afetem o BCP ou a transação proposta.
Reconhecendo o interesse estratégico potencial da proposta
apresentada por um investidor internacional com o perfil da
Fosun e com presença relevante no mercado português –
características suscetíveis de aportar um potencial de cooperação e
desenvolvimento sectorial e geográfico – a Comissão Executiva do
BCP decidiu, no respeito dos seus deveres fiduciários, proceder de
forma célere à análise cuidada da referida proposta considerando
os diversos aspetos positivos da operação aí prevista, com vista a
permitir decidir sobre abertura de negociações e a apresentação,
assim que possível, de uma recomendação ao Conselho de
Administração.
Em 14 de setembro de 2016, o Conselho de Administração do
BCP analisou uma recomendação da Comissão Executiva do BCP
relativa à proposta de investimento recebida da Fosun no passado
dia 30 de julho.
O Conselho de Administração do BCP apreciou positivamente o
interesse demonstrado pela Fosun e debateu linhas gerais do que

poderão vir a ser os termos do investimento, tendo solicitado à
Comissão Executiva que aprofunde as negociações e que, logo que
sejam esclarecidos os aspetos relativos às condições precedentes
já identificadas, solicite a imediata convocação de nova reunião do
Conselho de Administração, a qual deverá ocorrer sempre antes do
final do mês de setembro de 2016.
No dia 28 de setembro de 2016, o Conselho de Administração do
BCP apreciou favoravelmente o desenvolvimento, com substanciais
progressos, das negociações com a Fosun referidas no comunicado
de 14 de setembro de 2016, tendo igualmente constatado a
evolução favorável já registada quanto ao preenchimento das
condições suspensivas a que o investimento proposto pela Fosun
foi sujeito, entre as quais as relativas às aprovações pelas entidades
de supervisão bancária.

Reagrupamento de ações do Banco Comercial Português, S.A.
O Banco Comercial Português informa que, em reunião realizada
no dia 28 de setembro de 2016, o seu Conselho de Administração,
considerando (i) a deliberação da assembleia geral de acionistas
de 21 de abril de 2016 oportunamente comunicada ao mercado,
deliberou proceder ao reagrupamento, sem redução do capital
social, das ações representativas do capital social do Banco, sob
condição e com produção de efeitos na data da entrada em vigor de
alteração legislativa e (ii) a publicação, em 26 de setembro de 2016,
do Decreto-Lei n.º 63-A/2016, de 23 de setembro, com entrada
em vigor no dia imediatamente seguinte ao da sua publicação,
deliberou:
a) Confirmar, nos termos previstos na deliberação da assembleia
geral acima referida, que o regime legal constante do Decreto-Lei
n.º 63-A/2016, de 23 de setembro, se coaduna com o interesse
social;
b) Declarar consequentemente a produção de efeitos na data
de 27 de setembro de 2016 da deliberação da assembleia geral
de acionistas de 21 de abril de 2016, que deliberou proceder
ao reagrupamento, sem redução do capital social, das ações
representativas do capital social do Banco mediante a aplicação
de um quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo
a cada 75 (setenta e cinco) ações anteriores ao reagrupamento
1 (uma) ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável
a todas as ações, na mesma proporção, com arredondamento por
defeito para o número inteiro mais próximo;
c) Fixar, de acordo com aquela deliberação, a data de produção de
efeitos do reagrupamento no dia 24 de outubro de 2016, podendo
os acionistas, até ao dia 21 de outubro de 2016, também de
harmonia com o estabelecido na mesma deliberação, proceder à
composição dos seus lotes de ações, inter alia através de compra
e venda de ações para a obtenção de um número total de ações
detidas que seja múltiplo de 75, tendo em vista o reagrupamento,
sendo, até essa data, efetuado depósito ou prestada garantia em
valor correspondente ao montante máximo da contrapartida a
atribuir, nos termos legais;
d) Declarar, nos termos da referida deliberação da assembleia
geral de acionistas e do disposto nos artigos 23. – E, n.º 3 e 188.º
do Código dos Valores Mobiliários, ser de Euros 0,0257 por ação
o valor da contrapartida em dinheiro a receber pelos acionistas
pelas ações que não permitam a atribuição de um número inteiro
de ação, valor este correspondente ao preço médio ponderado
das ações representativas do capital social do Banco no mercado
regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses imediatamente
anteriores à data da presente deliberação e do anúncio que hoje
dela é publicado;
e) Delegar em quaisquer dois administradores membros da
Comissão Executiva a prática de todos os atos de execução e
complementares da presente deliberação.
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Deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
O Banco Comercial Português, S.A. realizou, no dia 9 de novembro
de 2016, a Assembleia Geral de Acionistas, tendo estado presentes
acionistas detentores de 34,7% do capital social, com as seguintes
deliberações:
Ponto um – Foi aprovada a manutenção das limitações à contagem
de votos previstas nos artigos 26.º e 25.º dos estatutos;
Ponto três – Foi aprovada a alteração dos estatutos mediante
a modificação do n.º 1 do art. 2.º, do n.º 1 do art. 11.º, do n.º 3 do
art. 17.º, do n.º 1 do art. 21.º, do n.º 1 do art. 22.º, do n.º 6 do art.
31.º, do n.º 2 do art. 35, do n.º1 do art. 37.º e supressão do art. 51.º
(e, consequentemente do Capitulo XI – "Disposições Transitórias");
Ponto quatro – Foi aprovado o alargamento do número de membros
do Conselho de Administração;
Antes do início da discussão do ponto dois – "Deliberar sobre a
alteração da limitação de contagem de votos constante do número
1 do art. 26 dos Estatutos e sobre a consequente alteração daquela
disposição estatutária" – foi aprovada a proposta formulada pelo
Conselho de Administração da suspensão da reunião e a continuação
dos trabalhos para o dia 21 de novembro de 2016.
Na 2.ª sessão da Assembleia Geral de Acionistas que ocorreu dia
21 de novembro de 2016 com vista à deliberação do ponto dois,
estiveram presentes Acionistas detentores de 34,7% do capital
social, tendo sido aprovada a proposta formulada pelo Conselho
de Administração da suspensão da reunião e a continuação dos
trabalhos para o dia 19 de dezembro de 2016.
Na 3.ª sessão da Assembleia Geral de Acionistas, realizada dia 19
de dezembro de 2016, estiveram presentes Acionistas detentores
de 33,5% do capital social, os quais aprovaram a proposta relativa
ao ponto dois, referente à alteração da limitação de contagem de
votos constante do número 1 do artigo 26.º dos estatutos.

Subscrição particular de aumento de capital pela Fosun e
assinatura de memorando de entendimento
Na sequência dos anúncios publicados em 30 de julho de 2016, 14
de setembro de 2016 e 28 de setembro de 2016, o Banco Comercial
Português, S.A. (“BCP” ou o “Banco”) anuncia a aprovação pelo
seu Conselho de Administração, do resultado das negociações
com a Fosun Industrial Holdings Limited (“Fosun”), bem como do
aumento, por colocação particular, do capital social do BCP.
A – Memorando de Entendimento e Acordo de Subscrição com a
Fosun
Em 18 de novembro, o BCP e a Fosun celebraram um Memorandum
of Understanding relativo ao investimento da Fosun no capital
social do BCP (“MoU”), nos termos do qual a sociedade Chiado
(Luxembourg) S.à r.l. (“Chiado”), entidade do Grupo Fosun, acordou
investir no BCP através da colocação particular de 157.437.395
novas ações (o “Aumento de Capital Reservado”).
Em observância dos procedimentos de corporate governance
aplicáveis ao BCP, para o atual mandato que finda em 2017, o MoU
estabelece a cooptação de:
(i) Dois membros do Conselho de Administração, cuja designação
para membros adicionais da Comissão Executiva será também
proposta, devendo um dos membros ser designado Vice-Presidente
adicional da Comissão Executiva; e
(ii) Com sujeição à detenção, por parte da Chiado, de pelo
menos 23% do capital social do BCP, três administradores não
executivos, sendo um designado Vice-Presidente do Conselho
de Administração e outro proposto como membro do Comité de
Nomeações e Remunerações.

Considerando as sinergias e oportunidades de desenvolvimento de
negócio, o MoU prevê a existência subsequente de conversações
para, em condições de mercado e sem compromisso de resultados,
estabelecer acordos de longo prazo de distribuição de seguros fora
de Portugal.
Para os efeitos acima descritos, a Fosun e a Chiado acordaram
também um período de lock-up respeitante à venda de ações por
si subscritas no âmbito do Aumento de Capital Reservado, com a
duração de três anos contados da respetiva data de subscrição.
A Fosun reafirmou no MoU o forte interesse de vir subsequentemente
a aumentar a participação no BCP para cerca de 30% do respetivo
capital social através de operações em mercado primário ou
secundário uma vez aprovado o aumento do limite da contagem
de votos para 30% do capital social.
B – Aumento de Capital Reservado
Em conformidade com a deliberação da Assembleia Geral de 21
de abril de 2016 relativa à supressão do direito de preferência dos
acionistas, o Conselho de Administração aprovou uma deliberação
de aumento do capital do BCP, de Euros 4.094.235.361,88
para Euros 4.268.817.689,20, através da colocação privada de
157.437.395 novas ações, com subscrição pela Chiado, com um
preço de subscrição de Euros 1,1089 por cada nova ação.
O aumento de capital acima mencionado por colocação particular
foi já subscrito pela Chiado, tendo já sido solicitado o registo junto
da competente Conservatória de Registo Comercial em 18 de
novembro, em consequência, o capital social do BCP passou a ser
de Euros 4.268.817.689,20, representado por 944.624.372 ações
ordinárias, escriturais, sem valor nominal.
As novas ações ordinárias, cuja admissão à negociação no Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon será solicitada, conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos que os das ações existentes.
De acordo com o artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, o
BCP recebeu, no dia 22 de novembro de 2016, uma comunicação da
Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., a informar que, a 18 de novembro de
2016, passou a ter uma participação qualificada no BCP, composta
por 157.437.395 ações representativas de 16,7% do capital social e
dos direitos de voto do BCP.

43. JUSTO VALOR
O justo valor tem como base as cotações de mercado, sempre que
estas se encontrem disponíveis. Caso estas não existam, como
acontece em muitos dos produtos colocados junto de clientes, o
justo valor é estimado através de modelos internos baseados em
técnicas de desconto de fluxos de caixa. A geração de fluxos de
caixa dos diferentes instrumentos comercializados é feita com base
nas respetivas características financeiras e as taxas de desconto
utilizadas incorporam quer a curva de taxas de juro de mercado, quer
as atuais condições da política de pricing do Banco.
Assim, o justo valor obtido encontra-se influenciado pelos
parâmetros utilizados no modelo de avaliação, que necessariamente
incorporam algum grau de subjetividade, e reflete exclusivamente
o valor atribuído aos diferentes instrumentos financeiros. Não
considera, no entanto, fatores de natureza prospetiva, como
por exemplo, a evolução futura de negócio. Nestas condições,
os valores apresentados não podem ser entendidos como uma
estimativa do valor económico do Banco.
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De seguida, são apresentados os principais métodos e pressupostos
usados na estimativa do justo valor dos ativos e passivos financeiros:

Caixa e Disponibilidades em Bancos Centrais e Disponibilidades
em outras Instituições de Crédito
Atendendo ao prazo extremamente curto associado a estes
instrumentos financeiros, o valor de balanço é uma razoável estimativa
do seu justo valor.

Aplicações em Instituições de Crédito, Recursos de Instituições
de Crédito e Ativos com Acordos de Recompra
O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base
na atualização dos fluxos de caixa de capital e juros esperados
no futuro para os referidos instrumentos, considerando que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
definidas. Esta atualização é efetuada como referido com base na
taxa de mercado prevalecente para o prazo de cada fluxo de caixa
adicionado do spread médio da produção dos 3 meses mais recentes
do mesmo. Para os elementos com sinais de imparidade o valor
líquido de imparidade destas operações é considerado como uma
estimativa razoável do fair value destes, considerando a avaliação
económica que é realizada no apuramento desta imparidade.
Para os recursos de Bancos Centrais foi considerado que o
valor de balanço é uma estimativa razoável do seu justo valor,
atendendo à tipologia das operações e ao prazo associado. A taxa
de remuneração das tomadas de fundos junto do Banco Central
Europeu, em 31 de dezembro de 2016, é de 0,00% (31 de dezembro
de 2015: 0,05%).
Para as restantes aplicações e recursos, a taxa de desconto
utilizada reflete as atuais condições praticadas pelo Banco em
idênticos instrumentos. A taxa de desconto incorpora as taxas de
mercado para os prazos residuais (taxas do mercado monetário
ou do mercado de swaps de taxa de juro). Com referência a 31 de
dezembro de 2016, a taxa média de desconto foi de 0,46% para as
aplicações e -0,91% para os recursos. Em dezembro de 2015, as
mesmas tinham sido de 1,22% e -0,50%, respetivamente.

Ativos financeiros detidos para negociação (exceto derivados),
Passivos financeiros detidos para negociação (exceto derivados)
e Ativos financeiros disponíveis para venda
Estes instrumentos financeiros estão contabilizados ao justo valor.
O justo valor tem como base as cotações de mercado ("Bid-price"),
sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não
existam, o cálculo do justo valor assenta na utilização de modelos
numéricos, baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa
que, para estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de
mercado ajustadas pelos fatores associados, predominantemente
o risco de crédito e o risco de liquidez, determinados de acordo com
as condições de mercado e prazos respetivos.
As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação
difundida pelos fornecedores de conteúdos financeiros – Reuters e
Bloomberg – mais concretamente as que resultam das cotações dos
swaps de taxa de juro. Os valores respeitantes às taxas de muito curto
prazo são obtidos de fonte semelhante, mas referentes ao mercado
monetário interbancário. A curva de taxa de juro obtida é ainda

calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de curto
prazo. As taxas de juro para os prazos específicos dos fluxos de
caixa são determinadas por métodos de interpolação adequados.
As mesmas curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projeção
dos fluxos de caixa não determinísticos, como por exemplo os
indexantes.
Caso exista opcionalidade envolvida, utilizam-se os modelos
standard (Black-Scholes, Black, Ho e outros) considerando as
superfícies de volatilidade aplicáveis. Sempre que se entenda que
não existem referências de mercado de qualidade suficiente ou
que os modelos disponíveis não se aplicam integralmente face
às características do instrumento financeiro, utilizam-se cotações
específicas fornecidas por uma entidade externa, tipicamente a
contraparte do negócio.

Ativos financeiros detidos até à maturidade
Estes ativos financeiros estão contabilizados ao custo amortizado
líquido de imparidade. O justo valor tem como base as cotações
de mercado, sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso
estas não existam, o cálculo do justo valor assenta na utilização de
modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto de fluxos de
caixa que, para estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro
de mercado ajustadas pelos fatores associados, predominantemente
o risco de crédito e o risco de liquidez, determinados de acordo com
as condições de mercado e prazos respetivos.

Derivados de cobertura e de negociação
Todos os derivados se encontram contabilizados pelo seu justo valor.
No caso daqueles que são cotados em mercados organizados
utiliza-se o respetivo preço de mercado. Quanto aos derivados
negociados "ao balcão", aplicam-se os métodos numéricos baseados
em técnicas de desconto de fluxos de caixa e modelos de avaliação
de opções, considerando variáveis de mercado, nomeadamente as
taxas de juro aplicáveis aos instrumentos em causa e, sempre que
necessário, as respetivas volatilidades.
As taxas de juro de mercado são apuradas com base em informação
difundida pelos fornecedores de conteúdos financeiros – Reuters e
Bloomberg –, mais concretamente as que resultam das cotações
dos swaps de taxa de juro. Os valores respeitantes às taxas de muito
curto prazo são obtidos de fonte semelhante, mas referentes ao
mercado monetário interbancário. A curva de taxa de juro obtida
é ainda calibrada contra os valores dos futuros de taxa de juro de
curto prazo. As taxas de juro para os prazos específicos dos fluxos de
caixa são determinadas por métodos de interpolação adequados.
As curvas de taxa de juro são ainda utilizadas na projeção dos fluxos
de caixa não determinísticos, como por exemplo os indexantes.

Créditos a clientes com maturidade definida
O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base
na atualização dos fluxos de caixa de capital e juros esperados
no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
definidas. A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas
atuais do Banco para cada uma das classes homogéneas deste
tipo de instrumentos e com maturidade residual semelhante.
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A taxa de desconto incorpora as taxas de mercado para os prazos
residuais (taxas do mercado monetário ou do mercado de swaps de
taxa de juro) e o spread atual do Banco para cada tipo de crédito.
Este foi calculado através da média da produção dos três meses
mais recentes. A taxa média de desconto foi de 3,65% em 31
de dezembro de 2016 e de 3,86% em 31 de dezembro de 2015.
Os cálculos efetuados incorporam o spread de risco de crédito.

Créditos a clientes sem maturidade definida e Débitos à vista
para com clientes
Atendendo ao curto prazo deste tipo de instrumentos, as condições
desta carteira são semelhantes às praticadas à data de reporte, pelo
que o seu valor de balanço é uma razoável estimativa do seu justo valor.

Recursos de clientes e outros empréstimos
O justo valor destes instrumentos financeiros é calculado com base
na atualização dos fluxos de caixa de capital e juros esperados
no futuro para os referidos instrumentos. Considera-se que os
pagamentos de prestações ocorrem nas datas contratualmente
definidas. A taxa de desconto utilizada é a que reflete as taxas
atuais do Banco para este tipo de instrumentos e com maturidade
residual semelhante. A taxa de desconto incorpora as taxas de
mercado para os prazos residuais (taxas do mercado monetário ou
do mercado de swaps de taxa de juro, no final do período) e o spread
atual do Banco (calculado como o spread médio da produção do
mesmo instrumento nos 3 meses mais recentes). Este foi calculado
através da média da produção dos três meses mais recentes. A taxa
média de desconto foi de 0,72% em 31 de dezembro de 2016 e de
0,75% em 31 de dezembro de 2015.

Títulos de dívida emitidos e Passivos subordinados
Para estes instrumentos financeiros foi calculado o justo valor para
as componentes cujo justo valor ainda não se encontra refletido
em balanço. Nos instrumentos que são a taxa fixa e para os quais o
Banco adota contabilisticamente uma política de hedge-accounting,
o justo valor relativamente ao risco de taxa de juro já se encontra
registado.

entre o custo de financiamento no mercado institucional e o que
se obtém distribuindo o instrumento respetivo na rede comercial
própria.
A média das taxas de referência da curva de rendimentos obtida a
partir das cotações de mercado do Euro e utilizada no apuramento
do justo valor das emissões subordinadas colocadas no mercado
institucional foi de 8,82% (31 de dezembro de 2015: 5,74%).
No que respeita às emissões subordinadas colocadas no retalho
apurou-se uma taxa de desconto de 3,00% (31 de dezembro de
2015: 6,07%). A taxa média de desconto apurada para as emissões
sénior (incluindo as garantidas pelo Estado e hipotecárias) foi de
0,71% (31 de dezembro de 2015: 0,75%) para emissões colocadas
no mercado institucional e 1,02% (31 de dezembro de 2015: 2,89%)
para emissões sénior e colateralizadas colocadas no mercado de
retalho.
Para títulos de dívida emitida, o cálculo do justo valor incidiu sobre
a totalidade das componentes destes instrumentos, sendo que a
diferença positiva apurada de Euros 24.427.000 (31 de dezembro
de 2015: uma diferença positiva de Euros 82.256.000) inclui um
montante a receber de Euros 142.000 (31 de dezembro de 2015:
um montante a receber de Euros 46.000) que reflete o justo valor
dos derivados embutidos nas emissões e se encontra registado em
ativos e passivos financeiros detidos para negociação.
No quadro seguinte apresenta-se, com referência a 31 de dezembro
de 2016, a tabela com as taxas de juro utilizadas no apuramento
das curvas de taxa de juro das principais moedas, nomeadamente
EUR, USD, GBP e PLN utilizadas para a determinação do justo valor
dos ativos e passivos financeiros do Banco:
Moedas
EUR

USD

GBP

PLN

1 dia

-0,42%

3,48%

0,30%

1,48%

7 dias

-0,42%

2,10%

0,50%

1,48%

1 mês

-0,41%

1,57%

0,63%

1,56%

2 meses

-0,38%

1,42%

0,56%

1,59%

3 meses

-0,35%

1,53%

0,61%

1,63%

6 meses

-0,26%

1,59%

0,69%

1,71%

9 meses

-0,18%

1,72%

0,80%

1,73%

1 ano

-0,20%

1,17%

0,86%

1,77%

2 anos

-0,16%

1,44%

0,61%

1,92%

Como referência original, utilizaram-se as curvas resultantes do
mercado de swaps de taxa de juro para cada moeda específica.
O risco de crédito (spread de crédito) é representado por um excesso
à curva de swaps de taxa de juro apurado especificamente para
cada prazo e classe de instrumentos, tendo como base preços de
mercado sobre instrumentos equivalentes.

3 anos

-0,11%

1,66%

0,69%

2,05%

5 anos

0,08%

1,95%

0,87%

2,35%

7 anos

0,32%

2,14%

1,04%

2,59%

10 anos

0,67%

2,32%

1,23%

2,87%

15 anos

1,04%

2,48%

1,42%

3,15%

No caso das emissões próprias destinadas a colocação junto dos
Clientes não institucionais do Banco, adicionou-se mais um
diferencial (spread comercial) que representa a margem existente

20 anos

1,18%

2,54%

1,46%

3,26%

30 anos

1,24%

2,57%

1,43%

3,26%

Para o cálculo do justo valor foram levadas em consideração as
outras componentes de risco, para além do risco de taxa de juro
já registado. O justo valor tem como base as cotações de mercado,
sempre que estas se encontrem disponíveis. Caso estas não
existam, o cálculo do justo valor assentou na utilização de modelos
numéricos, baseados em técnicas de desconto de fluxos de caixa
que, para estimar o justo valor, utilizam as curvas de taxa de juro de
mercado ajustadas pelos fatores associados, predominantemente
o risco de crédito e a margem comercial, esta última apenas no caso
de emissões colocadas nos clientes não institucionais do Banco.
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O quadro seguinte resume, para cada grupo de ativos e passivos financeiros do Banco, os seus justos valores com referência a 31 de dezembro
de 2016:
(Milhares de Euros)

2016
Ao justo valor
através de
resultados

Ao justo valor
através de
reservas

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

-

-

790.733

790.733

Disponibilidades em outras instituições de crédito

-

-

312.595

312.595

312.595

Aplicações em instituições de crédito

-

-

1.497.180

1.497.180

1.520.092

Crédito a clientes(i)

Custo
amortizado

Valor
contabilístico

Justo valor
790.733

-

-

34.028.229

34.028.229

32.239.809

Ativos financeiros detidos para negociação

953.557

-

-

953.557

953.557

Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor
através de resultados

146.664

-

-

146.664

146.664

-

5.959.643

-

5.959.643

5.959.643

33.347

-

-

33.347

33.347

-

-

409.791

409.791

392.414

1.133.568

5.959.643

37.038.528

44.131.739

42.348.854

Ativos financeiros disponíveis para venda
Derivados de cobertura(ii)
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos(i)
Títulos de dívida emitidos(i)

-

-

9.745.520

9.745.520

9.853.570

2.985.741

-

30.972.228

33.957.969

33.859.052

785.664

-

1.970.180

2.755.844

2.780.271

Passivos financeiros detidos para negociação

534.483

-

-

534.483

534.483

Derivados de cobertura(ii)

108.313

-

-

108.313

108.313

-

-

1.416.033

1.416.033

1.569.732

4.414.201

-

44.103.961

48.518.162

48.705.421

Passivos subordinados(i)

(i)
(ii)

O valor contabilistico inclui o efeito dos ajustamentos decorrentes da aplicação de contabilidade de cobertura.
Inclui uma parte que é reconhecida em reservas no âmbito da aplicação da contabilidade de cobertura de fluxos de caixa.

O quadro seguinte resume, para cada grupo de ativos e passivos financeiros do Banco, os seus justos valores com referência a 31 de dezembro
de 2015:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Ao justo valor
através de
resultados

Ao justo valor
através de
reservas

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

-

-

539.900

539.900

539.900

Disponibilidades em outras instituições de crédito

-

-

138.155

138.155

138.155

Aplicações em instituições de crédito

-

-

791.607

791.607

791.435

Crédito a clientes

Custo
amortizado

Valor
contabilístico

Justo valor

-

-

36.385.436

36.385.436

34.553.108

Ativos financeiros detidos para negociação

999.658

-

-

999.658

999.658

Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor
através de resultados

152.018

-

-

152.018

152.018

-

6.772.806

-

6.772.806

6.772.806

39.264

-

-

39.264

39.264

-

-

427.363

427.363

423.599

1.190.940

6.772.806

38.282.461

46.246.207

44.409.943

(i)

Ativos financeiros disponíveis para venda
Derivados de cobertura(ii)
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Recursos de instituições de crédito

-

-

8.280.004

8.280.004

8.437.741

3.593.761

-

31.556.993

35.150.754

35.776.428

Títulos de dívida emitidos(i)

715.598

-

3.264.263

3.979.861

4.062.117

Passivos financeiros detidos para negociação

644.931

-

-

644.931

644.931

40.923

-

-

40.923

40.923

-

-

1.530.190

1.530.190

1.436.318

4.995.213

-

44.631.450

49.626.663

50.398.458

Recursos de clientes e outros empréstimos(i)

Derivados de cobertura(ii)
Passivos subordinados(i)

O valor contabilistico inclui o efeito dos ajustamentos decorrentes da aplicação de contabilidade de cobertura.
(ii)
Inclui uma parte que é reconhecida em reservas no âmbito da aplicação da contabilidade de cobertura de fluxos de caixa.
(i)
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O Banco procedeu à classificação dos instrumentos financeiros registados em balanço ao justo valor de acordo com a hierarquia prevista na
norma IFRS 13.
O justo valor dos instrumentos financeiros é determinado com base nas cotações registadas em mercado ativo e líquido, considerando-se
que um mercado é ativo e líquido sempre que os seus intervenientes efetuam transações de forma regular, conferindo liquidez aos
instrumentos negociados.
Quando se verificar a não existência de transações que, de forma regular, confiram liquidez aos instrumentos negociados, são utilizados
métodos e técnicas valorimétricas para determinar o justo valor dos instrumentos financeiros.
Nível 1 – Com cotação em mercado ativo
Nesta categoria são englobados, para além dos instrumentos financeiros negociados em mercado regulamentado, as obrigações e unidades
de participações em fundos de investimento valorizados com base em preços divulgados através de sistemas de negociação.
A classificação do justo valor de nível 1 é utilizada quando:
(i) Existe cotação diária executável firme para os instrumentos financeiros em causa, ou;
(ii) Existe cotação disponível em sistemas de informação de mercado que agreguem múltiplos preços de diversos intervenientes, ou;
(iii) Os instrumentos financeiros tenham sido classificados no nível 1, em pelo menos, 90% dos dias de negociação no ano (à data de valorização).
Nível 2 – Métodos e técnicas de valorização baseadas em dados de mercado
Os instrumentos financeiros, sempre que se constate inexistência de transações regulares em mercado ativo e líquido (nível 1), são classificados
no nível 2, de acordo com as seguintes regras:
(i) Não serem cumpridas as regras definidas para o nível 1, ou;
(ii) Serem valorizados com base em métodos e técnicas valorimétricas que utilizam maioritariamente dados observáveis no mercado (curvas
de taxas de juro ou taxas de câmbio, curvas de crédito, etc.).
No nível 2 estão incluídos instrumentos financeiros derivados negociados em mercado de balcão, contratados com contrapartes com as quais
o Banco mantém acordos de troca de colateral (contratos ISDA com Credit Support Annex – CSA), designadamente com MTA (Minimum Transfer
Amount) bastante reduzidos, que contribui para que o risco de crédito de contraparte seja fortemente mitigado, pelo que a componente de
CVA (Credit Value Adjustment) não é significativa.
Nível 3 – Métodos e técnicas de valorização baseadas em dados não observáveis em mercado
Não sendo cumpridos os critérios de nível 1 ou nível 2, os instrumentos financeiros devem ser classificados no nível 3, bem como em situações
em que o justo valor dos instrumentos financeiros resultar da utilização de informação não observável em mercado, tais como instrumentos
financeiros não enquadrados no nível 1 e que sejam valorizados com recurso a métodos e técnicas de avaliação sem que sejam conhecidos
ou exista consenso sobre os critérios a utilizar, nomeadamente:
(i) São valorizados por recurso a análise comparativa de preços de instrumentos financeiros com perfil de risco e retorno, tipologia, senioridade
ou outros fatores similares, observáveis em mercado ativo e líquido;
(ii) São valorizados com base na realização de testes de imparidade, recorrendo a indicadores de performance das operações subjacentes
(e.g. taxas de probabilidade de default dos ativos subjacentes, taxas de delinquência, evolução dos ratings, etc.);
(iii) São valorizados com base no NAV (Net Asset Value) divulgado pelas entidades gestoras de fundos de investimento mobiliário / imobiliário
/ outros não cotados em mercado regulamentado.
No nível 3 estão ainda incluídos os instrumentos financeiros derivados negociados em mercado de balcão, que tenham sido contratados com
contrapartes com as quais o Banco não mantém acordos de troca de colateral (CSA’s), situação em que os ajustamentos de risco de crédito
são determinados com recurso a dados não observáveis de mercado (v.g. ratings internos, probabilidades de default determinadas por modelos
internos, etc.).
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O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, para cada grupo de ativos e passivos financeiros do Banco, os seus justos valores com
referência a 31 de dezembro de 2016:
(Milhares de Euros)

2016
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

790.733

-

-

Disponibilidades em outras instituições de crédito

Total
790.733

312.595

-

-

312.595

Aplicações em instituições de crédito

-

-

1.520.092

1.520.092

Crédito a clientes

-

-

32.239.809

32.239.809

123.423

225.923

604.211

953.557

Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros detidos para negociação
ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros disponíveis para venda

146.664

-

-

146.664

3.564.725

429.590

1.965.328

5.959.643

-

33.347

-

33.347

54.623

337.791

-

392.414

4.992.763

1.026.651

36.329.440

42.348.854

-

-

9.853.570

9.853.570

Derivados de cobertura
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos

-

-

33.859.052

33.859.052

585.517

-

2.194.754

2.780.271

Passivos financeiros detidos para negociação

-

470.704

63.779

534.483

Derivados de cobertura

-

108.313

-

108.313

Títulos de dívida emitidos

-

-

1.569.732

1.569.732

585.517

579.017

47.540.887

48.705.421

Passivos subordinados

O quadro seguinte resume, por níveis de valorização, para cada grupo de ativos e passivos financeiros do Banco, os seus justos valores com
referência a 31 de dezembro de 2015:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Técnicas de valorização
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais

539.900

-

-

Total
539.900

Disponibilidades em outras instituições de crédito

138.155

-

-

138.155

Aplicações em instituições de crédito

-

-

791.435

791.435

Crédito a clientes

-

-

34.553.108

34.553.108

218.347

609.055

172.256

999.658

Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros detidos para negociação
ao justo valor através de resultados
Ativos financeiros disponíveis para venda

152.018

-

-

152.018

4.271.090

184.727

2.316.989

6.772.806

-

39.264

-

39.264

56.591

367.008

-

423.599

5.376.101

1.200.054

37.833.788

44.409.943

-

-

8.437.741

8.437.741

Derivados de cobertura
Ativos financeiros detidos até à maturidade
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes e outros empréstimos
Títulos de dívida emitidos
Passivos financeiros detidos para negociação

-

-

35.776.428

35.776.428

507.845

-

3.554.272

4.062.117

62.211

566.212

16.508

644.931

-

40.923

-

40.923

Derivados de cobertura

-

-

1.436.318

1.436.318

570.056

607.135

49.221.267

50.398.458

Passivos subordinados
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Para os ativos financeiros classificados no nível 3 registados no balanço ao justo valor, o movimento ocorrido durante o exercício de 2016 é
apresentado como se segue:
(Milhares de Euros)

Ativos financeiros
detidos para
negociação
SALDO EM 1 DE JANEIRO

Ativos financeiros
disponíveis
para venda

172.256

2.316.989

73.244

36.228

GANHOS / (PERDAS) RECONHECIDOS EM RESULTADOS
Resultados em operações financeiras
Imparidades e outras provisões

-

Transferências alterações de estrutura

-

Transferências entre níveis

336.353

(281.452)
691
(12.411)

Compras

82.341

105.011

Vendas, reembolsos ou amortizações

(59.983)

(148.555)

Ganhos / (perdas) reconhecidos em reservas

-

(51.087)

Accruals de juros

-

(86)

604.211

1.965.328

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

Ativos não correntes detidos para venda e das propriedades de investimento
Em 31 de dezembro de 2016, o justo valor dos Ativos não correntes detidos para venda ascende a Euros 1.845.379.000 (31 de dezembro de
2015: Euros 1.427.979.000) e enquadra-se no nível 3 da hierarquia de justo valor da IFRS13. Não ocorreram transferências entre hierarquias
de justo valor nos exercícios de 2016 e 2015.
O justo valor destes ativos é determinado com base em avaliações realizadas por peritos avaliadores independentes, as quais incorporam
pressupostos acerca da evolução do mercado imobiliário, melhor uso do imóvel e, quando aplicável, expectativas quanto ao desenvolvimento
de projetos imobiliários.
As avaliações têm por base metodologias geralmente aceites no mercado imobiliário, nomeadamente os métodos comparativo de mercado,
de rendimento e método do custo, os quais são selecionados pelos avaliadores em função das características específicas de cada ativo.

44. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E OUTROS BENEFÍCIOS DE LONGO PRAZO
O Banco assumiu a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores pensões de reforma por velhice e por invalidez e outras responsabilidades,
conforme referido na política contabilística 1 v).
Em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o número de participantes do Fundo de Pensões do Banco Comercial Português
abrangidos pelo plano de pensões de reforma e outros benefícios é o seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

16.511

16.419

Ex-Participantes Direitos Adquiridos

3.237

3.216

Pessoal no Ativo

7.368

7.546

27.116

27.181

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Reformados e Pensionistas
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De acordo com a política contabilística descrita na nota 1 v), as responsabilidades do Banco por pensões de reforma e outros benefícios e
respetivas coberturas, calculadas com base no método “Unit Credit Projected” são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

1.956.652

1.860.726

RESPONSABILIDADES POR BENEFÍCIOS PROJETADOS
Reformados e Pensionistas
Ex-Participantes Direitos Adquiridos

217.219

206.892

Pessoal no Ativo

894.488

1.041.416

Valor do Fundo
(ATIVOS) / PASSIVOS LÍQUIDOS EM BALANÇO (NOTAS 29 E 36)
DESVIOS ATUARIAIS E EFEITO DE ALTERAÇÃO DE PRESSUPOSTOS ACUMULADOS
RECONHECIDOS EM OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

3.068.359

3.109.034

(3.098.124)

(3.130.932)

(29.765)

(21.898)

3.201.231

2.901.391

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as responsabilidades por benefícios projetados incluem Euros 323.268.000 e Euros 310.874.000,
respetivamente, que correspondem a responsabilidades extra-fundo e como tal não estão abrangidas pelo Fundo de pensões. Em 31 de
dezembro de 2016, estas responsabilidades incluem Euros 9.603.000 correspondentes a responsabilidades com o Prémio fim de carreira, que
resultou das alterações realizadas no final de 2016 no ACT.
A evolução das responsabilidades por benefícios projetados é analisada conforme segue:
(Milhares de Euros)

2015
(reexpresso)

2016
Responsabilidades
benefícios
pós-emprego
SALDO EM 1 DE JANEIRO
Custo normal
Custo dos juros

2.798.159

Extra-Fundo

Total

310.875

Total

3.109.034

3.102.436

(761)

-

(761)

(1.918)

69.068

7.521

76.589

76.495

(Ganhos) / perdas atuariais
Não decorrentes de alteração de pressupostos

21.724

(1.691)

20.033

(638)

Resultantes de alterações de pressupostos

92.613

18.501

111.114

-

(70.397)

(21.541)

(91.938)

(87.423)

Programas de reformas antecipadas e rescisões
por mútuo acordo

4.280

-

4.280

6.646

Contribuições dos colaboradores

8.234

-

8.234

8.557

(178.474)

9.603

(168.871)

-

645

-

645

4.879

2.745.091

323.268

3.068.359

3.109.034

Pagamentos

Alterações Acordo Coletivo Trabalho (ACT)
Transferência para outros planos
SALDO FIM DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2016, o valor das pensões pagas pelo Fundo, excluindo outros benefícios incluídos no Extra-Fundo, ascendeu a Euros
70.397.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 65.571.000).
As responsabilidades com benefícios pós-emprego incluem o valor das responsabilidades com Benefícios de Saúde que, em 31 de dezembro
de 2016, ascendem a Euros 311.996.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 328.543.000).
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Adicionalmente, no âmbito da cobertura de algumas responsabilidades relacionadas com pensões de reforma, o Banco contratou com a
Ocidental Vida a aquisição de apólices de seguro de renda vitalícia imediata, cujas responsabilidades ascendiam, em 31 de dezembro de
2016, a Euros 68.530.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 74.453.000), com vista ao pagamento:
(i) De pensões a ex-membros do antigo Conselho de Administração Executivo no âmbito do Regulamento de Reforma dos Administradores
do Banco;
(ii) De pensões e complementos de reforma a colaboradores reformados ao abrigo do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Grupo
BCP constituído em 28 de dezembro de 1987, bem como a colaboradores reformados ao abrigo de outros Fundos de Pensões que vieram
posteriormente a ser integrados no Fundo de Pensões do Grupo BCP e que previam que os benefícios de reforma seriam pagos através da
aquisição de apólices de seguros, em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n.º 12/2006.
A Ocidental Vida é detida a 100% pelo Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo), que é detido a 49% pelo Grupo BCP.
Alterações ao ACT ocorridas em 2016
No final de dezembro de 2016 foi celebrado um acordo de revisão do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho entre o Grupo BCP e os sindicatos
“Federação dos Sindicatos Independentes da Banca” e “Federação Nacional do Sector Financeiro”. Os novos ACT já foram publicados pelo
Ministério do Trabalho no Boletim do Trabalho e do Emprego.
O “Sindicato dos Bancários do Norte” (“SBN”), que também esteve envolvido nas negociações do novo ACT, não formalizou até 31 de
dezembro de 2016 a aceitação às alterações ao ACT e como tal o Banco não reconheceu nas suas contas de 2016 o impacto das alterações
do ACT para os colaboradores associados do SBN.
As alterações mais relevantes ocorridas no ACT originaram um proveito de Euros 187.635.000 (dos quais Euros 18.764.000 não correspondem
a benefícios pós-emprego) e podem ser descritos conforme se segue:
– Alteração da idade de reforma (invalidez presumível), que passou dos 65 anos para 66 anos e dois meses, em 2016. Esta idade não é fixa mas
aumenta no início de cada ano civil um mês. Assim, em 2017, a idade de reforma é 66 anos e 3 meses. Ficou acordado que a idade de reforma em
cada ano, fixada pela aplicação da regra acima referida, não pode ser superior em qualquer caso à idade normal de reforma em vigor no Regime
Geral de Segurança Social. Para efeitos do cálculo atuarial, foi considerado um aumento progressivo da idade da reforma até aos 67 anos e 2 meses;
– Foi introduzida uma alteração na fórmula de determinação da contribuição da entidade empregadora para os SAMS que deixa de ser uma
percentagem da reforma e passa a ser um valor fixo (88 euros por beneficiário e 37,93 no caso de pensionistas). Este valor será atualizado pela
taxa de atualização da tabela salarial. Esta alteração não tem impacto nos participantes e beneficiários, tanto ao nível das suas contribuições
como nos respetivos benefícios;
– Foi introduzido um novo benefício de reforma denominado prémio fim de carreira. Na data de reforma o participante tem direito a um
capital igual a 1,5 vezes o valor da retribuição mensal auferida à data de reforma. Este benefício substitui o Prémio de antiguidade que
era atribuído durante a vida ativa. Este benefício por ser atribuído na data de reforma ou em caso de morte, é considerado um benefício
pós-emprego, pelo que passa a integrar as responsabilidades com reforma. Em 31 de dezembro de 2016, este beneficio ainda não estava
incluído no contrato constitutivo do Fundo de pensões e como tal foi considerado como Extra-fundo.
Nos exercícios de 2016 e 2015, o movimento do Fundo de pensões pode ser apresentado como se segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

3.130.932

3.063.737

72.122

70.789

Ganhos e (perdas) atuariais

(168.693)

(109.308)

Contribuições para o Fundo

124.050

151.800

Pagamentos efetuados

SALDO EM 1 DE JANEIRO
Rendimento projetado dos ativos

(70.397)

(65.571)

Valor transferido para o Fundo decorrente de direitos adquiridos não atribuídos
respeitantes ao Plano complementar

1.231

5.853

Contribuições de colaboradores

8.234

8.557

Transferências para outros planos
SALDO FIM DO EXERCÍCIO
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Os elementos que compõem o valor do ativo do Fundo de Pensões são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

Remanescente

419.792

101.895

521.687

499.670

147.538

647.208

1.177.759

158.279

1.336.038

1.300.854

4.495

1.305.349

-

257.137

257.137

55.762

66.902

122.664
238.123

Ações
Obrigações e outros títulos
de rendimento fixo

2015 (reexpresso)

Ativos com
preço de
mercado em
mercado ativo

Unidades de participação
em fundos mobiliários

Carteira total

Ativos com preço
de mercado em
mercado ativo

Remanescente

Carteira total

Unidades de participação
em fundos imobiliários

-

241.636

241.636

-

238.123

Imóveis

-

280.302

280.302

-

299.634

299.634

Aplicações em Bancos e outros

-

461.324

461.324

-

517.954

517.954

1.597.551

1.500.573

3.098.124

1.856.286

1.274.646

3.130.932

A rubrica Ações inclui uma participação de 2,77% no grupo segurador holandês não cotado “Achmea BV”, cuja valorização em 31 de dezembro
de 2016 ascende a Euros 100.620.000. Esta valorização foi apurada pela Entidade Gestora, tendo como base uma avaliação independente
realizada por solicitação da Achmea, com referência a 31 de dezembro de 2015, e a desvalorização subsequente registada num índice relativo
ao mercado segurador europeu.
A rubrica Imóveis inclui os imóveis registados nas demonstrações financeiras do Fundo e utilizados por empresas do Banco que, em 31 de
dezembro de 2016, ascendem a Euros 279.626.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 298.958.000), sendo de destacar um conjunto de
imóveis denominado “Taguspark”, cujo valor contabilístico em 31 dezembro de 2016 ascende a Euros 267.028.000. Este valor contabilístico
foi apurado tendo por base avaliações realizadas por peritos avaliadores independentes realizadas em 2016, cujos pressupostos incluem a
expectativa do Banco de renovar o atual contrato de arrendamento
As rubricas que incluem ativos emitidos por empresas do Grupo BCP são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

128.876

128.900

Aplicações em Bancos

348.815

520.176

477.691

649.076

A evolução dos (ativos) / responsabilidades líquidas em balanço é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

2016
VALORES EM 1 DE JANEIRO

2015
(reexpresso)

(21.898)

38.699

(761)

(1.918)

RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS:
Custo normal
Custo / (proveito) dos juros

4.467

Custo com programas de reformas antecipadas

4.280

6.646

(1.231)

(5.853)

(168.871)

-

Valor transferido para o Fundo decorrente de direitos adquiridos não atribuídos respeitantes ao Plano complementar
Alterações Acordo Coletivo Trabalho (ACT)

5.706

RECONHECIDOS NA DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL:
(Ganhos) e perdas atuariais
Não decorrentes de alterações de pressupostos
Desvio entre o rendimento estimado e o rendimento efetivo do fundo
Desvio entre responsabilidades esperadas e efetivas

168.693

109.308

20.033

(638)

111.114

Resultantes de alterações de pressupostos

-

(124.050)

(151.800)

PAGAMENTOS

(21.541)

(22.048)

VALORES NO FINAL DO EXERCÍCIO

(29.765)

(21.898)

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO

RELATÓRIO E CONTAS 2016
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Com referência a 31 de dezembro de 2015, a soma entre o Custo / Proveito com programas de reformas antecipadas no montante de Euros
6.646.000 e o Valor transferido para o Fundo decorrente de direitos adquiridos não atribuídos respeitantes ao Plano complementar, num
proveito de Euros 5.853.000, foram assignados à provisão para custos de reestruturação.
Em 31 de dezembro de 2016, foram efetuadas pelo Banco contribuições em dinheiro para o Fundo no montante de Euros 124.050.000 (31
de dezembro de 2015: contribuições efetuadas pelo Banco em dinheiro para o Fundo no montante de Euros 151.800.000).
A estimativa das contribuições a efetuar pelo Banco e pelos colaboradores em 2017 para o Plano de Benefício Definido ascendem a Euros
8.058.000 e Euros 19.001.000, respetivamente.
Em conformidade com o disposto na IAS 19, o Banco contabilizou em 31 de dezembro de 2016, como proveito com benefícios pós-emprego,
o montante de Euros 162.116.000 (31 de dezembro de 2015: custo de Euros 3.788.000) cuja análise é apresentada como se segue:
(Milhares de Euros)

2016
(761)

Custo dos serviços correntes

2015
(reexpresso)
(1.918)

Custo / (proveito) dos juros líquidos no saldo da cobertura das responsabilidades

4.467

5.706

Custo / (proveito) com programas de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo

3.049

-

Alterações Acordo Coletivo Trabalho (ACT)

(168.871)

-

(Proveito) / Custo do exercício

(162.116)

3.788

Plano relativo a administradores
Atendendo a que o Regulamento de Reforma dos Administradores prevê que as reformas sejam objeto de uma atualização anual, e como
não é prática no mercado segurador a aquisição de rendas vitalícias que incorporem um fator de atualização variável, o Banco, observando os
critérios atuariais pertinentes, procedeu ao apuramento e ao registo nas suas demonstrações financeiras do montante necessário para fazer
face àquela atualização.
Em conformidade com a política de remuneração de Administradores, o Banco tem a responsabilidade de suportar o custo com as pensões
de reforma dos antigos membros do Conselho de Administração Executivo, bem como com o Plano Complementar de acordo com as normas
aplicáveis, estando as responsabilidades calculadas cobertas pelo Fundo de Pensões, pelo Extra-Fundo e por apólices de capitalização de
renda vitalícia.
Para cobertura de responsabilidades com pensões a ex-membros do Conselho de Administração Executivo, no âmbito do Regulamento
de Reforma dos Administradores do Banco, o Banco contratou com a Ocidental Vida a aquisição de apólices de seguro de renda vitalícia
imediata.
As apólices acima referidas não cobrem atualizações das responsabilidades cobertas através de apólice de capitalização de renda vitalícia,
em resultado de cálculos atuariais, o Banco tem registada em 31 de dezembro de 2016, uma provisão no montante de Euros 3.837.000 (31
de dezembro de 2015: Euros 4.245.000).
A movimentação dos valores das responsabilidades com pensões de reforma a pagar a anteriores membros do Conselho de Administração
Executivo, incluídos na rubrica de Outros passivos, é analisada como segue:
(Milhares de Euros)

SALDO EM 1 DE JANEIRO

2016

2015
(reexpresso)

4.245

3.153

(408)

Reforço / (Reposição)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO

3.837

RELATÓRIO E CONTAS 2016

1.092
4.245
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Após a análise dos indicadores de mercado, em particular as perspetivas de evolução da taxa de inflação e da taxa de juro de longo prazo para
a Zona Euro, bem como das características demográficas dos seus colaboradores, o Banco utilizou os seguintes pressupostos atuariais para o
cálculo das responsabilidades com pensões de reforma:

0,25% até 2019
0,75% após 2019
0% até 2019
0,5% após 2019

2015
(reexpresso)
0,75% até 2017
1% após 2017
0% até 2017
0,5% após 2017

2,1%

2,5%

TV 88/90

TV 73/77 – 2 anos

TV 88/90 – 3 anos

TV 88/90 –3 anos

2016
Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento das pensões
Taxa de desconto / taxa de rendimento do Fundo
Tábuas de mortalidade
Homens(a)
Mulheres(b)
Taxa de invalidez

Não aplicada

Não aplicada

Taxa de turnover

Não aplicada

Não aplicada

66 anos e 2 meses

65 anos

Idade normal de reforma(c)
Taxa de crescimento do salario total
Taxa de revalorização dos salários / pensões da Segurança Social

1,75%

1%

1%

0,5%

No exercício de 2016, foi alterada a tábua de mortalidade da população masculina que passou da TV 73/77-2 anos para a TV 88/90, o que tem implícito um aumento da esperança
média de vida da população masculina.
A tábua de mortalidade considerada para as mulheres corresponde à TV 88/90 ajustada em menos 3 anos (o que tem implícito um aumento da esperança média de vida face à
que seria considerada em função da sua idade efetiva.
c)
A idade de reforma é variável. Em 2016, é de 66 anos e 2 meses e irá aumentar 1 mês por cada ano civil. Esta idade não pode ser superior à idade normal de reforma em vigor no Regime
Geral de Segurança Social (RGSS). A idade normal de reforma no RGSS é variável e depende da evolução da esperança média de vida aos 65 anos. Para efeitos da estimativa utilizou-se
como pressuposto que o incremento da esperança de vida, nos anos futuros, será de um ano em cada 10 anos. No entanto, fixou-se como máximo a idade de 67 anos e 2 meses.
a)

b)

Os pressupostos de base utilizados no cálculo do valor atuarial das responsabilidades estão de acordo com os requisitos definidos pela IAS 19.
Não são considerados decrementos de invalidez no cálculo das responsabilidades.
Conforme definido pela IAS 19, a taxa de desconto utilizada na atualização das responsabilidades do fundo de pensões do Banco foi
determinada em 31 de dezembro de 2016, com base numa análise efetuada sobre as yields de mercado, de um universo de emissões de
obrigações – de elevada qualidade (baixo risco), maturidades diversas (adequadas ao prazo de liquidação das responsabilidades do fundo) e
denominadas em Euros – respeitantes a um leque diversificado e representativo de emitentes.
Em 31 de dezembro de 2015, o Banco utilizou uma taxa de desconto de 2,5% para medir a sua responsabilidade relativamente aos planos de
pensões com benefícios definidos dos seus colaboradores e administradores.
Nas demonstrações financeiras com referência a 31 de dezembro de 2016, a taxa de desconto foi reduzida em 0,4%, para 2,1% (face a 31 de
dezembro de 2015), tendo em conta a redução do nível das taxas de juro de mercado relevantes neste contexto.
O Banco, face à atual tendência de evolução dos salários e à situação económica a esta data, determinou uma taxa de crescimento dos salários
progressiva de 0,25% até 2019 e 0,75% a partir de 2019 e uma taxa de crescimento das pensões de 0% até 2019 e de 0,50% a partir de 2019.
As perdas atuariais líquidas do exercício no montante de Euros 299.840.000 (31 de dezembro de 2015: perdas atuariais líquidas de Euros
108.670.000) são relativas à diferença entre os pressupostos utilizados no cálculo das responsabilidades e os valores efetivamente verificados
e a alteração de pressupostos atuariais são analisados conforme segue:

(Ganhos) / Perdas atuariais
2016
Valores
efetivamente
verificados em %
DESVIOS ENTRE AS RESPONSABILIDADES ESPERADAS E EFETIVAS
ALTERAÇÕES DE PRESSUPOSTOS:
Taxa de desconto
Taxa de crescimento salarial e taxa de crescimento do salário total
para efeitos da Segurança Social
Taxa de crescimento das pensões
Tábua de mortalidade
Outras alterações(*)
Rendimento dos Fundos
(*)

2015 (reexpresso)

Euros '000

Euros '000

-

20.033

-

(638)

-

221.742

-

-

-0,76%

109.308
108.670

-2,62%

Alteração na metodologia de determinação da idade da reforma de acordo com o Regime Geral da Segurança Social.
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Valores
efetivamente
verificados em %

(87.125)
(39.554)
24.261
(8.210)
168.693
299.840
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A alteração do pressuposto relativo à taxa de crescimento dos salários inclui o efeito da alteração da taxa de crescimento do salário
pensionável e a alteração da taxa de crescimento do salário total, utilizado para efeitos do cálculo de responsabilidade a assumir pela
Segurança Social.
Em 31 de dezembro de 2016, as perdas atuariais não decorrentes da alteração dos pressupostos ascendem a Euros 20.033.000.
A análise de sensibilidade à variação de pressupostos, nos termos do disposto na IAS 19, é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Impacto da alteração de pressupostos financeiros
2016
- 0,25%

2015 (reexpresso)
+ 0,25%

- 0,25%

+ 0,25%

Taxa de Desconto

133.085

(125.383)

137.976

(129.552)

Taxa de Crescimento das Pensões

(121.138)

159.574

(129.673)

136.710

Taxa de Crescimento dos Salários

(35.331)

37.726

(43.166)

45.327

Impacto da alteração de pressupostos demográficos
2016
- 1 ano

2015 (reexpresso)
+ 1 ano

72.113

Alteração da Tábua de Mortalidade

- 1 ano

(97.080)

+ 1 ano
92.120

(92.703)

As sensibilidades apresentadas foram determinadas com base na aplicação das mesmas condições a toda população, isto é, considera-se
que os filiados do Sindicato dos Bancários do Norte têm o mesmo plano que os restantes. Considera-se que esta simplificação não afeta
materialmente a análise.
No decurso de 2016, e com base nas alterações ocorridas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), as contribuições para o SAMS passaram a
ser de um valor fixo, enquanto que em 2015 eram de 6,5%. Considerando esta alteração, procedeu-se a uma análise de sensibilidade a uma
variação positiva e a uma variação negativa de um ponto percentual no valor dos custos com os benefícios de saúde cujo impacto é analisado
como segue:
(Milhares de Euros)

Variação positiva de 1%

Variação negativa de 1%

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

2016

Impacto no custo com pensões

28

36

(28)

(36)

Impacto nas responsabilidades

3.120

3.239

(3.120)

(3.239)

Prémio de antiguidade
Em 31 de dezembro de 2016, o ACT deixou de incluir o prémio de antiguidade, sendo substituído pelo prémio final de carreira, que é
considerado como beneficio pós-emprego e como tal está a ser considerado no cálculo das responsabilidades com reformas (extra-fundo),
tal como apresentado anteriormente.
Em 31 de dezembro de 2016, as responsabilidades relacionadas com o prémio de antiguidade ascendem a Euros 20.962.000 (31 de dezembro
de 2015: Euros 45.368.000), estando relacionadas com pagamentos ainda a incorrer com referência à data em que deixou de ser considerado
benefício, nos termos previstos na nova redução do ACT (nota 36).
O custo relativo aos exercícios de 2016 e 2015 para o prémio de antiguidade é o seguinte:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Custo dos serviços correntes

2.181

2.368

Custo dos juros

1.058

1.124

Outros

(22.003)

(1.284)

Custo do exercício

(18.764)

2.208
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Plano de contribuição definida
De acordo com o descrito na política contabilística 1 v ii), no âmbito do Plano de Contribuição Definida previsto no Fundo de Pensões do
Grupo BCP, não foram efetuadas contribuições no ano de 2016 para os colaboradores que tenham sido admitidos até 1 de julho de 2009, por
não se terem verificado os cumpridos os seguintes requisitos: (i) o ROE do Banco seja igual ou superior à taxa das obrigações do tesouro a 10
anos acrescida de 5 pontos percentuais e (ii) existam reservas ou resultados distribuíveis nas contas do Banco Comercial Português.
Para os colaboradores que tenham sido admitidos após 1 de julho de 2009, são efetuadas contribuições mensais e iguais a 1,5% da
remuneração mensal auferida pelos colaboradores no corrente mês, quer pelo Banco, quer pelos próprios colaboradores. Esta contribuição
tem carater obrigatório e está definida nos Acordos Coletivos de Trabalho do Grupo BCP, não tendo subjacente qualquer critério de
performance. O Banco registou em custos com o pessoal o montante de Euros 47.000 (2015: Euros 35.000) relativo a esta contribuição.

45. PARTES RELACIONADAS
Conforme definido na IAS 24, são consideradas partes relacionadas do Banco as empresas detalhadas na nota 53 – Empresas subsidiárias e
associadas do Banco Comercial Português S.A., o Fundo de Pensões, os membros do Conselho de Administração e os elementos chave de
gestão. São considerados elementos chave de gestão os diretores de 1.ª linha. Para além dos membros do Conselho de Administração e dos
elementos chave de gestão são igualmente consideradas partes relacionadas as pessoas que lhes são próximas (relacionamentos familiares)
e as entidades por eles controladas ou em cuja gestão exercem influência significativa.
De acordo com a legislação portuguesa, e nomeadamente no âmbito do artigo 109.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras (RGICSF), são ainda consideradas partes relacionadas os detentores de participação qualificada no Banco Comercial Português,
S.A., bem como as sociedades que esses acionistas direta ou indiretamente dominem ou que com eles estejam numa relação de grupo.
A listagem com os detentores de participação qualificada encontra-se detalhada na nota 37.

a) Saldos e transações com acionistas detentores de participação qualificada, detalhados na nota 37
À data de 31 de dezembro de 2016, os saldos refletidos nas rubricas de ativo e passivo do balanço com acionistas detentores de participação
qualificada são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

ATIVO
215.683

63.473

15.813

14.410

Ativos financeiros disponíveis para venda

106.390

109.233

TOTAL

337.886

187.116

Crédito a clientes
Ativos financeiros detidos para negociação

PASSIVO
-

810

Recursos de clientes

359.980

13.010

TOTAL

359.980

13.820

Recursos de instituições de crédito

A rubrica Crédito a clientes apresenta-se líquida de imparidade no montante de Euros 111.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 63.000).
Durante os exercícios de 2016 e 2015, foram efectuadas transações com acionistas detentores de participação qualificada, refletidas nas
rubricas da demonstração de resultados, que são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

7.057

5.312

Comissões proveitos

2.242

2.078

TOTAL

9.299

7.390

469

839

30

37

499

876

PROVEITOS
Juros e proveitos equiparados

CUSTOS
Juros e custos equiparados
Comissões custo
TOTAL
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À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, as garantias prestadas e linhas de crédito revogáveis e irrevogáveis concedidas por parte do Banco
sobre os acionistas detentores de participação qualificada são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Garantias prestadas
Linhas de crédito revogáveis

2016

2015
(reexpresso)

30.378

39.556

201.251

53.971

-

150.000

231.629

243.527

Linhas de crédito irrevogáveis

b) Transações com membros do Conselho de Administração e Elementos chave de gestão
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos com partes relacionadas descriminadas no quadro seguinte, incluídos em rubricas de ativo
do balanço, são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Ativos financeiros detidos
para negociação

Crédito a clientes

Disponibilidades
em instituições de crédito

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos

20

-

-

139

-

-

13

-

-

-

844

2.840

7.255

-

-

Membros próximos da família

250

-

-

Empresas controladas

196

-

-

7.873

844

2.840

Comissão Executiva
Membros próximos da família
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão

(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Ativos financeiros detidos
para negociação

Crédito a clientes

Aplicações em instituições
de crédito

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos

26

-

-

159

-

-

20

-

-

-

27

105.067

6.950

-

-

Membros próximos da família

272

-

-

Empresas controladas

302

-

-

7.729

27

105.067

Comissão Executiva
Membros próximos da família
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
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Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos com partes relacionadas descriminadas no quadro seguinte, incluídos em rubricas de
passivo do balanço, são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Recursos de instituições de crédito

Recursos de clientes

Passivos Financeiros (Derivados)

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

Membros não executivos

-

-

1.593

3.454

-

-

Comissão Executiva

-

-

1.094

1.336

-

-

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros próximos da família
Empresas controladas

-

-

1.663

1.825

-

-

16.858

39.510

452

3.846

1.053

9

-

-

1.757

3.152

-

-

ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
Membros próximos da família

-

-

3.412

1.327

-

-

Empresas controladas

-

-

904

174

-

-

16.858

39.510

10.875

15.114

1.053

9

Durante os exercícios de 2016 e 2015, foram efectuadas transações com partes relacionadas descriminadas no quadro seguinte, incluídas
em rubricas de proveitos da demonstração de resultados, que são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e custos equiparados

Comissões custo

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

-

-

81

99

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva

-

-

27

21

Membros próximos da família

-

-

22

19

Empresas controladas

6

1.087

156

513

ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
Membros próximos da família
Empresas controladas

52

59

64

49

9

10

34

13

6

4

10

10

73

1.160

394

724

Durante os exercícios de 2016 e 2015, foram efectuadas transações com partes relacionadas descriminadas no quadro seguinte, incluídas
em rubricas de custos da demonstração de resultados, que são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e custos equiparados

Comissões custo

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

11

39

2

2

5

17

1

1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva

10

20

1

1

104

142

1

13

52

97

2

2

Membros próximos da família

8

14

2

1

Empresas controladas

1

4

2

3

191

333

11

23

Membros próximos da família
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Elementos chave de gestão
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as linhas de crédito revogáveis e irrevogáveis concedidas por parte do Banco sobre as seguintes partes
relacionadas são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Linhas de crédito revogáveis

Linhas de crédito irrevogáveis

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

109

126

-

-

95

124

-

-

132

126

-

-

25

55

-

-

Elementos chave de gestão

376

515

39

74

Membros próximos da família

247

172

-

-

16

14

-

-

1.000

1.132

39

74

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros não executivos
Comissão Executiva
Membros próximos da família
Empresas controladas
ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO

Empresas controladas

As remunerações fixas e encargos sociais pagos aos membros do Conselho de Administração e elementos chave de gestão são analisados
como segue:
(Milhares de Euros)

Conselho de Administração
Comissão Executiva

Remunerações
Complemento de reforma
Fundo de Pensões
Outros encargos sociais obrigatórios
Prémio de antiguidade

Membros não executivos

Elementos chave de gestão

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

2016

2015
(reexpresso)

1.922

2.073

526

578

5.260

5.394

702

1.205

-

-

-

-

28

19

-

-

51

61

484

531

124

137

1.466

1.479

-

44

-

-

211

143

3.136

3.872

650

715

6.988

7.077

Tendo presente que a remuneração dos membros da Comissão Executiva tem em vista a compensação das atividades que desenvolvem no
Banco diretamente e toda e qualquer função desempenhada em sociedades ou órgãos sociais para os quais tenham sido nomeados por
indicação ou em representação do Banco, neste último caso, o valor líquido das remunerações auferidas anualmente por tais funções por
cada membro da Comissão Executiva será deduzido aos respetivos valores de remuneração fixa anual atribuível pelo Banco.
Durante o exercício de 2016, o montante de remunerações pagas à Comissão Executiva inclui Euros 158.000 (31 de dezembro de 2015: Euros
103.000) que foram suportados por empresas subsidiárias ou por empresas em cujos órgãos sociais representem interesses do Grupo, sendo
que Euros 63.000 são referentes ao ano de 2015.
Relativamente ao exercício de 2016 e de 2015, não foram atribuídas aos membros da Comissão Executiva quaisquer importâncias a título de
remuneração variável.
Durante o exercício de 2016, foram pagas indemnizações por cessação de funções a um elemento chave de gestão Euros 483.000 de (2015:
Euros 4.729.000 pagos a quatro elementos chave de gestão).
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A posição acionista e obrigacionista dos membros dos Órgãos Sociais, elementos chave de gestão e membros próximos da família com estas
categorias é a seguinte:
N.º de títulos à data de

Acionistas / Obrigacionistas

Título

31/12/2016

Movimento em 2016

31/12/2015

Aquisições

Alienações

Data

Preço
Unitário
Euros

MEMBROS DE ÓRGÃOS SOCIAIS
António Vítor Martins Monteiro(i)

Ações BCP

242

18.119

Carlos José da Silva

Ações BCP

15.544

1.165.812
3.824.650

Nuno Manuel da Silva Amado

Ações BCP

50.996

Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto

Ações BCP

0

0

André Magalhães Luiz Gomes

Ações BCP

712

53.451

André Palma Mira David Nunes

Ações BCP

0

0

António Henriques Pinho Cardão(ii)

Ações BCP

10.304

772.843

António Luís Guerra Nunes Mexia

Ações BCP

151

11.330

Cidália Maria Mota Lopes(x)

Ações BCP

136

10.247

Jaime de Macedo Santos Bastos

Ações BCP

53

4.037

João Bernardo Bastos Mendes Resende

Ações BCP

0

0

João Manuel Matos Loureiro

Ações BCP

175

13.180

José Jacinto Iglésias Soares
José Miguel Bensliman Schorcht
da Silva Pessanha
José Rodrigues de Jesus
Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira
Callé Lucas
Miguel de Campos Pereira de Bragança

Ações BCP

0

1.156.004

Ações BCP
Ações BCP

278
0

20.879
0

Ações BCP
Ações BCP

3.667
22.873

275.002
1.715.485

Miguel Maya Dias Pinheiro

Ações BCP

22.588

1.694.099

Raquel Rute da Costa David Vunge(iii)

Ações BCP

0

0

Rui Manuel da Silva Teixeira(iv)

Ações BCP

2.271

170.389

04/mai/16

0,0370

23

17/out/16

0,0155

1

17/out/16

0,0155

120

20/out/16

0,0179

1.205.276

12/mai/16

0,0330

1.156.004(*)

ELEMENTOS CHAVE DE GESTÃO
Albino António Carneiro de Andrade

Ações BCP

0

0

Américo João Pinto Carola(v)

Ações BCP

503

37.745
182.953

Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral(vi)

Ações BCP

2.440

Ana Maria Jordão F. Torres Marques Tavares(vii)

Ações BCP

9.509

713.055

André Cardoso Meneses Navarro

Ações BCP

16.743

1.255.739

António Augusto Amaral de Medeiros

Ações BCP

2.666

200.000

António Augusto Decrook Gaioso Henriques

Ações BCP

29.036

715.938

256.522

24/mai/16

0,0310

António Ferreira Pinto Júnior

Ações BCP

1.334

100.000

50

20/out/16

0,0180

António Luís Duarte Bandeira(viii)

Ações BCP

8.000

500.008

70.000

04/jul/16

0,0318

29.992

28/set/16

0,0155

20/dez/16

1,136979

Artur Frederico Silva Luna Pais

Ações BCP

20.047

1.503.611

Belmira Abreu Cabral

Ações BCP

1.206

90.458

Carlos Alberto Alves

Ações BCP

6.666

500.002

Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello
Dulce Maria Pereira Cardoso Mota
Jorge Jacinto
Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis

Ações BCP

1.833

137.500

Ações BCP
Ações BCP

1.911
0

143.335
0
222.365

Francisco António Caspa Monteiro

Ações BCP

2.965

Gonçalo Nuno Belo de Almeida Pascoal

Ações BCP

3

275

Henrique Raúl Ferreira Leite Pereira Cernache

Ações BCP

142

10.683

João Nuno Lima Brás Jorge

Ações BCP

5.653

424.069

Jorge Filipe Nogueira Freire Cortes Martins

Ações BCP

100

7.518

Jorge Manuel Machado de Sousa Góis

Ações BCP

0

0

José Guilherme Potier Raposo Pulido Valente

Ações BCP

28.600

4.080.000

(*)

25 800

Doação.

As alíneas indicadas nos quadros anteriores para as categorias "Membros de Órgãos Sociais" e "Elementos chave de gestão" identificam as
pessoas que estão associadas à categoria "Membros próximos da família".

RELATÓRIO E CONTAS 2016

407

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

Conforme descrito na nota 37, o Banco Comercial Português, S.A procedeu, em outubro de 2016, a um reagrupamento, sem redução do capital
social, das ações representativas do seu capital social mediante a aplicação de um quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo a cada
75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.
N.º de títulos à data de

Acionistas / Obrigacionistas
José Laurindo Reino da Costa(ix)
Luís Miguel Manso Correia dos Santos
Maria Manuela Correia Duro Teixeira
Maria Manuela de Araújo Mesquita Reis

Maria Montserrat Vendrell Serrano Duarte
Mário António Pinho Gaspar Neves

0

193

Certificado BCPI
Eurostox 50

187

187

Certificado
BCPI DAX 30

55

55

Certificado
BCP Nikkei

0

11

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

15.300
221
285
1.800
0
0
926
0
1.373
2.999
1.205
12.614
9.333
0
0
0
0
0

1.020.710
16.614
21.420
135.000
0
0
69.412
0
102.986
225.000
90.342
946.059
700.000
0
0
0
0
0

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

137
29
186
691

0
2.217
14.000
51.859

Certificado
BCPI DAX 30

100

100

Certificado BCPI
Eurostox 50

142

142

Francisco Jordão Torres Marques Tavares
Isabel Maria V. Leite P. Martins Monteiro(i)
João Paulo Fernandes de Pinho Cardão(ii)
José Manuel de Vasconcelos Mendes Ferreira(vi)
Luís Miguel Fernandes de Pinho Cardão(ii)
Maria Avelina V. C. L. J. Teixeira Diniz(viii)

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

62
195
4.546
167
194
2.434

4.586
14.605
340.970
12.586
14.550
182.528

Maria da Graça dos Santos Fernandes
de Pinho Cardão(ii)
Maria Helena Espassandim Catão(iv)
Maria Raquel Sousa Candeias Reino da Costa(ix)

Ações BCP
Ações BCP
Ações BCP

383
36
18

28.833
2.750
1.420

(vii)

Data
26/jun/16

Preço
Unitário
Euros
0,0173

19/jan/16
20/jan/16
13/jun/16

0,0390
0,0318
0,0206

193

16/nov/16

21,71

11

17/nov/16

178,00

27/set/16

0,0160

Título
31/12/2016 31/12/2015 Aquisições Alienações
12.433
Ações BCP
82.500
850.000
1.333
Ações BCP
100.000
0
Ações BCP
0
6.666
Ações BCP
390.000
10.000
50.000
50.000
0
Ações BCP
0
1.855
Ações BCP
139.000
Certificado
BCPI S6P 500

Miguel Pedro Lourenço Magalhães Duarte
Miguel Filipe Rodrigues Ponte
Nelson Luís Vieira Teixeira
Nuno Alexandre Ferreira Pereira Alves
Pedro José Mora de Paiva Beija
Pedro Manuel Macedo Vilas Boas
Pedro Manuel Rendas Duarte Turras
Pedro Trigo de Morais de Albuquerque Reis
Ricardo Potes Valadares
Robert Gijsbert Swalef
Rosa Maria Ferreira Vaz Santa Barbara
Rui Fernando da Silva Teixeira
Rui Manuel Pereira Pedro
Rui Nelson Moreira de Carvalho Maximino
Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes
Vânia Alexandra Machado Marques Correia
Teresa Paula Corado Leandro Chaves do Nascimento
Vasco do Carmo Viana Rebelo de Andrade
MEMBROS PRÓXIMOS DA FAMÍLIA
Alexandre Miguel Martins Ventura(x)
Ana Isabel Salgueiro Antunes(v)
Ana Margarida Rebelo A.M. Soares Bandeira(viii)
Eusébio Domingos Vunge(iii)

Movimento em 2016
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As alíneas indicadas nos quadros anteriores para as categorias "Membros de Órgãos Sociais" e "Elementos chave de gestão" identificam as
pessoas que estão associadas à categoria "Membros próximos da família".
Conforme descrito na nota 37, o Banco Comercial Português, S.A procedeu, em outubro de 2016, a um reagrupamento, sem redução do capital
social, das ações representativas do seu capital social mediante a aplicação de um quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo a cada
75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo, sendo o reagrupamento aplicável a todas as ações, na mesma proporção.

c) Saldos e transações com subsidiárias e associadas, detalhadas na nota 53
À data de 31 de dezembro de 2016, os créditos detidos pelo Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados
como segue:
(Milhares de Euros)

Ativos não
Ativos Financ. Ativos Financ. correntes
Disponibilidades Aplicações Crédito a detidos para disponíveis detidos para
Outros ativos
em outras ICs
em ICs
Clientes negociação para venda
venda
Banco ActivoBank, S.A.
Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

-

-

-

-

-

-

5

Total
5

-

934.137

-

17.220

-

-

17.715 969.072

980

237.536

-

43

-

-

- 238.559

BCP Finance Bank Ltd

-

-

-

-

52.426

-

-

52.426

BCP Investment, B.V.

-

-

58.413

-

-

-

-

58.413

Bichorro – Empreendimentos Turísticos
e Imobiliários S.A.

Banco Millennium Atlântico, S.A.

-

-

-

-

-

9.495

-

9.495

BIM – Banco Internacional de Moçambique,
S.A.R.L.

187

-

-

-

-

-

3.975

4.162

DP Invest – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

-

-

-

-

-

1

1

Finalgarve – Sociedade de Promoção
Imobiliária Turística, S.A.

-

-

-

-

-

19.731

-

19.731

Fiparso – Sociedade Imobiliária Lda.

-

-

-

-

-

2.086

-

2.086

Fundial – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

-

-

-

-

-

1

1

Fundipar – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

-

-

-

-

-

3

3

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Gestimo

-

-

-

-

-

-

1

1

Fundo de Investimento Imobiliário
Imorenda

-

-

-

-

-

-

588

588

Fundo de Investimento Imobiliário
Imosotto Acumulação

-

-

-

-

-

-

217

217

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Intercapital

-

-

-

-

-

-

1

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Sand Capital

-

-

-

-

-

-

1

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Stone Capital

-

-

-

-

-

-

1

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Oceânico II

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

1

1

Funsita – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado
Grand Urban Investment Fund – Fundo
Especial de Investimento Imobiliário
Fechado
Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imábida – Imobiliária da Arrábida, S.A.
Imoport – Fundo de Investimento
mobiliário Fechado
Interfundos Gestão de Fundos de
Investimento Imobiliários, S.A.

-

-

-

-

-

-

2

2

207

-

-

12

-

-

-

219

-

-

-

-

-

38.477

-

38.477

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

35

35
(continua)
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(continuação)

(Milhares de Euros)

Ativos não
Ativos Financ. Ativos Financ. correntes
Disponibilidades Aplicações Crédito a detidos para disponíveis detidos para
Outros ativos
em outras ICs
em ICs
Clientes negociação para venda
venda

Total

Irgossai – Urbanização e construção, S.A.

-

-

-

-

-

92.368

-

92.368

Magellan Mortgages No. 2 PLC

-

-

-

-

18.504

-

-

18.504

Magellan Mortgages No. 3 PLC

-

-

-

5.983

116.771

-

- 122.754

Millenniumbcp Ageas Grupo
Segurador,S.G.P.S., S.A. (Grupo)

-

-

5.649

73.468

-

-

12.617

91.734

Millennium bcp Bank & Trust

-

-

-

3.856

-

-

-

3.856

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

-

-

-

-

-

18.901

18.901

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

-

-

-

-

-

-

57.195

57.195

Millennium bcp Participações,
S.G.P.S.,Sociedade Unipessoal, Lda.

-

-

-

599

-

-

Millennium Fundo de Capitalização – Fundo
de Capital de Risco

-

-

-

-

-

-

9

9

MR – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

-

15

-

-

-

16

31

Mundotêxtil - Indústrias Têxteis, S.A.

-

-

6.326

-

-

-

-

6.326

MULTI 24 - Sociedade Imobiliária, S.A.

-

-

9.824

-

-

-

-

9.824

Multiusos Oriente – Fundo Especial de
Investimento Imobiliário Fechado

-

-

1.074

-

-

-

3

1.077

Nanium, S.A.

-

-

18.866

-

-

-

13.621

32.487

Propaço – Sociedade Imobiliária de Paço
D'Arcos, Lda.

-

-

-

-

-

-

13.535

13.535

Setelote – Aldeamentos Turísticos, S.A.

-

-

-

-

-

13.000

-

13.000

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

10.571

14

-

-

-

-

10.585

Webspectator Corporation

-

-

-

-

-

18.272

-

18.272

1.374 1.182.244

100.181

101.181

187.701

193.429

305.583 306.182

444.033 2.210.143

À data de 31 de dezembro de 2016, os débitos do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Recursos de
Recursos de ICs Clientes
Adelphi Gere, Investimentos Imobiliários, S.A.

Títulos
de dívida
emitidos

Passivos
Financ. detidos
Passivos
p / negociação Subordinados

Outros
passivos

Total

-

218

-

-

-

-

218

Banco ActivoBank, S.A.

432.369

-

-

-

-

10.544

442.913

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

167.799

-

-

45.877

28.768

10.085

252.529

85.755

-

-

-

-

-

85.755

483

-

-

-

-

-

483

107.978

-

-

-

-

-

107.978

12.172

-

-

-

-

-

12.172

BCP África, S.G.P.S., Lda.

-

42.132

-

-

-

-

42.132

BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

-

11.355

-

-

-

-

11.355

230.954

-

-

1.540

-

-

232.494

BCP Finance Company, Ltd

-

105.958

-

-

69.946

-

175.904

BCP Holdings (USA), Inc.

-

41.013

-

-

-

-

Banco Millennium Atlântico, S.A.
Banque BCP (Luxembourg), S.A.
Banque BCP, S.A.S.
Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

BCP Finance Bank Ltd

41.013
(continua)
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(continuação)

(Milhares de Euros)

Recursos
de ICs
BCP International, B.V.
BCP Investment, B.V.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

Recursos
de Clientes

Títulos
de dívida
emitidos

Passivos
Financ.detidos
Passivos
p / negociação Subordinados

Outros
passivos

Total

-

115.782

-

-

-

-

115.782

-

193.550

-

-

-

-

193.550

5.847

-

-

-

-

-

5.847

DP Invest – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

203

-

-

-

-

203

Enerparcela – Empreendimentos Imobiliários, S.A.

-

1.552

-

-

-

-

1.552

-

220

-

-

-

-

220

Fundial – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado
Fundipar – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

186

-

-

-

-

186

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo

-

763

-

-

-

-

763

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

-

1.259

-

-

-

-

1.259

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

-

10.256

-

-

-

-

10.256

-

8.585

-

-

-

-

8.585

-

150

-

-

-

-

150

-

234

-

-

-

-

234

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto
Acumulação
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Intercapital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Sand Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Stone Capital

-

233

-

-

-

-

233

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II

-

1.432

-

-

-

-

1.432

-

1.866

-

-

-

-

1.866

Funsita - Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado
Grand Urban Investment Fund - Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imábida – Imobiliária da Arrábida, S.A.

-

280

-

-

-

-

280

141

-

-

-

-

-

141

-

82

-

-

-

-

82

-

-

-

-

3.088
4.805

Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado
Interfundos Gestão de Fundos de Investimento
Imobiliários, S.A.

-

3.088

-

4.805

-

-

-

-

Irgossai – Urbanização e construção, S.A.

-

469

-

-

-

-

469

M Inovação – Fundo de Capital de Risco BCP Capital

-

108

-

-

-

-

108

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A.
(Grupo)

-

468.968

956.479

66.946

475.222

13

1.967.628

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

4.321

-

-

-

Millennium bcp Bank & Trust
Millennium bcp Imobiliária, S.A.

(2.331)

1.990

102.515

-

-

-

-

-

102.515

-

797

-

-

-

-

797

-

74.349

-

-

-

-

74.349

-

-

-

-

332

Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade
Unipessoal, Lda.
Millennium bcp Teleserviços – Serviços de Comércio
Electrónico, S.A.
Millennium Fundo de Capitalização - Fundo de
Capital de Risco

-

332

-

83.581

-

-

-

-

83.581

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, S.A.

-

1.718

-

-

-

-

1.718

MULTI 24 – Sociedade Imobiliária, S.A.

-

79

-

-

-

-

79
7.900

Nanium, S.A.

-

7.900

-

-

-

-

Propaço – Sociedade Imobiliária de Paço D'Arcos, Lda.

-

95

-

-

-

-

95

Sadamora – Investimentos Imobiliários, S.A.

-

322

-

-

-

-

322
2.468

S&P Reinsurance Limited

-

2.468

-

-

-

-

Servitrust – Trust Management Services S.A.

-

618

-

-

-

-

618

SIBS, S.G.P.S., S.A.

-

7.348

-

-

-

-

7.348
1.753

Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria em
Infra-Estruturas de Transportes, S.A.
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

1.753

-

-

-

-

132

-

-

-

-

-

132

1.146.145

1.200.428

956.479

114.363

573.936

18.311

4.009.662

A 31 de dezembro de 2016, a empresa associada Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. detém 8.694.500 ações do BCP, no
valor total de Euros 9.312.000.
RELATÓRIO E CONTAS 2016

411

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

À data de 31 de dezembro de 2016, os proveitos do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e Proveitos
equiparados
ACT-C-Indústria de Cortiças, S.A.
Banco ActivoBank, S.A.

1

Comissões
Proveitos

Outros proveitos Lucros em operações
de exploração
financeiras

-

-

-

Total
1

-

-

139

-

139

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

2.575

88

-

31.304

33.967

Banco Millennium Atlântico, S.A.

6.474

192

-

-

6.666

Banque BCP, S.A.S.

-

2

-

-

2

Banque BCP (Luxembourg), S.A.

-

3

-

-

3

Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

-

923

129

-

1.052

BCP Finance Bank Ltd

359

-

-

513

872

2.722

-

-

-

2.722

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

1

46

9.382

-

9.429

DP Invest – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

-

7

-

-

7

Fundial – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

-

8

-

-

8

Fundipar – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

-

37

-

-

37

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo

-

24

-

-

24

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

-

2

-

-

2

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

-

172

-

-

172

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação

-

228

-

-

228

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Intercapital

-

6

-

-

6

Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A.

-

305

121

-

426

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Sand Capital

-

6

-

-

6

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Stone Capital

-

6

-

-

6

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II

-

46

-

-

46

Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

-

16

-

-

16

Grand Urban Investment Fund – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

22

-

-

22

13

165

-

-

178

-

24

-

-

24

Magellan Mortgages No. 2 PLC

1.212

155

-

-

1.367

Magellan Mortgages No. 3 PLC

4.214

523

-

-

4.737

-

-

-

1.908

1.908

BCP Investment, B.V.

Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Millennium bcp Bank & Trust
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo)

167

52.222

235

-

52.624

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

-

20

-

-

20

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

105

5.900

-

6.005

-

16

-

-

16

32

-

-

-

32

Millennium Fundo de Capitalização - Fundo de Capital de Risco
MULTI 24 – Sociedade Imobiliária, S.A.
Multiusos Oriente – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Nanium, S.A.
Sadamora – Investimentos Imobiliários, S.A.
SIBS, S.G.P.S., S.A.
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

1

43

-

-

44

302

138

-

-

440

-

13

-

-

13

-

6

-

-

6

226

1.095

-

-

1.321

18.299

56.664

15.906

33.725

124.594
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À data de 31 de dezembro de 2016, os custos do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e Custos
equiparados

Comissões
custo

Fornecimentos
e serviços de
terceiros

Outros custos
de exploração

Prejuízos em
operações
financeiras

Total

Banco ActivoBank, S.A.

629

14.474

-

(27)

-

15.076

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

476

2.597

-

-

14.475

17.548

Banco Millennium Atlântico, S.A.
Banque BCP, S.A.S.
BCP África, S.G.P.S., Lda.

196

-

-

-

-

196

7.894

-

-

-

-

7.894

18

-

-

-

-

18

190

-

-

(38)

-

152

14.052

-

-

-

1.026

15.078

1.597

-

-

-

-

1.597

BCP International, B.V.

24

-

-

-

-

24

BCP Investment, B.V.

29

-

-

-

-

29

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

20

5

-

-

-

25

Bitalpart, B.V.

4

-

-

-

-

4

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo

5

-

-

-

-

5

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

1

-

-

-

-

1

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

7

-

-

7.056

-

7.063

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto
Acumulação

6

-

-

1.910

-

1.916

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Intercapital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Sand Capital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Stone Capital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Oceânico II

BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
BCP Finance Bank Ltd
BCP Finance Company, Ltd

1

-

-

-

-

1

Funsita – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

10

-

-

-

-

10

Grupo Bank Millennium (Polónia)

(2)

30

-

-

-

28

Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado

17

-

-

-

-

17

5

-

-

-

-

5

699

-

-

-

1.389

2.088

55.913

4

-

176

-

56.093

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

-

4

21.507

-

21.511

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

-

-

-

36

-

36

Millennium bcp Teleserviços – Serviços
de Comércio Electrónico, S.A.

-

-

-

15

-

15

277

-

-

-

-

277

Interfundos Gestão de Fundos
de Investimento Imobiliários, S.A.
Millennium bcp Bank & Trust
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S.,
S.A. (Grupo)

Millennium Fundo de Capitalização – Fundo
de Capital de Risco
MULTI 24 – Sociedade Imobiliária, S.A.

-

-

3

-

-

3

Nanium, S.A.

-

1

-

-

-

1

11

-

-

-

-

11

4

-

-

-

-

4

SIBS, S.G.P.S., S.A.
Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria
em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.
UNICRE – Instituição Financeira
de Crédito, S.A.

2

1

-

-

-

3

82.088

17.112

7

30.635

16.890

146.732
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À data de 31 de dezembro de 2016, as garantias prestadas e linhas de crédito revogáveis do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas
do Grupo BCP são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

Garantias Prestadas
Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
Banco Millennium Atlântico, S.A.
Banque Privée BCP (Suisse) S.A.
BCP Finance Bank Ltd

Linhas de crédito revogáveis

Total

79

59.433

59.512

768

-

768

500

200.000

200.500

223.850

-

223.850

59.910

-

59.910

-

274

274

897

-

897

-

270

270

338

-

338

BCP Finance Company, Ltd
Bichorro – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.
Finalgarve – Sociedade de Promoção Imobiliária
Turística, S.A.
Grupo Bank Millennium (Polónia)

85

-

85

Multiusos Oriente – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo)

-

676

676

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, S.A.

-

530

530

Nanium, S.A.

-

49

49

SIBS, S.G.P.S., S.A.

-

280

280

Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria
em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.

-

17

17

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

9.528

9.528

286.427

271.057

557.484
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À data de 31 de dezembro de 2015, os créditos detidos pelo Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados
como segue:
(Milhares de Euros)

Ativos não
Ativos Financ. Ativos Financ. correntes
Disponibilidades Aplicações Crédito a detidos para disponíveis detidos para
em outras ICs
em ICs
Clientes negociação para venda
venda

Outros
ativos

Total

ACT-C-Indústria de Cortiças, S.A.

-

-

11

-

-

-

-

Banco ActivoBank, S.A.

-

-

-

-

-

-

20

20

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

-

85.100

-

132

-

-

1.015

86.247

Banco Millennium Angola, S.A.

-

123.920

-

-

-

-

8.073 131.993

BCP Finance Bank Ltd

-

-

-

502

47.714

-

-

48.216

BCP Investment, B.V.

-

-

58.398

-

-

-

-

58.398

195

-

-

-

-

-

9.881

10.076

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

612

612

-

-

-

-

-

-

217

217

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

2

2

BIM – Banco Internacional
de Moçambique, S.A.R.L.
DP Invest – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Fundial – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Fundipar – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Gestimo
Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda
Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto
Acumulação
Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Intercapital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Sand Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado Stone Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Oceânico II
Funsita – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado
Grand Urban Investment Fund – Fundo
Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imábida – Imobiliária da Arrábida, S.A.

11

-

-

-

-

-

-

2

2

241

16.928

-

-

-

-

-

17.169

-

-

-

-

-

38.477

-

38.477

-

2

2

Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado
Interfundos Gestão de Fundos
de Investimento Imobiliários, S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

53

Irgossai – Urbanização e construção, S.A.

-

-

-

-

-

92.367

-

92.367
20.564

Magellan Mortgages No. 2 PLC

-

-

-

-

20.564

-

-

Magellan Mortgages No. 3 PLC

-

-

-

6.288

109.744

-

- 116.032

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

-

-

-

-

-

Millennium bcp Bank & Trust

-

-

-

5.177

-

-

-

5.177

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

-

-

-

-

-

-

54.195

54.195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

57.593

-

-

12.943

70.536

Millennium bcp Participações,
S.G.P.S.,Sociedade Unipessoal, Lda.
Millennium Fundo de Capitalização
– Fundo de Capital de Risco
Millenniumbcp Ageas Grupo
Segurador,S.G.P.S., S.A. (Grupo)
Multiusos Oriente – Fundo Especial de
Investimento Imobiliário Fechado

19.399

19.399

134.225 134.225

-

-

-

-

-

-

4

4

Nanium, S.A.

-

-

22.967

-

-

-

13.621

36.588

Propaço – Sociedade Imobiliária
de Paço D'Arcos, Lda.

-

-

-

-

-

-

16.128

16.128

QPR Investimentos, S.A.

-

-

-

-

-

30.855

-

30.855

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

717

-

-

-

-

-

717

436

226.665

81.376

69.692

178.022

161.699

270.412

988.302
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À data de 31 de dezembro de 2016, os débitos do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Títulos
Recursos Recursos de dívida
de ICs
de Clientes emitidos

Passivos
Financ.
detidos p /
Passivos
negociação Subordinados

Outros
passivos

Total

ACT-C-Indústria de Cortiças, S.A.
Banco ActivoBank, S.A.
Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
Banco Millennium Angola, S.A.
Banque BCP (Luxembourg), S.A.
Banque BCP, S.A.S.
Banque Privée BCP (Suisse) S.A.
BCP África, S.G.P.S., Lda.
BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
BCP Finance Bank Ltd
BCP Finance Company, Ltd
BCP Holdings (USA), Inc.
BCP International, B.V.
BCP Investment, B.V.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.
Bitalpart, B.V.
DP Invest – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Fundial – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Fundipar – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo
Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária
Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda
Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Intercapital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Sand Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Stone Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II
Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Grand Urban Investment Fund – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imábida – Imobiliária da Arrábida, S.A.
Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A.
Irgossai – Urbanização e construção, S.A.
M Inovação – Fundo de Capital de Risco BCP Capital
Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.
Millennium bcp Bank & Trust
Millennium bcp Imobiliária, S.A.
Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.
Millennium bcp Teleserviços - Serviços
de Comércio Electrónico, S.A.

677.063
194.683
35.872
179
101.739
13.773
478.216
18.057
-

1
32.552
11.233
105.987
25.008
248.499
195.365
7.897
290
347
77
491
600
1.114
5.787
226
363
362
677
4.150

-

15
1.436
-

28.784
71.274
68.349
-

9.581
11.234
11
-

1
686.644
234.716
35.872
179
101.739
13.773
32.552
11.233
550.926
174.336
25.008
248.499
195.365
18.068
7.897
290
347
77
491
600
1.114
5.787
226
363
362
677
4.150

572
23.002
-

278
51
10.207
4.598
510
115
4.202
1.228
249.803

-

-

-

2.806
-

278
572
51
10.207
4.598
510
115
7.008
23.002
1.228
249.803

-

101

-

-

-

-

101

Millennium Fundo de Capitalização - Fundo de Capital de Risco

-

54.315

-

-

-

-

54.315

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo)

-

548.536 1.608.993

107.656

478.903

Multiusos Oriente – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

-

22.293

-

-

-

-

22.293

Nanium, S.A.

-

6.269

-

-

-

-

6.269

QPR Investimentos, S.A.

-

3.292

-

-

-

-

3.292

S&P Reinsurance Limited

-

2.564

-

-

-

-

2.564

Servitrust – Trust Management Services S.A.

-

628

-

-

-

-

628

SIBS, S.G.P.S., S.A.

-

6.811

-

-

-

-

6.811

Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria
em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.

-

2.657

-

-

-

-

2.657

-

-

-

-

-

7.724

1.559.484 1.608.993

109.107

647.310

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

7.724
1.550.880
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A 31 de dezembro de 2015, a empresa associada Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. detém 652.087.518 ações do Banco,
no valor total de Euros 31.822.000.
À data de 31 de dezembro de 2015, os proveitos do Banco sobre empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e Proveitos
equiparados
Banco ActivoBank, S.A.

Comissões proveitos

Outros proveitos Lucros em operações
de exploração
financeiras

Total

74

-

286

-

360

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

1.562

1.672

-

13.893

17.127

Banco Millennium Angola, S.A.

2.943

295

715

-

3.953

-

2

-

-

2

Banque BCP (Luxembourg), S.A.
Banque BCP, S.A.S.

-

3

-

-

3

Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

-

1.042

117

-

1.159

BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

-

6

221

-

227

BCP Finance Bank Ltd
BCP Investment, B.V.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.
DP Invest – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado
Fundial – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado
Fundipar – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo

304

-

-

1.500

1.804

2.715

-

-

-

2.715

-

49

10.890

-

10.939

-

6

-

-

6

-

9

-

-

9

67

22

-

-

89

8

29

-

-

37

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

-

2

-

-

2

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

-

201

-

-

201

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação

-

225

-

-

225

-

6

-

-

6

-

307

131

-

438

41

6

-

-

47

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Intercapital
Interfundos Gestão de Fundos
de Investimento Imobiliários, S.A.
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Sand Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Stone Capital
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II
Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado
Grand Urban Investment Fund - Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Grupo Bank Millennium (Polónia)
Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Irgossai – Urbanização e construção, S.A.

41

6

-

-

47

-

47

-

-

47

-

19

-

-

19

-

22

-

-

22

22

222

-

-

244

-

30

-

-

30

11.141

-

-

-

11.141

Luanda Waterfront Corporation

-

(27)

-

-

(27)

M Inovação – Fundo de Capital de Risco BCP Capital

-

1

-

-

1

Magellan Mortgages No. 2 PLC

272

168

-

-

440

Magellan Mortgages No. 3 PLC

2.941

561

-

-

3.502

1

-

-

988

989

38

19

-

-

57

Millennium bcp Bank & Trust
Millennium bcp Imobiliária, S.A.
Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade
Unipessoal, Lda.

1

-

-

-

1

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

-

92

6.597

-

6.689

-

10

-

-

10

20

53.275

366

-

53.661

Millennium Fundo de Capitalização - Fundo de Capital
de Risco
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S.,
S.A. (Grupo)
Multiusos Oriente – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado
Nanium, S.A.
SIBS, S.G.P.S., S.A.
Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

52

-

-

52

135

137

-

-

272

-

5

-

-

5

219

1.685

-

-

1.904

22.545

60.206

19.323

16.381

118.455
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À data de 31 de dezembro de 2015, os custos do Banco com empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Juros e Custos
equiparados
Banco ActivoBank, S.A.
Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
Banco Millennium Angola, S.A.
Banque BCP, S.A.S.
BCP África, S.G.P.S., Lda.
BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
BCP Finance Bank Ltd
BCP Finance Company, Ltd
BCP Holdings (USA), Inc.
BCP International, B.V.
BCP Investment, B.V.
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

Comissões
custo

Fornecimentos
e serviços de
terceiros

Outros custos
de exploração

Prejuízos em
operações
financeiras

Total

1.350

13.668

-

(27)

-

14.991

448

1.925

-

-

13.979

16.352

9

4

-

-

-

13

10.217

-

-

-

-

10.217

70

-

-

-

-

70

185

-

-

(41)

-

144

15.215

-

-

-

975

16.190

5.677

-

-

-

-

5.677

57

-

-

-

-

57

19

-

-

-

-

19

752

-

-

-

-

752

7

3

-

-

-

10

31

-

-

-

-

31

DP Invest – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

4

-

-

-

-

4

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Gestimo

1

-

-

-

-

1

Bitalpart, B.V.

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

2

-

-

-

-

2

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

29

-

-

7.612

-

7.641

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação

18

-

-

1.995

-

2.013

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Intercapital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Sand
Capital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Stone
Capital

1

-

-

-

-

1

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II

4

-

-

-

-

4

Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

2

-

-

-

-

2

Grupo Bank Millennium (Polónia)

4

48

-

-

-

52

Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Interfundos Gestão de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A.
Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

6

-

-

-

-

6

16

-

-

-

-

16

-

-

19

22.373

-

22.392

120

-

-

-

719

839

-

-

-

36

-

36

1.104

-

-

-

-

1.104

-

-

-

16

-

16

Millennium Fundo de Capitalização – Fundo de Capital de Risco

218

-

-

-

-

218

Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo)

63.993

-

-

82

-

64.075

Millennium bcp Bank & Trust
Millennium bcp Imobiliária, S.A.
Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade
Unipessoal, Lda.
Millennium bcp Teleserviços – Serviços de Comércio
Electrónico, S.A.

Multiusos Oriente – Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

14

-

-

-

-

14

Nanium, S.A.

1

-

-

-

-

1

SIBS, S.G.P.S., S.A.

4

-

-

-

-

4

Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria
em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.

9

-

-

-

-

9

-

1

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

1

-

-

99.589

15.649

19

32.046
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À data de 31 de dezembro de 2015, as contas extrapatrimoniais do Banco com empresas subsidiárias e associadas do Grupo BCP, incluídas
nas rubricas de Garantias Prestadas e Linhas de crédito revogáveis, são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

Garantias Prestadas

Linhas de crédito revogáveis

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
Banco Millennium Angola, S.A.

Total

89

255.882

255.971

1.203

-

1.203

Banque Privée BCP (Suisse) S.A.

-

200.000

200.000

301.765

-

301.765

59.910

-

59.910

1.151

-

1.151

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

-

1.513

1.513

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação

-

3.837

3.837

348

-

348

BCP Finance Bank Ltd
BCP Finance Company, Ltd
BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L.

Grupo Bank Millennium (Polónia)
Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. (Grupo)

85

23.250

23.335

5.305

32

5.337

SIBS, S.G.P.S., S.A.

-

469

469

Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

-

9.370

9.370

369.856

494.353

864.209

Nanium, S.A.

No âmbito das atividades de mediação de seguros do Banco, as remunerações de prestação de serviço são analisadas como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Produtos de poupança

31.535

32.617

Crédito à habitação e consumo

19.762

19.593

34

36

51.331

52.246

15.132

13.637

Automóvel

3.200

2.789

Multi-Riscos Habitação

5.855

5.139

932

1.070

25.119

22.635

76.450

74.881

RAMO VIDA

Outros

RAMO NÃO VIDA
Acidentes e doença

Outros

As remunerações por serviços de mediação de seguros foram recebidas através de transferências bancárias e resultaram da intermediação de
seguros com a subsidiária do Grupo Millenniumbcp Ageas (Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.) e com a Ocidental –
Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
O Banco 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, para além dos já divulgados.
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Os saldos a receber da atividade de mediação de seguros por
natureza são analisados conforme segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

12.616

12.943

POR NATUREZA
Fundos a receber relativos
a pagamento de comissões relativo
a seguros do ramo vida
Fundos a receber relativos
a pagamento de comissões relativo
a seguros do ramo não vida

6.061

5.625

18.677

18.568

As comissões recebidas pelo Banco resultam da mediação de
contratos de seguro e contratos de investimentos conforme os
termos estabelecidos nos contratos em vigor. As comissões de
mediação são calculadas atendendo à natureza dos contratos
objeto de mediação, como segue:
– Contratos de seguro – aplicação de taxas fixas sobre os prémios
brutos emitidos;
– Contratos de investimentos – aplicação de taxas fixas sobre
as responsabilidades assumidas pela Seguradora no âmbito da
comercialização desses produtos.

d) Transações com o Fundo de Pensões
Durante o exercício de 2016, o Banco vendeu obrigações ao Fundo de
pensões no montante de Euros 16.736.000 (31 de dezembro de 2015:
Euros 9.006.000). Durante 2015, o Banco comprou ao Fundo títulos
de dívida pública portuguesa no montante de Euros 249.020.000.
À data de 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos com o Fundo de
Pensões incluídos em rubricas do balanço são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

Recursos de clientes

348.815

520.176

Passivos subordinados

128.876

128.900

477.691

649.076

Durante os exercícios de 2016 e 2015, os proveitos e custos com
o Fundo de Pensões incluídos em rubricas da demonstração de
resultados são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016

2015

768

745

PROVEITOS
Comissões proveitos
CUSTOS
Juros e custos equiparados

126

92

Fornecimentos e serviços de terceiros

824

888

950

980

A rubrica Fornecimentos e serviços de terceiros corresponde ao
montante de rendas incorridas no âmbito dos imóveis do Fundo de
Pensões cujo inquilino é o Banco.
À data de 31 de dezembro de 2015, o montante de garantias prestadas
pelo Banco ao Fundo de Pensões ascendia a Euros 13.593.000.

46. GESTÃO DE RISCOS
O Banco está sujeito a riscos de diversa ordem no âmbito do
desenvolvimento da sua atividade.
A política de gestão de risco do Banco visa a manutenção, em
permanência, de uma adequada relação entre os seus capitais
próprios e a atividade desenvolvida, assim como a correspondente
avaliação do perfil de risco / retorno por linha de negócio.
Neste âmbito, assume uma particular relevância o acompanhamento
e controlo dos principais tipos de riscos financeiros – crédito,
mercado, liquidez e operacional – a que se encontra sujeita a
atividade do Banco.
Principais Tipos de Risco
Crédito – O risco de crédito encontra-se associado ao grau de
incerteza dos retornos esperados, por incapacidade quer do
tomador do empréstimo (e do seu garante, se existir), quer do
emissor de um título ou da contraparte de um contrato em cumprir
as suas obrigações.
Mercado – O risco de mercado reflete a perda potencial que pode ser
registada por uma determinada carteira em resultado de alterações
de taxas (de juro e de câmbio) e / ou dos preços dos diferentes
instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as
correlações existentes entre eles, quer as respetivas volatilidades.
Liquidez – O risco de liquidez reflete a incapacidade de o
Banco cumprir as suas obrigações no momento do respetivo
vencimento sem incorrer em perdas significativas decorrentes
de uma degradação das condições de financiamento (risco de
financiamento) e / ou de venda dos seus ativos por valores inferiores
aos valores de mercado (risco de liquidez de mercado).
Operacional – Como risco operacional entende-se a perda potencial
resultante de falhas ou inadequações nos processos internos, nas
pessoas ou nos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes
de eventos externos.
Organização Interna
O Conselho de Administração do Banco Comercial Português é
responsável pela definição da política de risco, incluindo-se, neste
âmbito, a aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que
deverão ser seguidas na gestão do mesmo, assim como as linhas
de orientação que deverão ditar a alocação do capital às linhas de
negócio.
O Conselho de Administração, através da Comissão de Auditoria,
assegura a existência de um controlo de risco adequado e de
sistemas de gestão de risco ao nível do Banco. Deve também
aprovar, por proposta da Comissão Executiva do Banco Comercial
Português, o nível de tolerância ao risco aceitável para o Banco.
O Comité de Risco é responsável por acompanhar os níveis globais
de risco incorridos, assegurando que os mesmos são compatíveis
com os objetivos e estratégias aprovadas para o desenvolvimento
da atividade.
O Chief Risk Officer é responsável pelo controlo dos riscos no Banco,
pela identificação dos riscos aos quais está exposta a atividade do
Banco e pela proposta de medidas destinadas a melhorar o controlo
de riscos. O Chief Risk Officer também assegura que os riscos são
acompanhados numa base global e que existe alinhamento de
conceitos, práticas e objetivos na gestão de risco.
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O Group Head of Compliance é responsável pela implementação de sistemas de controlo do cumprimento de obrigações legais e dos deveres a
que o Banco se encontre sujeito e, bem assim, pela prevenção, monitorização e reporte de riscos nos processos organizacionais, que incluem,
entre outros, a prevenção e repressão do branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo, a prevenção do conflito
de interesses, as matérias conexas com o abuso de mercado e o cumprimento dos deveres de informação junto de clientes.

Modelo de gestão e controlo de risco
Para efeitos de análise de rendibilidade, quantificação e controlo dos riscos, o Banco está dividido nas seguintes áreas de gestão:
– Negociação e Vendas: contempla as posições detidas com o objetivo de obtenção de ganhos a curto prazo através de venda ou reavaliação.
Estas posições são ativamente geridas, transacionáveis sem restrições e podem ser precisas e frequentemente reavaliadas, incluindo os
títulos e derivados das atividades de vendas;
– Financiamento: operações de financiamento em mercado, que incluem tanto operações em mercado institucional e monetário (e eventuais
coberturas de risco), mas não operações de financiamento estrutural (como por exemplo dívida subordinada);
– Investimento: inclui todas as posições em títulos a deter até à sua maturidade, durante um período alargado de tempo, que não sejam
transacionáveis em mercados líquidos, ou quaisquer outros que sejam detidos com outro propósito que não o de ganhos de curto prazo.
Inclui também qualquer operação de cobertura de risco associada aos mesmos;
– Comercial: inclui todas as operações (ativas e passivas) realizadas na prossecução da atividade comercial do Banco com os seus clientes;
– ALM: representa a função de gestão de Ativos e Passivos, inclui as operações decididas pelo CALCO (Capital, Assets and Liabilities Management
Committee) na gestão do risco global e centraliza as operações de transferência de risco entre as restantes áreas;
– Estrutural: inclui os elementos de balanço ou operações que, dada a sua natureza, não são diretamente relacionáveis com nenhuma das
outras áreas, incluindo as operações de financiamento estrutural, capital e itens fixos de balanço.
A definição das áreas de gestão permite uma efetiva separação da gestão das carteiras de negociação e bancária, bem como uma correta
afetação de cada operação à área de gestão mais adequada de acordo com o respetivo contexto.
Avaliação de Riscos

Risco de Crédito
A concessão de crédito baseia-se na prévia classificação de risco dos clientes e na avaliação rigorosa do nível de proteção proporcionado pelos
colaterais subjacentes. Com este intuito é aplicado um sistema único de notação de risco, a Rating Master Scale, baseada na probabilidade de
incumprimento esperada, permitindo uma maior capacidade discriminante na avaliação dos clientes e uma melhor hierarquização do risco
associado.
A Rating Master Scale permite também identificar os clientes que evidenciam sinais de degradação da capacidade creditícia e, em particular, os que
estão classificados, na situação de incumprimento.
Todos os modelos de rating / scoring usados no Banco foram devidamente calibrados para a Rating Master Scale.
O conceito de nível de proteção é um elemento fulcral na avaliação da eficácia do colateral na mitigação do risco de crédito, promovendo
uma colateralização do crédito mais ativa e uma melhor adequação do pricing ao risco incorrido.
No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa às exposições brutas ao risco de crédito do Banco (posição em risco original), em 31
de dezembro de 2016 e 2015:
(Milhares de Euros)

Rubricas de risco

2016

2015
(reexpresso)

4.284.363

3.444.055

Administrações Regionais ou Autoridades Locais

663.346

563.321

Organismos Administrativos e Empresas sem fins lucrativos

370.189

419.763

-

47.987

Administrações Centrais ou Bancos Centrais

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento
Outras Instituições de Crédito

3.145.466

2.465.806

Clientes de retalho e empresas

43.536.374

46.413.147

Outros elementos

18.972.579

20.129.931

70.972.317

73.484.010

Nota: exposições brutas de imparidade e amortizações. Inclui posições de titularização.
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O quadro seguinte inclui os países europeus que têm estado sobre atenção particular neste período, nomeadamente Portugal, Grécia,
Irlanda, Espanha, Itália e Hungria. O montante apresentado representa a exposição bruta (valor nominal), com referência a 31 de dezembro
de 2016, do crédito concedido a entidades cujo país é um dos identificados.
(Milhares de Euros)

2016
País de residência
Tipo de Contraparte
Instituições Financeiras

Empresas

Retalho

Estado e Outras Entidades Públicas

TOTAL PAÍS

Maturidade

Espanha

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Portugal

2017

4.350

8

38

9

34

246.989

2018

-

-

-

-

-

15.912

>2018

-

-

-

-

-

1.726.013

4.350

8

38

9

34

1.988.914

2017

82.788

-

-

-

-

4.383.014

2018

10.098

-

-

-

-

426.496

>2018

41.670

41.194

-

240.076

-

6.282.259

134.556

41.194

-

240.076

-

11.091.770

2017

91.282

6

-

61

1.886

1.652.067

2018

70

-

-

1.713

28

278.306

>2018

26.107

379

-

41.319

949

18.405.249

117.459

384

-

43.093

2.863

20.335.622

34.500

-

-

-

-

1.730.758

2018

50

-

-

-

50.000

391.539

>2018

418

-

-

319

618

2.122.044

34.968

-

-

319

50.618

4.244.341

291.333

41.586

38

283.497

53.515

37.660.646

2017

Na rubrica de Instituições Financeiras estão incluídas aplicações noutras Instituições de crédito. Os montantes não incluem juros nem se
encontram deduzidos dos valores de imparidade.
Na rubrica de Empresas estão incluídos os montantes de crédito concedidos ao segmento empresas, não estando considerados os montantes
de juros, imparidade ou a mitigação de risco através de colaterais.
Na rubrica de Retalho estão incluídos os montantes de crédito concedidos ao segmento retalho, não estando considerados os montantes de
juros, imparidade ou a mitigação de risco através de colaterais.
Na rubrica de Estado e outras entidades públicas estão incluídos os montantes referentes a dívida soberana, crédito a instituições
governamentais, empresas públicas, governos e autarquias, não estando considerados os montantes de juros, imparidade ou a mitigação de
risco através de colaterais.

Colaterais e garantias
Na avaliação do risco de uma operação ou conjunto de operações, são levados em consideração os elementos de mitigação do risco de
crédito a elas associados, de acordo com regras e procedimentos internos que cumprem os requisitos definidos na regulamentação em vigor,
refletindo também a experiência das áreas de recuperação de crédito e o parecer da Direção Jurídica no que respeita ao caráter vinculativo
dos vários instrumentos de mitigação.
Os colaterais e as garantias relevantes podem ser agrupados nas seguintes categorias:
– Colaterais financeiros, colaterais imobiliários ou outros colaterais;
– Valores a receber;
– Garantias on first demand, emitidas por bancos ou outras entidades com Grau de risco 7 ou melhor na Rating Master Scale;
– Avales pessoais, quando os avalistas se encontrarem classificados com Grau de risco 7 ou melhor;
– Derivados de crédito.
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Os colaterais financeiros aceites são os transacionados numa bolsa reconhecida, isto é, num mercado secundário organizado, líquido e
transparente, com preços públicos de compra e venda, localizado em países da União Europeia, Estados Unidos da América, Japão, Canadá,
Hong Kong ou Suíça.
Neste contexto, importa referir que as ações do Banco não são aceites como colaterais financeiros de novas operações de crédito, sendo
aceites unicamente no âmbito de reforço de garantias em operações de crédito já existentes ou no âmbito de processos de reestruturação
associados à recuperação de créditos.
Relativamente a garantias e derivados de crédito aplica-se o princípio da substituição do Grau de risco do cliente pelo Grau de risco do
prestador de proteção (desde que o grau de risco deste último seja melhor que o do primeiro) quando:
– Existam avales do Estado, garantias de instituições financeiras ou de Sociedades de Garantia Mútua;
– Sejam prestados avales pessoais ou fianças (ou, no caso das operações de Leasing, exista um contratante aderente);
– A mitigação se efetive por meio de derivados de crédito.
É atribuído um nível interno de proteção a todas as operações de crédito no momento da decisão de concessão, levando em consideração
o montante de crédito e o valor e tipo dos colaterais envolvidos. O nível de proteção corresponde à avaliação da redução da perda em caso
de incumprimento subjacente aos vários tipos de colateral, considerando a relação entre o valor de mercado dos colaterais e o montante de
exposição associado.
No caso dos colaterais financeiros, procede-se ao ajustamento do valor da proteção através da aplicação de um conjunto de haircuts, de modo
a refletir a volatilidade do preço dos instrumentos financeiros.
No caso de hipotecas sobre imóveis, a avaliação inicial do valor dos imóveis é feita durante o processo de análise e decisão de crédito.
Quer essas avaliações iniciais, quer as respetivas revisões de valor são efetuadas com recurso a peritos avaliadores externos, encontrando-se o
respetivo processo de análise e ratificação centralizado na Unidade de Avaliações, independentemente das áreas-cliente.
Em qualquer caso, são objeto de relatório escrito, em formato digital padronizado, baseado num conjunto de métodos pré-definidos e alinhados
com as práticas do setor – de rendimento, custo e reposição e / ou comparativo de mercado –, relevando o valor obtido quer para efeitos de
valor de mercado, quer para efeitos de garantia hipotecária, em função do tipo de imóvel em causa. As avaliações são objeto de declaração /
certificação do perito avaliador desde o ano de 2008, conforme exigido pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2007, cabendo à Unidade de
Avaliações a sua ratificação.
Relativamente aos imóveis destinados à habitação, após a avaliação inicial e em conformidade com o estabelecido nos Avisos do Banco de
Portugal n.º 5/2006 e n.º 5/2007, o Banco procede à verificação dos valores respetivos através de índices de mercado. Caso o índice seja
inferior a 0,9, o Banco procede à revisão do valor do bem, por um dos três métodos:
(i) Desvalorização do bem por aplicação direta do índice, se o valor em divida não exceder 70% do valor do colateral assim revisto;
(ii) Revisão baseada nas avaliações recentes, geograficamente próximas, certificada por perito interno;
(iii) Revisão do valor dos imóveis por peritos avaliadores externos, em função do valor da operação de crédito, e de acordo com as normas
estabelecidas.
Para todos os imóveis não-habitacionais, o Banco procede igualmente às verificações de valor por índices de mercado e à revisão dos
respetivos valores com as periodicidades mínimas previstas no Aviso n.º 5/2007 do Banco de Portugal, no caso de escritórios, armazéns e
instalações industriais.
Para todos os imóveis (habitacionais ou não-habitacionais) para os quais as respetivas verificações de valor resultam numa desvalorização
significativa do valor dos imóveis (superior a 10%), é levada a cabo, subsequentemente, a revisão de valor dos mesmos, por perito avaliador.
Para os restantes imóveis (terrenos, espaços comerciais ou prédios rústicos, por exemplo) não estão disponíveis índices de mercado que
permitam levar a cabo as verificações de valor, após as avaliações iniciais. Assim, para estes casos e de acordo com as periodicidades mínimas
previstas para as verificações e revisões de valor deste tipo de imóveis, são feitas revisões de valor por avaliadores externos.
Os índices atualmente utilizados são fornecidos ao Banco por uma entidade externa especializada que há mais de uma década recolhe e trata
os dados nos quais se baseia a respetiva elaboração.
No caso de colaterais financeiros, o seu valor de mercado é atualizado diária e automaticamente, através da ligação informática existente
entre o sistema de gestão de colaterais e a informação dos mercados financeiros relevantes.
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Em 31 de dezembro 2016, os quadros seguintes incluem o detalhe do justo valor e do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em
dação, por tipo de ativo e por antiguidade:
(Milhares de Euros)

2016
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito
sobre clientes (nota 25)
Ativo

Número de imóveis

Valor de avaliação

Valor contabilístico

1.776

577.207

504.867

181

15.417

11.974

Comerciais

1.450

218.852

189.304

Habitação

5.925

650.202

559.334

Outros

383

176.386

148.510

TOTAL

9.715

1.638.064

1.413.989

TERRENO
Urbano
Rural
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS

(Milhares de Euros)

2016
Tempo decorrido desde a dação / execução
Ativo

>=1 ano e
<2,5 anos

<1 ano

>=2,5 anos e
<5 anos

>=5 anos

Total

TERRENO
Urbano

194.207

203.366

58.786

48.508

504.867

7.196

1.527

906

2.345

11.974

Comerciais

29.943

62.221

71.954

25.186

189.304

Habitação

Rural
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS

302.622

151.819

69.720

35.173

559.334

Outros

16.894

26.446

64.144

41.026

148.510

TOTAL

550.862

445.379

265.510

152.238

1.413.989

Em 31 de dezembro 2015, os quadros seguintes incluem o detalhe do justo valor e do valor líquido contabilístico dos imóveis recebidos em
dação, por tipo de ativo e por antiguidade:
(Milhares de Euros)

2015
Ativos resultantes da resolução de contratos de crédito
sobre clientes (nota 25)
Ativo

Número de imóveis

Valor de avaliação

Valor contabilístico

1.291

298.950

271.732

249

60.981

53.639

Comerciais

1.491

227.214

195.304

Habitação

TERRENO
Urbano
Rural
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS
4.088

462.127

390.516

Outros

413

207.230

173.774

TOTAL

7.532

1.256.502

1.084.965
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(Milhares de Euros)

2015
Tempo decorrido desde a dação / execução
Ativo

<1 ano

>=1 ano e
<2,5 anos

>=2,5 anos e
<5 anos

>=5 anos

Total

TERRENO
Urbano

154.141

49.651

38.628

29.312

271.732

31.750

7.835

3.900

10.154

53.639

Comerciais

37.218

78.349

61.115

18.622

195.304

Habitação

168.946

117.477

71.326

32.767

390.516

Outros

38.898

46.935

46.564

41.377

173.774

TOTAL

430.953

300.247

221.533

132.232

1.084.965

Rural
EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS

Riscos de Mercado
O Banco, no controlo do risco de mercado assumido nas diversas áreas de gestão (de acordo com a definição anterior), utiliza uma medida
integrada de risco que engloba os principais componentes de risco de mercado identificados: risco genérico, risco específico, risco não linear
e risco de commodities (mercadorias).
A medida utilizada na avaliação do risco genérico de mercado é o VaR (Value at Risk). O cálculo do VaR é efetuado com base na aproximação
analítica definida na metodologia desenvolvida pela RiskMetrics, sendo calculado considerando um horizonte temporal de 10 dias úteis e um
nível de significância de 99%. A estimação da volatilidade associada a cada um dos fatores de risco no modelo é efetuada utilizando uma
aproximação histórica (equally weighted) com um período de observação de um ano.
Utiliza-se igualmente um modelo de avaliação do risco específico existente devido à detenção de títulos (obrigações, ações, certificados, etc.) e de
derivados cuja performance esteja diretamente ligada ao valor destes. Com as necessárias adaptações, este modelo segue o standard regulamentar.
São ainda utilizadas medidas complementares para os restantes tipos de risco, uma medida de risco não linear que incorpora o risco de
opções não coberto no modelo VaR, com um intervalo de confiança de 99% e uma medida standard para o risco de commodities.
Estas medidas são integradas no indicador de risco de mercado com o pressuposto conservador de correlação perfeita entre os diversos tipos de risco.
São apurados valores de capital em risco, quer em base individual para cada uma das carteiras de posições das áreas com responsabilidade
na tomada e gestão de riscos, quer em termos consolidados, considerando o efeito de diversificação existente entre as diferentes carteiras.
De modo a assegurar que o modelo de VaR adotado é adequado para avaliar os riscos envolvidos nas posições assumidas, encontra-se
instituído um processo de backtesting, realizado numa base diária, através do qual os indicadores de VaR são confrontados com os verificados.
Apresentam-se seguidamente os principais indicadores destas medidas para a carteira de negociação:
(Milhares de Euros)

2016

2015
(reexpresso)

3.877

1.363

Risco Específico

439

669

Risco não linear

8

104

16

13

4.340

2.149

Risco Genérico (VaR)

Risco de commodities
Risco Global

A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da carteira bancária é feita através de um processo de análise de sensibilidade
ao risco, realizado todos os meses, para o universo de operações que integram o balanço do Banco.
Para esta análise são consideradas as características financeiras dos contratos disponíveis nos sistemas de informação. Com base nestes
dados é efetuada a respetiva projeção dos fluxos de caixa esperados, de acordo com as datas de repricing e eventuais pressupostos de
pré-pagamentos considerados.
A agregação, para cada uma das moedas analisadas, dos fluxos de caixa esperados em cada um dos intervalos de tempo permite determinar
os gaps de taxa de juro por prazo de repricing.
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A sensibilidade ao risco de taxa de juro do balanço, por moeda, é calculada pela diferença entre o valor atual do mismatch de taxa de juro
descontado às taxas de juro de mercado e o valor descontado dos mesmos fluxos de caixa, simulando deslocações paralelas da curva de taxa
de juro de mercado.
Os valores apresentados nos quadros abaixo evidenciam o impacto esperado no valor económico da carteira bancária devido a deslocações
paralelas na curva de rendimentos em + / -100 e + / -200 pontos base em cada uma das moedas em que o Banco tem posições significativas:
(Milhares de Euros)

2016
Moeda

- 200 p.b.

- 100 p.b.

+ 100 p.b.

+ 200 p.b.

CHF

168

168

328

642

EUR

12.984

19.704

68.427

133.741

PLN

(566)

(364)

360

716

USD

(21.312)

(12.006)

11.759

23.263

(8.725)

7.502

80.873

158.362

TOTAL

(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Moeda

- 200 p.b.

- 100 p.b.

+ 100 p.b.

+ 200 p.b.

CHF

157

157

243

478

EUR

79.005

59.999

7.998

19.470

PLN

(1.663)

(1.045)

1.032

2.052

USD

(7.667)

(7.527)

7.778

15.432

TOTAL

69.832

51.584

17.051

37.432

O Banco realiza regularmente operações de cobertura com o mercado, tendo em vista reduzir o mismatch de taxa juro das posições de risco
associada à carteira de operações pertencentes às áreas comercial e estrutural.
O Banco adota para cobertura do risco cambial de parte da participação financeira em moeda estrangeira do Bank Millennium da Polónia, o
modelo de contabilidade de cobertura de variação de justo valor.
O valor da participação objeto de cobertura ascende a PLN 2.285.125.000 (31 de dezembro de 2015: PLN 2.285.125.000) e, com o contravalor
de Euros 518.134.000 (31 de dezembro de 2015: Euros 535.924.000), sendo o instrumento de cobertura do mesmo montante.
Não foi registada qualquer inefetividade gerada por esta relação de cobertura, conforme descrito na política contabilística descrita na nota 1 d).

Risco de Liquidez
A avaliação do risco de liquidez do Banco é feita utilizando indicadores regulamentares definidos pelas autoridades de supervisão, assim
como outras métricas internas para as quais se encontram definidos, igualmente, limites de exposição.
A evolução da situação de liquidez do Banco para horizontes temporais de curto prazo (até 3 meses) é efetuada diariamente com base em
dois indicadores definidos internamente (liquidez imediata e liquidez trimestral), que medem as necessidades máximas de tomada de fundos
que podem ocorrer num só dia, considerando as projeções de cash-flows para períodos de, respetivamente, 3 dias e 3 meses.
O cálculo destes indicadores é feito adicionando à posição de liquidez do dia de análise os fluxos de caixa futuros estimados para cada um dos
dias do horizonte temporal respetivo (3 dias ou 3 meses) para o conjunto de operações intermediadas pelas áreas de mercados, incluindo-se
neste âmbito as operações realizadas com clientes das redes Corporate e Private que pela sua dimensão são obrigatoriamente cotadas pela
Sala de Mercados. Ao valor assim calculado é adicionado o montante de ativos considerados altamente líquidos existentes na carteira de
títulos do Banco, determinando-se o gap de liquidez acumulado em cada um dos dias do período em análise.
Paralelamente, é efetuado o apuramento regular da evolução da posição de liquidez estrutural do Banco, identificando-se todos os fatores
que justificam as variações ocorridas. Esta análise é submetida à apreciação do Capital and Assets and Liabilities Committee (CALCO), visando a
tomada de decisões que conduzam à manutenção de condições de financiamento adequadas à prossecução da atividade.
Complementarmente, o controlo da exposição ao risco de liquidez é da responsabilidade do Comité de Risco.
Este controlo é reforçado com a execução mensal de stress tests de forma a caracterizar o perfil de risco do Banco e a assegurar que cumpre
as suas obrigações num cenário de crise de liquidez. Estes testes são também utilizados para suportar o plano de contingência de liquidez e
as tomadas de decisões de gestão sobre esta matéria.
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Numa conjuntura caracterizada pela dificuldade no acesso aos mercados de financiamento interbancário e institucional, e considerando
os critérios de prudência adotados pelo Grupo na gestão de liquidez, continuou a merecer atenção particular, para além da redução das
necessidades de financiamento de mercado, nomeadamente junto do BCE, a gestão ativa do buffer de liquidez proporcionado pela carteira
de ativos descontáveis junto do BCE (ou de outros Bancos Centrais). Em linha com a redução das necessidades de financiamento, a carteira
de ativos descontáveis junto do BCE terminou o ano de 2016 com um valor de Euros 7.621.792.000, menos Euros 2.969.430.000 do que no
final de 2015.
Os ativos integrados na pool de política monetária do Banco Central Europeu, líquidos de haircuts, são analisados conforme se segue:
(Milhares de Euros)

Banco Central Europeu

2016

2015
(reexpresso)

7.621.792

10.591.222

Com referência a 31 de dezembro de 2016, o montante descontado junto do Banco Central Europeu ascende a Euros 4.100.000.000 (31 de
dezembro de 2015: Euros 4.182.510.000).
Os principais rácios de liquidez do Banco, de acordo com as definições da Instrução n.º 13/2009 do Banco de Portugal, tiveram a seguinte
evolução:

Cashflows líquidos acumulados até 1 ano em % do total do passivo contabilístico

2016

2015
(reexpresso)

-15,1%

-11,1%

9,0%

8,0%

101,9%

104,9%

430,4%

303,2%

Gap de liquidez em % dos ativos ilíquidos
Rácio de transformação (Crédito / Depósitos)

(1)

Rácio de cobertura do Wholesale funding por AAL(2)
(até 1 mês)

(1)
(2)

(até 3 meses)

247,0%

217,5%

(até 1 ano)

161,3%

185,7%

Rácio de Transformação de acordo com a definição da Instrução n.º 23/2011 do BdP, de 26/09/2011.
AAL – Ativos Altamente Líquidos.

A análise das rubricas de balanço por prazos de maturidade é a seguinte:
(Milhares de Euros)

Entre três
meses e um
ano

Inferior a três
meses

À vista

Entre um e
cinco anos

Superior a
cinco anos

Indeterminado

Total

ATIVO
Caixa e disponibilidades
em Bancos Centrais

790.733

-

-

-

-

-

790.733

Disponib. em outras IC

312.595

-

-

-

-

-

312.595

Aplicações em IC

-

529.922

56.730

895.029

15.000

499

1.497.180

Crédito a clientes

-

-

6.565.110

4.978.727

22.584.583

3.144.154

37.272.574

148.280

716.397

1.098.505

2.342.729

1.927.796

6.233.707

Ativos financeiros(*)
Ativos financeiros detidos
até à maturidade

-

51.527

-

125.306

232.958

-

409.791

1.103.328

729.729

7.338.237

7.097.567

25.175.270

5.072.449

46.516.580

-

3.764.169

677.010

4.314.091

990.250

-

9.745.520

14.420.226

8.804.892

8.646.558

1.927.121

159.172

-

33.957.969

-

433.169

1.231.230

466.846

587.511

-

2.718.756

PASSIVO
Recursos de IC
Recursos de clientes
Títulos de dívida emitidos
Passivos subordinados

(*)

-

-

703.421

608.934

-

88.478

1.400.833

14.420.226

13.002.230

11.258.219

7.316.992

1.736.933

88.478

47.823.078

Ativos financeiros detidos para negociação, Outros ativos financeiros detidos para negociação ao justo valor através de resultados e Ativos financeiros disponíveis para venda.
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Risco Operacional
A abordagem à gestão do risco operacional está suportada pela
estrutura de processos de negócio e de suporte end-to-end. A
gestão dos processos é da competência dos Process Owners,
primeiros responsáveis pela avaliação dos riscos e pelo reforço
da performance no âmbito dos seus processos. Os Process Owners
são responsáveis por manter atualizada toda a documentação
relevante respeitante aos processos, assegurar a efetiva adequação
dos controlos existentes, através de supervisão direta ou por
delegação nos departamentos responsáveis por esses controlos,
coordenar e participar nos exercícios de risk self assessment, detetar
e implementar as oportunidades de melhoria, onde se incluem as
ações de mitigação para as exposições mais significativas.
Dentro do modelo de gestão do risco operacional implementado
no Banco destaca-se o processo de recolha de perdas operacionais,
caracterizando de forma sistemática as causas e os efeitos
associados ao evento de perda detetado. A partir da análise
histórica dos eventos ocorridos e das relações de causalidade são
identificados os processos de maior risco e lançadas as ações de
mitigação para as exposições críticas.

Covenants
Os termos contratuais dos vários instrumentos de wholesale funding
compreendem obrigações assumidas pelo Banco enquanto mutuárias
ou emitentes, relativas a deveres gerais de conduta societária, à
preservação da sua atividade bancária principal e à inexistência de
garantias especiais constituídas em benefício de outros credores
(negative pledge). Estes termos refletem essencialmente os padrões
adotados internacionalmente para cada um dos tipos de instrumento
de dívida utilizados pelo Banco.
Os termos da intervenção do Banco em operações de titularização
de ativos por si cedidos estão sujeitos a alterações caso o Banco
deixe de respeitar determinados critérios de notação de rating.
Os critérios estabelecidos em cada operação resultam essencialmente
da metodologia de análise do risco que vigorava no momento
da sua montagem, sendo estas metodologias habitualmente
aplicadas por cada agência de rating de forma padronizada a todas
as operações de titularização de um mesmo tipo de ativos.
No que concerne aos Programas de Obrigações Hipotecárias do
Banco Comercial Português que estão atualmente em curso, não
existem quaisquer covenants relevantes relacionados com um
eventual downgrade do Banco.

47. SOLVABILIDADE
Os fundos próprios do Millennium bcp são apurados de acordo
com as normas regulamentares aplicáveis, nomeadamente com a
Diretiva 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 575/2013 aprovadas
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho (CRD IV/CRR) e o Aviso
do Banco de Portugal n.º 6/2013.
Os fundos próprios incluem os fundos próprios de nível 1 (tier 1) e
fundos próprios de nível 2 (tier 2). O tier 1 compreende os fundos
próprios principais de nível 1 (common equity tier 1 – CET1) e os
fundos próprios adicionais de nível 1.
O common equity tier 1 inclui: (i) o capital realizado, os prémios de
emissão, os instrumentos híbridos subscritos pelo Estado Português
no âmbito do processo de recapitalização do Banco e ainda não
reembolsados, as reservas e os resultados retidos e os interesses que
não controlam; (ii) e as deduções relacionadas com as ações próprias
e com crédito concedido para financiar a aquisição de ações do

Banco, com a insuficiência de imparidades face a perdas esperadas
apuradas para as exposições cujos requisitos de capital para risco de
crédito sejam apurados de acordo com a metodologia IRB e com o
goodwill e outros ativos intangíveis. As reservas e os resultados retidos
são corrigidos da reversão dos ganhos e perdas em operações de
cobertura de fluxos de caixa e dos resultados com passivos financeiros
avaliados ao justo valor através de resultados na parte referente a
risco de crédito próprio. Os interesses que não controlam são apenas
elegíveis na medida necessária à cobertura dos requisitos de capital
do Grupo atribuíveis aos minoritários. Adicionalmente, procede-se à
dedução dos impostos diferidos ativos associados a prejuízos fiscais,
por um lado, e consideram-se as deduções relacionadas com os
impostos diferidos ativos de diferenças temporárias que dependam
da rendibilidade futura do Banco e com as participações em
instituições financeiras e seguradoras superiores a 10%, por outro,
neste caso pelo montante que exceda os limites máximos de 10% e
15% do common equity tier 1, quando analisados de forma individual
e agregada, respetivamente.
Os fundos próprios adicionais de nível 1 englobam as ações
preferenciais e instrumentos híbridos que cumpram as condições
de emissão estabelecidas no Regulamento.
Os fundos próprios de nível 2 integram a dívida subordinada nas
condições estabelecidas pelo Regulamento. Adicionalmente,
procede-se à dedução de fundos próprios de nível 2 detidos sobre
participações em instituições financeiras e seguradoras superiores
a 10%.
A legislação em vigor contempla um período de transição entre os
requisitos de fundos próprios apurados de acordo com a legislação
nacional, até 31 de dezembro de 2013, e os calculados de acordo
com a legislação comunitária por forma a fasear quer a exclusão de
elementos anteriormente considerados (phase-out) quer a inclusão de
novos elementos (phase-in). O período de transição faseado prolongar-se-á até ao final de 2017 para a maioria dos elementos, com exceção da
dedução relacionada com os impostos diferidos gerados anteriormente
a 1 de janeiro de 2014 e com a dívida subordinada e instrumentos
híbridos não elegíveis de acordo com a nova regulamentação, cujo
período se estende até ao final de 2023 e de 2021, respetivamente.
De acordo com o quadro regulamentar em vigor, as instituições
devem reportar rácios common equity tier 1, tier 1 e total não inferiores
a 7%, 8,5% e 10,5%, respetivamente, incluindo um conservation
buffer de 2,5%, mas beneficiando de um período transitório que
decorrerá até ao final de 2018.
Adicionalmente, existe a possibilidade das autoridades de
supervisão imporem uma reserva às instituições de importância
sistémica, devido à sua dimensão, importância para a economia,
complexidade ou grau de interligação com outras instituições do
setor financeiro e, no caso de insolvência, o potencial contágio
destas instituições ao resto dos setores financeiro e não-financeiro.
O Banco foi considerado como O-SII (outras instituições de
importância sistémica), estando obrigado ao cumprimento de
uma reserva adicional de 0,375% a partir de 1 de janeiro de 2018 e
0,75% a partir de 1 de janeiro de 2019.
O Millennium bcp utiliza as metodologias baseadas em modelos
de notações internas (IRB) no cálculo dos requisitos de capital
para riscos de crédito e contraparte, quer para uma componente
relevante da carteira de retalho, quer para a carteira de empresas.
O Millennium bcp utiliza o método avançado (modelo interno) para
cobertura do risco genérico de mercado e o método standard para
cobertura do risco operacional.
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Os valores dos fundos próprios e dos requisitos de fundos próprios
apurados de acordo com as metodologias da CRD IV / CRR (phased-in)
anteriormente referidas são os seguintes:

Emenda à IAS 19 – Benefícios dos empregados – Contribuições
de empregados (Aplicável na União Europeia nos exercícios
iniciados em ou após 1 de fevereiro de 2015)

(Milhares de Euros)

Clarifica em que circunstâncias as contribuições dos empregados
para planos de benefícios pós-emprego constituem uma redução
do custo com benefícios de curto prazo.

2016

2015

FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS
DE NÍVEL 1
4.268.818

4.094.235

16.471

16.471

Instrumentos representativos
de capital

700.000

750.000

Reservas e resultados retidos

163.334

(686.330)

(486.436)

(34.506)

4.662.187

4.139.870

1.753

2.045

Capital
Prémios de emissão

Ajustamentos regulamentares a
fundos próprios principais nível 1

FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1
Instrumentos de capital

(1.753)

(2.045)

4.662.187

4.139.870

Dívida subordinada

397.833

531.480

Outros

(80.640)

41.291

317.193

572.771

4.979.380

4.712.641

Deduções regulamentares
FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS
RWA

29.761.348

31.243.607

Risco de mercado

702.411

1.059.409

Risco operacional

1.939.075

1.565.909

Risco de crédito

283.520

216.173

32.686.354

34.085.098

Common Equity Tier 1

14,3%

12,1%

Tier 1

14,3%

12,1%

Tier 2

1,0%

1,7%

TOTAL

15,2%

13,8%

CVA
RÁCIOS DE CAPITAL

48. NORMAS CONTABILÍSTICAS RECENTEMENTE EMITIDAS
1 – As normas contabilísticas e interpretações recentemente
emitidas que entraram em vigor no exercício são as seguintes:
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas
(“endorsed”) pela União Europeia têm aplicação obrigatória pela
primeira vez no exercício findo em 31 de dezembro de 2016:

Melhoramentos das normas internacionais de relato
financeiro (ciclo 2010-2012) (Aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de fevereiro de 2015)
Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos
relacionados com: IFRS 2 – Pagamentos com base em ações:
definição de vesting condition; IFRS 3 – Concentração de atividades
empresariais: contabilização de pagamentos contingentes; IFRS
8 – Segmentos operacionais: divulgações relacionadas com o
julgamento aplicado em relação à agregação de segmentos e
clarificação sobre a necessidade de reconciliação do total de ativos
por segmento com o valor de ativos nas demonstrações financeiras;
IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 38 – Ativos intangíveis: necessidade
de reavaliação proporcional de amortizações acumuladas no caso
de reavaliação de ativos fixos; e IAS 24 – Divulgações de partes
relacionadas: define que uma entidade que preste serviços de
gestão à Empresa ou à sua empresa-mãe é considerada uma
parte relacionada; e IFRS 13 – Justo valor: clarificações relativas à
mensuração de contas a receber ou a pagar de curto prazo.

Melhoramentos das normas internacionais de relato
financeiro (ciclo 2012-2014) (Aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos
relacionados com: IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para venda e
unidades operacionais descontinuadas: introduz orientações de como
proceder no caso de alterações quanto ao método expectável de
realização (venda ou distribuição aos acionistas); IFRS 7 – Instrumentos
financeiros: divulgações: clarifica os impactos de contratos de
acompanhamento de ativos no âmbito das divulgações associadas
a envolvimento continuado de ativos desreconhecidos e isenta as
demonstrações financeiras intercalares das divulgações exigidas
relativamente a compensação de ativos e passivos financeiros; IAS 19
– Benefícios dos empregados: define que a taxa a utilizar para efeitos
de desconto de benefícios definidos deverá ser determinada com
referência às obrigações de alta qualidade de empresas que tenham
sido emitidas na moeda em que os benefícios serão liquidados; e IAS
34 – Relato financeiro intercalar: clarificação sobre os procedimentos
a adotar quando a informação está disponível em outros documentos
emitidos em conjunto com as demonstrações financeiras intercalares.

Emenda à IFRS 11 – Acordos conjuntos – Contabilização de
aquisições de interesses em acordos conjuntos (Aplicável
na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2016)
Esta emenda está relacionada com a aquisição de interesses em
operações conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade de aplicação da
IFRS 3 quando a operação conjunta adquirida constituir uma atividade
empresarial de acordo com a IFRS 3. Quando a operação conjunta em
questão não constituir uma atividade empresarial, deverá a transação
ser registada como uma aquisição de ativos. Esta alteração tem
aplicação prospetiva para novas aquisições de interesses.
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Emenda à norma IAS 1 – Apresentação de demonstrações
financeiras – “Disclosure Iniciative” (Aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
Esta emenda vem clarificar alguns aspetos relacionados com a
iniciativa de divulgações, designadamente: (i) a entidade não
deverá dificultar a inteligibilidade das demonstrações financeiras
através da agregação de itens materiais com itens imateriais ou
através da agregação de itens materiais com naturezas distintas;
(ii) as divulgações especificamente requeridas pelas IFRS apenas
têm de ser dadas se a informação em causa for material; (iii) as
linhas das demonstrações financeiras especificadas pela IAS 1
podem ser agregadas ou desagregadas, conforme tal for mais
relevante para os objetivos do relato financeiro; (iv) a parte do
outro rendimento integral resultante da aplicação do método
da equivalência patrimonial em associadas e acordos conjuntos
deve ser apresentada separadamente dos restantes elementos do
outro rendimento integral segregando igualmente os itens que
poderão vir a ser reclassificados para resultados dos que não serão
reclassificados; (v) a estrutura das notas deve ser flexível, devendo
estas respeitar a seguinte ordem:
– Uma declaração de cumprimento com as IFRS na primeira secção
das notas;
– Uma descrição das políticas contabilísticas relevantes na segunda
secção;
– Informação de suporte aos itens da face das demonstrações
financeiras na terceira secção; e
– Outra informação na quarta secção.

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 38 – Ativos
intangíveis – Métodos de depreciação aceitáveis (Aplicável
na União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2016)
Esta emenda estabelece a presunção (que pode ser refutada) de
que o rédito não é uma base apropriada para amortizar um ativo
intangível e proíbe o uso do rédito como base de amortização de
ativos fixos tangíveis. A presunção estabelecida para amortização de
ativos intangíveis só poderá ser refutada quanto o ativo intangível é
expresso em função do rendimento gerado ou quando a utilização
dos benefícios económicos está altamente correlacionada com a
receita gerada.

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 41 – Agricultura
– Plantas de produção (Aplicável na União Europeia nos
exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros
componentes destinados a colheita e / ou remoção do âmbito de
aplicação da IAS 41, passando as mesmas a estar abrangidas pela
IAS 16.

Emenda à IAS 27 – Aplicação do método de equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras separadas
(Aplicável na União Europeia nos exercícios iniciados em ou
após 1 de janeiro de 2016)
Esta emenda vem introduzir a possibilidade de mensuração dos
interesses em subsidiárias, acordos conjuntos e associadas em
demonstrações financeiras separadas pelo método da equivalência
patrimonial, para além dos métodos de mensuração atualmente
existentes. Esta alteração aplica-se retrospetivamente.

Emendas à IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas,
IFRS 12 – Divulgações sobre participações noutras entidades
e IAS 28 – Investimentos em associadas e entidades
conjuntamente controladas (Aplicável na União Europeia
nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 2016)
Estas emendas contemplam a clarificação de diversos aspetos
relacionados com a aplicação da exceção de consolidação por parte
de entidades de investimento.
2 – Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em
vigor em exercícios futuros
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com
aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros foram, até
à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas
(“endorsed”) pela União Europeia:

IFRS 9 – Instrumentos financeiros (2009) e emendas
posteriores (Aplicável na União Europeia nos exercícios
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2018)
A) Visão global
Esta norma 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 para a aplicação das regras de contabilidade de cobertura.
(i) Classificação e mensuração de instrumentos financeiros
De acordo com esta norma, existirá uma mudança nas categorias
de classificação dos instrumentos financeiros, com mais enfoque
nas características dos ativos e tendo presente o modelo de
negócios da instituição.
O modelo de negócio e o designado critério de SPPI (solely payment of
principal and interest) são determinantes em termos da classificação,
existindo uma alteração das atuais cinco classes da IAS 39: Trading
(TR), Fair Value Option (FVO), Available for Sale (AFS), Held to Maturity
(HTM) e Loans and Receivables (L&R), estas duas últimas contabilizadas
ao custo amortizado, para apenas três classes de acordo com a IFRS
9: FVTPL (Fair Value through P&L), FVOCI (Fair Value through OCI) e Custo
Amortizado, em que a potencial reclassificação de ativos poderá
implicar alterações ou revisão do modelo de negócio da instituição.

IAS 39

IFRS 9

Loans and Receivables
Held to Maturity
Fair Value through P&L
Available for Sale – Fair
Value through OCI

Custo amortizado
Fair Value through P&L
Fair Value through OCI

A nova regra de classificação e mensuração é mais baseada em
princípios, exigindo ao Banco reconsiderar não só o seu modelo
de negócio na gestão dos ativos financeiros, mas também as
características dos cash-flows contratuais, em particular se estes
representam apenas pagamentos de capital e juros, ou se existem
outras componentes incluídas na remuneração.
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O modelo de negócio diz respeito à forma como o Banco pretende gerir os seus ativos financeiros de forma a produzir os fluxos de caixa, o
que, de acordo com a IFRS 9, pode ser através de três formas: (i) recolha dos fluxos de caixa contratuais (capital ou juros), (ii) venda de ativos
ou (iii) ambos.
No âmbito da implementação do projeto da IFRS 9, o Banco fez uma análise do balanço, visando a avaliação do critério SPPI e modelo de
negócio para cada instrumento ou linha do balanço, assim como a execução dos testes de benchmark, quando aplicável, que continua a
desenvolver e a aperfeiçoar no âmbito dos trabalhos em curso. Deve ser mencionado que, no caso do Grupo BCP, a maioria da carteira de
crédito, atualmente contabilizada ao custo amortizado, é composta por contratos simples, cuja remuneração corresponde globalmente aos
riscos de crédito e de taxa de juro, portanto não sujeitos a uma abordagem de valor justo de acordo com os princípios da IFRS 9.

Árvore de Decisão sumarizada C&M
Os cash-ﬂows contratuais são
"solely payments of principal and interest
on the principal amount Outstanding"?

São "held to collect contractual cash-ﬂows"?

Ambos "held to collect contractual cash-ﬂows"
e venda de ativos ﬁnanceiros?

Fair value option?

Fair value option?

Custo amortizado

Fair value through OCI

Fair value through P&L (*)
(*)

Para instrumentos de equity, existe a opção de irrevogavelmente reconhecer as variações de fair value em OCI.

(ii) Imparidade de Ativos Financeiros
Este é o ponto onde se espera que a IFRS 9 venha a ter um maior impacto nas instituições, não só em termos quantitativos, mas também no
que respeito a alterações metodológicas em termos cálculo da imparidade, assim como potencialmente na gestão de risco das instituições.
Com efeitos, a nova norma traz uma abordagem diferente daquela que é atualmente considerada pelos bancos no cálculo das perdas
por imparidade, em que um dos princípios base passa a ser a avaliação da deterioração significativa do risco de crédito face ao momento
da originação (ou reconhecimento inicial), assim como no que diz respeito ao tipo de perda, em que o conceito atual de perda incorrida
decorrente da IAS 39 será substituído por uma abordagem de perda esperada da IFRS 9.
As perdas esperadas de crédito deverão corresponder às perdas ponderadas pelas probabilidades de ocorrência (não enviesadas), determinadas
avaliando um conjunto de resultados possíveis e considerando as condições económicas futuras, designadamente a componente forward
looking, sendo esta uma das principais mudanças conceptuais da norma. Adicionalmente, os modelos definidos para o cálculo da imparidade
deverão serão aplicados transversalmente a todos os ativos do balanço, não havendo, por exemplo, diferenciação na abordagem entre
empréstimos e títulos. A metodologia de imparidade da IFRS 9 deverá assim ser ser aplicada a todos os ativos financeiros ao custo amortizado,
instrumentos de dívida classificados em FVOCI, compromissos ou garantias financeiras, entre outros.
De uma forma global, é esperado no mercado que a adoção da IFRS 9 resulte em maiores necessidades de dotações para imparidades,
que deverão ser reconhecidas mais cedo, tendo por base o conceito do forward-looking e incidindo sobre um âmbito mais alargado de
instrumentos financeiros.
O cálculo da perda esperada de crédito (ou ECL, acrónimo de Expected Credit Loss) deverá basear-se na afetação das posições em três diferentes estágios:
– Stage 1 – cálculo da perda esperada (ECL) a 12 meses para as exposições em que o risco de crédito não tenha aumentado significativamente
desde o reconhecimento inicial e que não tenham sinais de imparidade;
– Stage 2 – cálculo da perda esperada (ECL) para a vida do contrato (lifetime) para as exposições em que o risco de crédito tenha aumentado
significativamente desde o reconhecimento inicial. A avaliação da ocorrência de um aumento significativo do risco de crédito deverá basear-se
em avaliações quantitativas e qualitativas, incidindo principalmente em notações de risco internas ou externas e usando os 30 dias de crédito
vencido como critério adicional mínimo, mas não como principal;
– Stage 3 – as exposições com sinais de imparidade de crédito deverão ser classificadas neste estágio, sendo esperado um alinhamento de
conceitos entre a contabilidade e o capital regulamentar (CRR). Quando as exposições são identificadas como tendo sinais de imparidade
ou foram adquiridas ou originadas como tal, a IFRS 9 requer uma divulgação separada com o cálculo do juro a ser realizada sobre uma base
líquida de imparidade, ao invés de bruto.
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(iii) Contabilidade de Cobertura
Este é o ponto onde são esperadas menores alterações com a
adoção da nova norma, quer do ponto de vista qualitativo, como
quantitativo. Basicamente, a contabilidade de cobertura será mais
relacionada com as políticas de gestão de risco da instituição,
permitindo uma diminuição da volatilidade de resultados, juntamente
com um maior alinhamento entre a contabilidade de cobertura e
gestão de riscos. No entanto, a nova norma permite a manutenção
dos critérios da IAS 39 no curto prazo, sendo que o Grupo BCP
pretende fazer uso desta prorrogativa.
B) Regimes transitórios e impacto em capital
Embora a adoção da IFRS 9 seja obrigatória para as instituições
de crédito na Europa a partir de janeiro de 2018, afetando, assim,
as respetivas demonstrações financeiras com as novas regras de
contabilização, deverá ser enfatizado que o impacto sobre o capital
próprio neste e nos anos seguintes dependerá do regime transitório
que se encontra em discussão, e que damos nota de alguns pontos
importantes nesta matéria:
– Na sua resolução de 30 de setembro de 2016, o Parlamento
Europeu reconheceu a importância que o impacto da IFRS 9 poderia
ter no capital dos bancos e apelou a um regime progressivo de
reconhecimento, que permitisse atenuar o impacto da adoção do
novo modelo de imparidade e evitar um efeito súbito injustificado
sobre os rácios de capital dos bancos e, daí decorrente, sobre os
empréstimos à economia real;
– Encontrando-se ainda pendente as discussões ao nível do
Comité de Basileia, a Comissão Europeia propôs uma neutralização
completa no primeiro ano de adoção (2018) e um período de 5 anos
de faseamento, de forma a permitir que os bancos mitigassem o
impacto do IFRS 9 no capital regulamentar, e que se baseava numa
abordagem dinâmica (avaliação a cada momento dos impactos da
IFRS 9 versus a IAS 39, na componente da imparidade);
– Com efeito, o Comité de Basileia desencadeou um processo de
revisão da interação entre a contabilidade e o regime prudencial,
tendo publicado designadamente o documento consultivo
“Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach
and transitional arrangements” em outubro de 2016 (solicitando
comentários até janeiro de 2017). Este documento descreve as
possíveis abordagens para mitigar o impacto da IFRS 9 no capital;
– Também sobre este assunto, a EBA emitiu um parecer sobre a
proposta da Comissão Europeia em 6 de março de 2017, que, entre
outros pontos, sugeriu a não neutralização do impacto da nova
norma durante o primeiro ano ou qualquer um dos outros anos,
dando preferência a uma abordagem "estática", e propondo uma
análise do impacto global do IFRS 9, incluindo não só os efeitos
do componente de imparidade, mas também da classificação e
mensuração.
Desta forma, tendo presente os argumentos e as discussões em
curso entre os vários órgãos internacionais, o impacto de capital
regulamentar de IFRS9 sobre o Grupo BCP vai depender da forma e
do calendário final de todas estas iniciativas.
C) Principais considerações
Durante 2016, o Grupo realizou uma análise aprofundada dos
requisitos para a execução do projeto da IFRS 9 (gap analysis), tendo
participado no primeiro estudo de impacto promovido pela EBA,
que abrangeu um conjunto de 50 instituições na Europa, tendo
ainda dado início à fase seguinte de desenho ou conceção.
A conceção e construção dos modelos, a recolha de dados,
identificação de sistemas, redefinição de processos e governo e
controlos, continuarão a ser executados e aperfeiçoados durante
2017. De salientar que o Grupo possui modelos risco de crédito

que cobrem a larga maioria das carteiras e que utiliza há um
considerável período de tempo, que constitui um ponto forte no
processo de implementação do IFRS 9, designadamente para a
aferição da deterioração significativa do risco de crédito (stage 2).
Adicionalmente, o banco está a aproveitar a estrutura existente,
designadamente dados, estrutura de IT, governo, entre outros,
decorrente de ser um banco aprovado em modelos avançados
(IRB), tendo já desenvolvido uma arquitetura organizacional para
responder aos exigentes requisitos regulamentares.
Considerando a informação disponível no mercado e os estudos
preliminares de impacto realizados, a componente ECL é aquela
onde se espera maior impacto decorrente da adoção da IFRS 9.
Também é esperado que o Stage 2 seja o principal contribuidor para
o aumento do stock de imparidade, na medida que captura a alocação
adicional de imparidade decorrente da passagem do atual período
emergente utilizado nos modelos de imparidade (por exemplo, PD
a 12 meses em Portugal) para uma PD para a vida do contrato. No
caso de bancos que tenham modelos de risco de crédito aprovados
em termos regulamentares, como é o caso do Grupo que possui a
larga maioria da carteira coberta (IRB), o impacto final sobre os rácios
de capital poderá ser mitigado pela diminuição do shortfall EL IRB
(dedução a fundos próprios) das respetivas carteiras.

IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes (Aplicável na
União Europeia nos exercícios iniciados em ou após 1 de
janeiro de 2018)
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.
O Banco não antecipa impacto material na aplicação desta
alteração nas suas demonstrações financeiras.
3 – Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adotadas
pela União Europeia
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com
aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não
foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras,
adotadas (“endorsed”) pela União Europeia:

IFRS 14 – Ativos regulados
Esta norma vem estabelecer os requisitos de relato, por parte de
entidades que adotem pela primeira vez as IFRS aplicáveis a ativos
regulados.

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.
O Banco não antecipa qualquer impacto na aplicação desta
alteração nas suas demonstrações financeiras.
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Emendas à IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas
e IAS 28 – Investimentos em associadas e empreendimentos
conjuntos
Estas emendas vêm eliminar um conflito existente entre as
referidas normas, relacionado com a venda ou com a contribuição
de ativos entre o investidor e a associada ou entre o investidor e o
empreendimento conjunto.

Emendas à IAS 12 – Imposto sobre o rendimento
Estas emendas vêm clarificar as condições de reconhecimento
e mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas não
realizadas.

Emendas à IAS 7 – Demonstração de fluxos de caixa
Estas emendas vêm introduzir divulgações adicionais relacionadas
com os fluxos de caixa de atividades de financiamento.

Emendas à IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes
Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma
com vista a eliminar a possibilidade de surgirem interpretações
divergentes de vários tópicos.

Emendas à IFRS 2 – Pagamentos com base em ações
Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma
relacionadas com: (i) o registo de 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.

Emendas à IFRS 4 – Contratos de seguro
Estas emendas proporcionam orientações sobre a aplicação da
IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9.

Emendas à IAS 40 – Propriedades de investimento
Estas emendas clarificam 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.

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.

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.
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 2016.

49. PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS COMPROMISSOS
De acordo com a política contabilística 1 y), os principais Passivos
contingentes e outros compromissos enquadrados na IAS 37 são
os seguintes (para além das divulgadas nas restantes notas):
1. O Banco tomou conhecimento da notificação que lhe foi
dirigida, com data de 27 de dezembro de 2007, pelo Banco de
Portugal, dando conta da instauração contra o Banco e contra sete
ex-Administradores e dois diretores, do processo de contraordenação
n.º 24/07/CO “com fundamento na existência de indícios da prática
de ilícitos de mera ordenação social previstos e punidos no Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), designadamente
a inobservância de regras contabilísticas, a prestação de informações
falsas ou incompletas ao Banco de Portugal, nomeadamente no
que diz respeito ao valor dos fundos próprios, e o incumprimento de
obrigações de natureza prudencial”.
Tendo o processo seguido os seus trâmites, por acórdão proferido
no dia 9 de junho de 2015, o Tribunal da Relação de Lisboa
declarou a prescrição de parte das infrações de alegada prestação
de informação falsa ao Banco de Portugal e tendo absolvido o
Banco da parte restante (não prescrita) dessas mesmas infrações.
Mais absolveu o Banco de duas alegadas infrações de falsificação
de contabilidade. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a
condenação do Banco por duas outras alegadas infrações de
falsificação de contabilidade. Nessa medida, o Tribunal da Relação
de Lisboa reduziu a coima aplicada ao Banco de Euros 4.000.000
para Euros 750.000. O Banco e um dos arguidos (pessoa individual)
recorreram deste Acórdão para o Tribunal Constitucional, tendo
estes recursos sido indeferidos. A decisão do Tribunal da Relação de
Lisboa tornou-se definitiva tendo já transitado em julgado.
2. Em julho de 2009, o Banco foi notificado de acusação deduzida
pelo Ministério Público em processo criminal contra cinco antigos
administradores seus, tendo subjacentes essencialmente os factos
referidos supra e para apresentar no mesmo processo pedido de
indemnização cível.
Tendo a ação prosseguido os seus termos, por sentença de 2 de
maio de 2014, um dos arguidos foi absolvido e os restantes foram
condenados a pena de prisão de 2 anos, suspensa na execução e
ao pagamento de valores entre Euros 300.000 e Euros 600.000 por
crime de manipulação de mercado, com inibição do exercício de
funções na Banca e publicação da condenação em jornal de maior
tiragem. Por acórdão de 25 de fevereiro de 2015, o Tribunal da
Relação de Lisboa confirmou integralmente a referida decisão. De
acordo com a informação disponível o referido acórdão ainda não
terá transitado em julgado.
3. Em dezembro de 2013, a Sociedade de Renovação Urbana
Campo Pequeno, S.A. na qual o Banco detém uma participação
social de 10% resultante de conversão de créditos moveu contra
o Banco ação com valor global de Euros 75.735.026,50 pedindo:
(i) o reconhecimento de que um contrato de mútuo celebrado
entre a sociedade e o Banco em 29 de maio de 2005 constituiu um
contrato de suprimentos e não um mútuo bancário puro; (ii) que
o reembolso da quantia mutuada seja efetuado de acordo com o
previsto no acordo parassocial existente; (iii) que seja declarada a
nulidade de diversas hipotecas constituídas a favor do Réu entre
1999 e 2005; e (iv) a declaração da inexistência de dívida cambiária
titulada por uma livrança caução da Sociedade.
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Um dos credores da Autora requereu a sua insolvência, tendo o
Banco reclamado créditos no montante de Euros 82.253.962,77.
A Autora foi declarada insolvente tendo a ação contra o Banco sido
julgada extinta por inutilidade superveniente da lide, decisão que já
transitou em julgado.
4. Em 2012, foi instaurado pelo Conselho da Autoridade da
Concorrência um processo de contraordenação por práticas
restritivas da concorrência. No âmbito das investigações foram
efetuadas, em 6 de março 2013, diligências de busca nas instalações
do Banco e de, pelo menos, outras 8 instituições de crédito, tendo
sido apreendida documentação para verificação de indícios de
troca de informação comercial sensível no mercado nacional.
A Autoridade da Concorrência decretou segredo de justiça no
processo de contraordenação, considerando que os interesses
da investigação e os direitos dos sujeitos processuais não seriam
compatíveis com a publicidade do processo.
O Banco foi notificado, em 2 de junho de 2015, da nota de
ilicitude emitida pela Autoridade da Concorrência, relativa à
contraordenação 2012/9, sendo acusado de participar num
intercâmbio de informações entre Bancos do sistema relativas a
preçários já aprovados e a operações de crédito à habitação e ao
consumo já concedidas ou aprovadas. Face às imputações, o Banco
irá apresentar a sua resposta à nota de ilicitude, a que, sendo o caso,
se seguirá impugnação judicial. Salienta-se que a comunicação de
uma nota de ilicitude não implica a tomada de uma decisão final
quanto ao processo. Se a Autoridade da Concorrência vier a tomar
uma decisão final condenatória, o Banco poderá ser condenado em
multa dentro dos limites da lei, que prevê um limite abstrato máximo
equivalente a 10% do volume de negócios anual consolidado no
ano anterior à decisão, não obstante uma tal decisão poder ser
impugnada em tribunal. O processo foi suspenso por deliberação
da Autoridade da Concorrência até à decisão judicial dos vários
recursos interlocutórios pendentes.
Em outubro de 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão
anterior do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão que
tinha determinado a suspensão do processo.
O Banco apresentou recurso desta decisão para o Tribunal
Constitucional. Embora o Tribunal Constitucional tenha rejeitado
o recurso e a decisão já se tenha tornado definitiva, a Autoridade
da Concorrência ainda não procedeu à reabertura da investigação.
5. Em 20 de outubro de 2014, o Bank Millennium na Polónia tomou
conhecimento de um processo (class action) contra o Banco que
visa avaliar o enriquecimento “ilícito” da Instituição, tendo em
consideração determinadas cláusulas dos contratos de crédito à
habitação em CHF. Os clientes questionam um conjunto de cláusulas,
nomeadamente as relativas ao spread bid-offer entre PLN e CHF para
conversão dos créditos. Em 28 de maio de 2015, o Tribunal Regional
de Varsóvia indeferiu a ação instaurada. A 3 de julho de 2015, o Autor
apresentou recurso da sentença e o Tribunal de Recurso deferiu o
recurso e invalidou o indeferimento da ação. Em 31 de março de
2016, o Tribunal Regional de Varsóvia rejeitou a moção apresentada
pelo Bank Millennium para o estabelecimento de um depósito caução
para garantir os custos incorridos com o litígio. O Bank Millennium
apresentou recurso desta decisão no dia 6 de abril de 2016, tendo sido
rejeitado pelo Tribunal de Recurso, em 13 de julho de 2016.
Em 17 de fevereiro de 2016, o Autor apresentou uma petição ao
Tribunal Regional em Varsóvia, para extensão da reclamação a
mais 1.041 membros, não tendo o Bank Millennium sido ainda

notificado da mesma. Em 2 de agosto de 2016, o Tribunal Regional
de Varsóvia emitiu uma decisão, ordenando a publicação de um
anúncio na imprensa sobre o início de um processo de grupo.
Na sequência da proposta do Bank Millennium de revogar esta
decisão, o Tribunal suspendeu a sua execução, mas, em 8 de agosto de
2016, proferiu outra decisão para o processo ser julgado em processo
de grupo. Em 31 de agosto de 2016, o Bank Millennium recorreu
desta decisão. Em 16 de dezembro de 2016, o Tribunal de Recurso
de Varsóvia anulou a decisão anterior e remeteu o pedido para que o
caso fosse julgado em processo de grupo para o Tribunal Regional para
reapreciação. A audiência foi marcada para 15 de março de 2017.
Em 3 de dezembro de 2015, o Bank Millennium na Polónia foi
notificado de um novo processo (class action) instaurado por
um grupo de 454 mutuários representados pelo Provedor do
Consumidor da cidade de Olsztyn, no qual reclamam o pagamento
de PLN 3,5 milhões (Euros 0,79 milhões) relativo a pagamentos
de prémios de seguro associados a empréstimos à habitação em
francos suíços (low down payment insurance) e requerem a declaração
de nulidade de determinadas cláusulas dos referidos contratos. A 3
de março de 2016, o Banco apresentou a sua contestação na qual
requer o indeferimento do processo. A primeira audiência ocorreu
em 13 de setembro de 2016 e o tribunal emitiu a decisão sobre
a admissibilidade da class action neste caso. Em 16 de fevereiro de
2017, o Tribunal de Recurso rejeitou o recurso apresentado pelo
Banco, tendo a decisão anterior se tornado definitiva.
Em 28 de dezembro de 2015 e 5 de abril de 2016, o Bank Millennium
foi notificado de dois processos instaurados por clientes (PCZ S.A.
e Europejska Fundacja Współpracy Polsko – Belgijskiej/European
Foundation for Polish-Belgian Cooperation (EFWP-B)), no
montante de PLN 150 milhões (Euros 34 milhões) e de PLN
521,9 milhões (Euros 118,3 milhões), respetivamente. Alegam
os Autores nas suas petições que terá havido por parte do
Bank Millennium uma interpretação errónea de determinadas
cláusulas contratuais, que determinou o vencimento dos créditos,
causando prejuízos aos Autores. Aguarda-se decisão do Tribunal
Regional de Varsóvia.
6. Em 1 de outubro de 2015, um conjunto de entidades ligadas a
um grupo com dívidas em incumprimento ao Banco no montante
de cerca de 170 milhões de euros, decorrentes de um contrato de
financiamento celebrado em 2009 – dívidas que já se encontravam
integralmente provisionadas nas contas do Banco –, instaurou
contra o Banco, após ter recebido notificação que o Banco lhe
dirigiu para a respetiva cobrança coerciva, ação judicial em que visa:
a) Negar a obrigação de pagamento dessas dívidas ao Banco, arguindo
a nulidade do respetivo contrato, mas sem a correspondente obrigação
de restituir os montantes recebidos;
b) Que o Banco seja também condenado a suportar os montantes
de cerca de 90 milhões e de 34 milhões de euros relativos a outras
dívidas contraídas por aquelas entidades junto de outras instituições
bancárias, bem como, ainda, os montantes, no total de cerca de 26
milhões de euros, que já teriam sido pagos pelas entidades devedoras
no âmbito dos respetivos contratos de financiamento;
c) Declarar atribuída ao Banco a titularidade do objeto dos penhores
associados aos contratos de financiamento referidos, constituídos
sobre cerca de 340 milhões de ações do próprio Banco, alegadamente
adquiridas a pedido, por conta e no interesse do Banco.
O Banco apresentou a contestação e reconvenção, exigindo o
pagamento da divida. Os Autores apresentaram a sua defesa sobre
o pedido reconvencional e o Banco respondeu a esse articulado em
julho de 2016.
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7. Fundo de Resolução
Medida de resolução do Banco Espírito Santo, S.A.
Em 3 de agosto de 2014, com o intuito de salvaguardar a estabilidade
do sistema financeiro, o Banco de Portugal aplicou uma medida
de resolução ao Banco Espírito Santo, S.A. (BES) nos termos do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 145.º 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 nessa mesma data. No âmbito deste processo,
o Fundo de Resolução realizou uma entrada de capital no Novo
Banco no montante de Euros 4.900 milhões, passando a ser o único
acionista.
Neste contexto, o Fundo de Resolução contraiu empréstimos no
montante de Euros 4.600 milhões, dos quais Euros 3.900 milhões
concedidos pelo Estado e Euros 700 milhões concedidos por um
conjunto de instituições de crédito de entre as quais o Banco.
Conforme anunciado a 29 de dezembro de 2015, o Banco de
Portugal transferiu para o Fundo de Resolução as responsabilidades
emergentes dos “eventuais efeitos negativos de decisões
futuras, decorrentes do processo de resolução, de que resultem
responsabilidades ou contingências”.
A 7 de julho de 2016, o Fundo de Resolução declarou que iria
analisar e avaliar as diligências a tomar na sequência da publicação
do relatório sobre os 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, a 3 de agosto de 2014.
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.
Adicionalmente, na sequência deste processo, existe um conjunto
relevante de processos judiciais em curso contra o Fundo de
Resolução.
Em 20 de fevereiro de 2017, o Banco de Portugal comunicou que
decidiu selecionar o potencial investidor Lone Star para uma fase
definitiva de negociações, em condições de exclusividade, com
vista à finalização dos termos em que poderá realizar-se a venda da
participação do Fundo de Resolução no Novo Banco, S.A.
Em 31 de março de 2017, o Banco de Portugal efetuou um
comunicado sobre o processo de venda do Novo Banco, em que
refere 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.
Nos termos do acordo, a Lone Star irá realizar injeções de capital no
Novo Banco no montante total de Euros 1.000 milhões, dos quais
Euros 750 milhões no momento da conclusão da operação e Euros
250 milhões no prazo de até 3 anos.

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) com a evolução dos níveis
de capitalização do banco.
As eventuais injeções de capital a realizar nos termos deste
mecanismo contingente beneficiam de uma almofada de capital
resultante da injeção a realizar nos termos da operação e estão
sujeitas a um limite máximo absoluto.
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 Euros 500 milhões de fundos
próprios elegíveis para o cômputo do rácio CET1.”
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 deliberou declarar que o Banif se encontrava
«em risco ou em situação de insolvência» e iniciar um processo
de resolução urgente da instituição na modalidade de alienação
parcial ou total da sua atividade, o qual culminou com a alienação
em 20 de dezembro de 2015 ao Banco Santander Totta S.A. (BST)
dos direitos e obrigações, constituindo ativos, passivos, elementos
extrapatrimoniais e ativos sob gestão, do Banif.
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. Para o efeito, a
Oitante procedeu à emissão de obrigações representativas de
dívida, no montante de Euros 746 milhões, tendo sido prestada
uma garantia pelo Fundo de Resolução e uma contragarantia pelo
Estado Português.
A operação envolveu um apoio público, do qual Euros 489 milhões
pelo Fundo de Resolução. Os Euros 489 milhões assumidos pelo
Fundo de Resolução foram financiados através de um contrato
mútuo concedido pelo Estado.
Aspetos gerais
Na sequência das medidas de resolução aplicadas ao BES e ao
Banif, o Fundo de Resolução detinha à data de 31 de dezembro de
2016 a totalidade do capital social do Novo Banco e da Oitante.
No âmbito da aplicação destas medidas, o Fundo de Resolução
contraiu empréstimos assumiu outras responsabilidades e passivos
contingentes:
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– Efeitos 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;
– Efeitos negativos decorrentes do processo de resolução de que
resultem responsabilidades ou contingências adicionais para o
Novo Banco, S.A. que têm que ser neutralizados pelo Fundo de
Resolução;
– Processos judiciais contra o Fundo de Resolução;
– Garantia prestada às obrigações emitidas pela Oitante S.A.
no montante total de Euros 746 milhões, relativamente à qual
a Oitante, S.A. procedeu ao reembolso antecipado no valor de
Euros 90 milhões. Esta garantia está contragarantida pelo Estado
Português.
Para reembolsar os empréstimos obtidos e para fazer face a outras
responsabilidades que possa vir a assumir, o Fundo de Resolução
dispõe essencialmente de receitas provenientes das contribuições,
iniciais e periódicas, das instituições participantes (incluindo o
Banco) e da contribuição sobre o setor bancário instituídas pela
Lei n.º 55-A/2010. Está ainda prevista a possibilidade do membro
do Governo responsável pela área das finanças determinar, por
portaria, que as instituições participantes efetuem contribuições
especiais, nas situações previstas na legislação aplicável,
nomeadamente na eventualidade do Fundo de Resolução
não dispor de recursos próprios para o cumprimento das suas
obrigações.
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 24/2013, de 19
de fevereiro, que estabelece o método de determinação das
contribuições iniciais, periódicas e especiais para o Fundo de
Resolução, previstas no RGICSF, o Banco tem vindo, desde 2013,
a proceder às contribuições obrigatórias, conforme disposto no
referido diploma.
No dia 3 de novembro de 2015, o Banco de Portugal emitiu uma
Carta-Circular nos termos da qual se esclarece que a contribuição
periódica para o FR deve ser reconhecida como custo no
momento da ocorrência do acontecimento que cria a obrigação
de pagamento da contribuição, isto é, no último dia do mês de
abril de cada ano, conforme estipula o artigo 9.º do Decreto-Lei
citado, encontrando-se assim o Banco a reconhecer como custo a
contribuição no ano em que a mesma se torna devida.
O FR emitiu em 15 de novembro de 2015 um comunicado no qual
esclarece “... que não é previsível que o Fundo de Resolução venha a
propor a criação de uma contribuição especial para financiamento
da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, S.A., (‘BES’).
A eventual cobrança de uma contribuição especial afigura-se,
desta forma, remota.”
O regime previsto no Decreto-Lei n.º 24/2013 estabelece que o
Banco de Portugal fixa, por instrução, a taxa a aplicar em cada ano
sobre a base de incidência objetiva das contribuições periódicas.
De acordo com a instrução do Banco de Portugal n.º 19/2015,
publicada a 29 de dezembro, os bancos portugueses pagaram
contribuições para o Fundo de Resolução em 2016, calculadas
de acordo com uma taxa base de 0,02%. A instrução do Banco de
Portugal n.º 21/2016, publicada a 26 de dezembro fixa a taxa base a
vigorar em 2017 para a determinação das contribuições periódicas
para o FR em 0,0291%.
Assim, no ano de 2016, o Banco efetuou contribuições periódicas
para o Fundo de Resolução no montante de Euros 5.204.000.

O montante relativo à contribuição sobre o setor bancário, para o
ano de 2016, foi de Euros 22.235.000. Estas contribuições foram
reconhecidas como custo nos meses de abril e junho, de acordo
com a IFRIC n.º 21 – Taxas.
No âmbito da constituição do Fundo Único de Resolução europeu
(‘FUR’), o Banco efetuou, em 2015, uma contribuição inicial no valor
de Euros 30.843.000. No contexto do Acordo Intergovernamental
relativo à transferência de mutualização das contribuições para o
FUR, este montante não foi transferido para o FUR, mas utilizado
para o cumprimento de obrigações do FR resultantes da aplicação
de medidas de resolução anterior à data de aplicação do Acordo.
Este montante terá de ser reposto ao longo de um período de oito
anos (iniciado em 2016) através das contribuições periódicas para o
FUR. O valor total da contribuição relativa ao ano de 2016 imputável
ao Banco foi de Euros 23.955.000, do qual o Banco procedeu à
entrega de Euros 20.306.000 e o remanescente constituído sob
a forma de compromisso irrevogável de pagamento, conforme a
nota 8. O FUR não cobre as situações em curso, a 31 de dezembro
de 2015, junto do Fundo de Resolução Nacional.
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 Euros 3.900.000.000 originalmente
concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução em 2014 para
financiamento da medida de resolução aplicada ao BES. De
acordo com o Fundo 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 de 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 conjunto de bancos;
– “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
dos bancos 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”;
– “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”.
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Na presente data não é possível estimar os efeitos no Fundo de
Resolução decorrentes: (i) da alienação parcial da participação no
Novo Banco nos termos do comunicado do Banco de Portugal de
31 de março de 2017; (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) de responsabilidades ou
contingências adicionais para o Novo Banco, S.A. que têm que ser
neutralizados pelo Fundo de Resolução; (iv) dos processos judiciais
contra o Fundo de Resolução, incluindo o denominado processo
dos lesados do BES; e (v) da garantia prestada às obrigações
emitidas pela Oitante.
Não obstante a possibilidade prevista na legislação aplicável de
cobrança de contribuições especiais, atendendo aos desenvolvimentos
recentemente ocorridos no que diz respeito à renegociação das
condições dos empréstimos concedidos ao Fundo de Resolução
pelo Estado e por um conjunto de bancos, 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 2016 refletem a expectativa do Conselho de
Administração do Banco de que não serão exigidas às instituições
participantes no Fundo de Resolução contribuições especiais ou
qualquer outro tipo de contribuições extraordinárias para financiar
as medidas de resolução aplicadas ao BES e ao Banif.
Eventuais alterações relativamente a esta matéria podem ter
implicações relevantes nas futuras demonstrações financeiras do
Banco.
8. Conforme oportunamente divulgado, em 2012 o Banco emitiu
títulos de dívida subordinada no valor de Euros 3.000 milhões,
convertíveis em capital em situações de contingência (CoCos),
que foram subscritos pelo Estado Português e que qualificam
como fundos próprios de nível 1. Até 31 de dezembro de 2016,
foram reembolsados Euros 2.300 milhões destes títulos, pelo que
estão por amortizar Euros 700 milhões. Caso a amortização desse
remanescente não ocorresse até 30 de junho de 2017, os títulos
não amortizados seriam convertidos em ações (ordinárias), em
condições fixadas na lei. A amortização depende de autorização
prévia da Supervisão prudencial.
Ainda no âmbito da informação oportunamente publicada a este
respeito, o Plano de Reestruturação aprovado pelas autoridades
europeias prevê um conjunto de compromissos, incluindo
respeitantes ao calendário de amortização destes instrumentos,
cujo incumprimento poderá obrigar o Banco a adotar medidas com
impacto adverso na sua atividade, situação financeira e resultados
das operações.
No dia 9 de fevereiro de 2017, o Banco Comercial Português, S.A.
procedeu ao reembolso antecipado ao Estado português, dos
instrumentos híbridos de capital core tier 1 remanescentes, no
montante de Euros 700 milhões. Este reembolso, que marca o
regresso à normalização da atividade do BCP, tinha sido objeto de
aprovação anterior pelo Banco Central Europeu, sujeita ao sucesso
do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
9. “Em 31 de dezembro de 2013, foi assinado um memorando de
entendimento com os Sindicatos para a implementação de um

processo de ajuste salarial com vigência temporária, que permitirá
ao BCP atingir as metas acordadas pela CE com o Estado português
de redução de custos com pessoal. Este acordo, que entrou em
vigor em 1 de julho de 2014, para além de reduzir a remuneração,
suspende as promoções, progressões e diuturnidades vincendas
que deveriam ser pagas até ao final de 2017. Este acordo prevê
ainda que esta redução salarial seja devolvida aos trabalhadores,
sujeito à aprovação em Assembleia Geral de acionistas do Banco
sob proposta da Comissão Executiva.
Na última semana do ano de 2016, ficou concluída a negociação
que decorria desde outubro com alguns sindicatos de trabalhadores
com o objetivo de rever o Acordo Coletivo de Trabalho (“ACT”),
a qual teve como principal objetivo a possibilidade do Banco
poder manter adequadamente contida a evolução dos custos de
pessoal a curto prazo com o menor impacto possível na vida dos
colaboradores.
Esta revisão do ACT, em vigor desde fevereiro de 2017, abrangeu
matérias diversas, de entre as quais se salientam como mais
relevantes (i) o compromisso de antecipar para julho de 2017 a
reposição dos salários que estava prevista para janeiro de 2018 e
(ii) o aumento da idade de reforma por forma a alinhá-la com a da
Segurança Social, o que permitirá assegurar o fortalecimento da
sustentabilidade dos fundos de pensões.”
O Banco foi objeto de inspeções tributárias relativas aos exercícios
até 2014. Em resultado das inspeções em causa, foram efetuadas
correções pela administração fiscal, decorrentes da diferente
interpretação de algumas normas fiscais. O principal impacto
dessas correções ocorreu, no caso do IRC, ao nível do reporte de
prejuízos fiscais e, no caso do IVA, ao nível do apuramento do pro rata
de dedução do imposto, utilizado para efeitos da determinação do
montante do IVA dedutível.
As liquidações adicionais / correções efetuadas pela administração
fiscal foram na sua maioria objeto de contestação pela via
administrativa e ou judicial.
O Banco registou provisões ou passivos por impostos diferidos no
montante que considera adequado para fazer face às correções
de imposto ou dos prejuízos fiscais de que foi objeto, bem como
às contingências referentes aos exercícios ainda não revistos pela
administração fiscal.
10. O Banco foi objeto de inspeções tributárias relativas aos
exercícios até 2014. Em resultado das inspeções em causa, foram
efetuadas correções pela administração fiscal, decorrentes da
diferente interpretação de algumas normas fiscais. O principal
impacto dessas correções ocorreu, no caso do IRC, ao nível do reporte
de prejuízos fiscais e, no caso do IVA, ao nível do apuramento do
pro rata de dedução do imposto, utilizado para efeitos da determinação
do montante do IVA dedutível. As liquidações adicionais / correções
efetuadas pela administração fiscal foram na sua maioria objeto de
contestação pela via administrativa e ou judicial.
O Banco registou provisões ou passivos por impostos diferidos no
montante que considera adequado para fazer face às correções
de imposto ou dos prejuízos fiscais de que foi objeto, bem como
às contingências referentes aos exercícios ainda não revistos pela
administração fiscal.
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50. DÍVIDA SOBERANA DE PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA EM SITUAÇÃO DE BAILOUT
Com referência a 31 de dezembro de 2016, a exposição do Banco a dívida titulada soberana de países da União Europeia em situação de
bailout é apresentada em seguida:
(Milhares de Euros)

2016

Emitente / Carteira

Valor
contabilístico

Justo valor

Reserva justo
valor

Taxa de juro
média %

Maturidade
média
Anos

Nível de
Valorização

GRÉCIA
Ativos financeiros detidos para
negociação

384

384

-

0,00%

-

1

Com referência a 31 de dezembro de 2015, a exposição do Banco a dívida titulada soberana de países da União Europeia em situação de
bailout é apresentada em seguida:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)

Emitente / Carteira

Valor
contabilístico

Justo valor

Reserva justo
valor

Taxa de juro
média %

Maturidade
média
Anos

Nível de
Valorização

GRÉCIA
Ativos financeiros detidos para
negociação

259

259

-

0,00%

-

1

51. CEDÊNCIA DE ATIVOS
O Banco realizou um conjunto de operações de cedência de ativos financeiros (nomeadamente crédito a clientes) para fundos especializados
de recuperação de crédito. Estes fundos assumem a gestão das sociedades mutuárias ou dos ativos recebidos em colateral com o objetivo de
garantir uma administração proativa através da implementação de planos de exploração / valorização dos mesmos.
Os fundos especializados na recuperação de crédito que adquiriram os ativos financeiros ao Banco são fundos fechados, em que os
participantes não têm a possibilidade de pedir o reembolso das suas unidades de participação durante a vida do mesmo.
Estas unidades de participação são detidas, habitualmente, por vários bancos do mercado, e que são cedentes dos créditos, em percentagens
que vão variando ao longo da vida dos fundos, mas em que cada participante, isoladamente, não detém títulos representativos de mais de
50% do capital do fundo.
Os fundos têm uma estrutura de gestão específica (General Partner), totalmente autónoma dos bancos cedentes, que é selecionada na data
de constituição do fundo.
A estrutura de gestão do fundo tem como principais responsabilidades: (i) definir o objetivo do fundo e (ii) administrar e gerir em regime
exclusivo o fundo, determinar os objetivos e política de investimento e o modo de conduta da gestão e negócios do fundo.
A estrutura de gestão é remunerada através de comissões de gestão cobradas aos fundos.
Estes fundos (em que o Banco detém uma posição minoritária nas unidades de participação) constituem sociedades com vista à aquisição
dos créditos aos bancos, a qual é financiada através da emissão de títulos sénior e de títulos júnior. O valor dos títulos sénior, subscritos
integralmente pelos fundos que detêm o capital social, iguala o justo valor do ativo objeto de cedência, determinado mediante um processo
negocial baseado em avaliações efetuadas por ambas as partes.
O valor dos títulos júnior é equivalente à diferença entre o justo valor que teve por base a valorização do título sénior e o valor de cedência dos
créditos. Estes títulos júnior, sendo subscritos pelo Banco, darão direito a um valor positivo contingente caso o valor dos ativos transferidos
ultrapasse o montante das prestações sénior acrescidos da remuneração das mesmas. Assim, considerando que estes títulos júnior refletem
um diferencial de avaliação dos ativos cedidos, tendo por base avaliações efetuadas por entidades independentes e um processo negocial
entre as partes, o Banco procede à constituição de perdas por imparidade para a totalidade dos mesmos.
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Assim, na sequência das operações de cedência de ativos ocorridas, o Banco subscreveu:
– Títulos sénior (unidades de participação) dos fundos cuja realização dependerá dos cash-flows futuros provenientes de um conjunto alargado
de ativos cedidos pelos vários bancos participantes. Estes títulos encontram-se assim registados na carteira de ativos financeiros disponíveis
para venda, sendo avaliados ao justo valor com base no último valor de cotação disponível, o qual é divulgado pelas sociedades gestoras;
– Títulos júnior (com maior grau de subordinação), emitidos pelas sociedades de direito Português controladas pelos fundos, encontram-se a
ser totalmente provisionados por refletirem a melhor estimativa da imparidade dos ativos financeiros cedidos.
Neste contexto, não tendo controlo, mas permanecendo algum risco e benefício, o Banco, nos termos da IAS 39.21 procedeu a uma
análise da exposição à variabilidade de riscos e benefícios nos ativos transferidos, antes e após a operação, tendo concluído que não reteve
substancialmente todos os riscos e benefícios.
Considerando que também não detém controlo, já que não exerce qualquer influência sobre os fundos ou as sociedades que detêm os
ativos, o Banco procedeu, nos termos da IAS 39.20 c, ao desreconhecimento dos ativos transferidos e ao reconhecimento dos ativos
recebidos como contrapartida nos seguintes termos:
(Milhares de Euros)

Valores associados à cedência de créditos
2016
Ativos cedidos
Fundo Recuperação Turismo FCR(a)

304.400

Ativos líquidos
cedidos

Valor
recebido

268.318

Resultado apurado
com a transferência

294.883

26.565

84.112

82.566

83.212

646

FLIT-PTREL(c)

577.803

399.900

383.821

(16.079)

Vallis Construction Sector Fund(d)

238.325

201.737

238.325

36.588

Fundo Recuperação FCR(b)

343.266

243.062

232.267

(10.795)

132.635

124.723

132.635

7.912

Discovery Real Estate Fund

211.388

152.155

138.187

(13.968)

Fundo Vega FCR(e)

113.665

113.653

109.599

(4.054)

2.005.594

1.586.114

1.612.929

26.815

Fundo Reestruturação Empresarial FCR

(b)

Fundo Aquarius FCR(c)
(c)

Os segmentos de atividade dos Fundos de Reestruturação são os seguintes: a) Turismo; b) Diversificado; c) Imobiliário e turismo; d) Construção e e) Imobiliário.

(Milhares de Euros)

Valores associados à cedência de créditos
2015 (reexpresso)
Ativos cedidos
Fundo Recuperação Turismo FCR(a)
Fundo Reestruturação Empresarial FCR(b)

Ativos líquidos
cedidos

Valor
recebido

Resultado apurado
com a transferência

304.400

268.318

294.883

26.565

84.112

82.566

83.212

646

FLIT-PTREL

577.803

399.900

383.821

(16.079)

Vallis Construction Sector Fund(d)

235.656

200.105

235.656

35.551

Fundo Recuperação FCR

343.172

242.972

232.173

(10.799)

Fundo Aquarius FCR(c)

132.635

124.723

132.635

7.912

Discovery Real Estate Fund

211.388

152.155

138.187

(13.968)

Fundo Vega FCR(e)

113.633

113.633

109.567

(4.066)

2.002.799

1.584.372

1.610.134

25.762

(c)

(b)

(c)

Os segmentos de atividade dos Fundos de Reestruturação são os seguintes: a) Turismo; b) Diversificado; c) Imobiliário e turismo; d) Construção e e) Imobiliário.

O resultado apurado com a transferência dos ativos encontra-se registado na rubrica Resultados em operações de negociação e de cobertura
– Cedência de créditos (nota 6).
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À data de 31 de dezembro de 2016, os ativos recebidos no âmbito dessas operações são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2016
Títulos sénior

Títulos júnior

Unidades de
participação
(nota 21)

Unidades de
participação
(nota 21)

Prestações
suplementares de
capital (nota 29)

Suprimentos
(nota 29)

Total

FUNDO RECUPERAÇÃO TURISMO FCR
Valor bruto

287.929

-

31.274

-

319.203

Imparidade

(45.611)

-

(31.274)

-

(76.885)

242.318

-

-

-

242.318

Valor bruto

84.112

-

-

-

84.112

Imparidade

(5.463)

-

-

-

(5.463)

78.649

-

-

-

78.649

Valor líquido
FUNDO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL FCR

Valor líquido
FLIT-PTREL
Valor bruto

299.479

-

38.155

2.939

340.573

Imparidade

(4.713)

-

(38.155)

(2.939)

(45.807)

294.766

-

-

-

294.766

Valor bruto

203.172

36.292

-

-

239.464

Imparidade

(173.799)

(36.292)

-

-

(210.091)

Valor líquido

29.373

-

-

-

29.373

Valor bruto

215.996

-

77.085

-

293.081

Imparidade

(70.698)

-

(77.085)

-

(147.783)

145.298

-

-

-

145.298

Valor bruto

136.111

-

-

-

136.111

Imparidade

(8.967)

-

-

-

(8.967)

127.144

-

-

-

127.144

Valor bruto

151.086

-

-

-

151.086

Imparidade

-

-

-

-

-

151.086

-

-

-

151.086

Valor líquido
VALLIS CONSTRUCTION SECTOR FUND

FUNDO RECUPERAÇÃO FCR

Valor líquido
FUNDO AQUARIUS FCR

Valor líquido
DISCOVERY REAL ESTATE FUND

Valor líquido
FUNDO VEGA FCR
Valor bruto

44.848

-

66.950

-

111.798

Imparidade

-

-

(66.950)

-

(66.950)

44.848

-

-

-

44.848

Total valor bruto

1.422.733

36.292

213.464

2.939

1.675.428

Total imparidade

(309.251)

(36.292)

(213.464)

(2.939)

(561.946)

1.113.482

-

-

-

1.113.482

Valor líquido

TOTAL VALOR LÍQUIDO
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No âmbito das operações de cedência, os títulos subscritos de natureza subordinada especificamente relacionados com os ativos cedidos
(títulos júnior) têm associado perdas por imparidade para a sua totalidade. Não obstante, o Banco mantém uma exposição indireta aos ativos
financeiros cedidos, no âmbito de uma participação minoritária na pool de todos os ativos cedidos por outras instituições financeiras, por via
da participação dos fundos adquiridos no âmbito das operações (denominadas no quadro como títulos sénior).
A dotação de imparidade em fundos de reestruturação de crédito com impacto em resultados, ocorrida no decorrer de 2016, ascendeu
a Euros 224.234.000 (2015: Euros 25.246.000), sendo que Euros 218.381.000 encontram-se registados em Imparidade de outros ativos
financeiros, (nota 13) e Euros 5.853.000 em Imparidade de outros ativos (nota 29).
À data de 31 de dezembro de 2015, os ativos recebidos no âmbito dessas operações são analisados como segue:
(Milhares de Euros)

2015 (reexpresso)
Títulos sénior

Títulos júnior

Unidades de
participação
(nota 21)

Unidades de
participação
(nota 21)

Prestações
suplementares de
capital (nota 29)

Suprimentos
(nota 29)

Total

FUNDO RECUPERAÇÃO TURISMO FCR
Valor bruto

287.929

-

30.808

-

Imparidade

(34.431)

-

(30.808)

-

(65.239)

253.498

-

-

-

253.498
83.319

Valor líquido

318.737

FUNDO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL FCR
Valor bruto

83.319

-

-

-

Imparidade

(1.214)

-

-

-

(1.214)

82.105

-

-

-

82.105
338.944

Valor líquido
FLIT-PTREL
Valor bruto

297.850

-

38.155

2.939

Imparidade

(2.862)

-

(38.155)

(2.939)

(43.956)

294.988

-

-

-

294.988

Valor líquido
VALLIS CONSTRUCTION SECTOR FUND
Valor bruto

228.765

35.441

-

-

264.206

Imparidade

-

(35.441)

-

-

(35.441)

228.765

-

-

-

228.765

Valor líquido
FUNDO RECUPERAÇÃO FCR
Valor bruto

222.737

-

75.130

-

297.867

Imparidade

(54.848)

-

(75.130)

-

(129.978)

167.889

-

-

-

167.889
136.111

Valor líquido
FUNDO AQUARIUS FCR
Valor bruto

136.111

-

-

-

Imparidade

(1.944)

-

-

-

(1.944)

134.167

-

-

-

134.167
145.624

Valor líquido
DISCOVERY REAL ESTATE FUND
Valor bruto

145.624

-

-

-

Imparidade

(940)

-

-

-

(940)

144.684

-

-

-

144.684

Valor líquido
FUNDO VEGA FCR
Valor bruto

46.067

-

63.518

-

109.585

Imparidade

-

-

(63.518)

-

(63.518)

46.067

-

-

-

46.067
1.694.393

Valor líquido
Total valor bruto

1.448.402

35.441

207.611

2.939

Total imparidade

(96.239)

(35.441)

(207.611)

(2.939)

(342.230)

1.352.163

-

-

-

1.352.163

TOTAL VALOR LÍQUIDO
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Adicionalmente, encontram-se registados na carteira de créditos a clientes financiamentos associados às seguintes operações de cedência
de créditos:
(Milhares de Euros)

2016
Crédito
Fundo Reestruturação Empresarial FCR
FLIT-PTREL
Fundo Recuperação FCR
Vallis Construction Sector Fund
Fundo Aquarius FCR
Discovery Real Estate Fund
Fundo Vega FCR

2015 (reexpresso)

Imparidade

857

Valor líquido
-

Crédito

Imparidade

Valor líquido

857

958

-

958

4.203

(10)

4.193

4.539

(41)

4.498

49.372

(14.373)

34.999

48.953

(14.802)

34.151

249.362

(31.322)

218.040

215.029

(1.379)

213.650

3.962

-

3.962

3.962

-

3.962

15.376

(38)

15.338

12.255

(56)

12.199

5.732

(5)

5.727

1.119

(1)

1.118

328.864

(45.748)

283.116

286.815

(16.279)

270.536

52. COMPARABILIDADE DA INFORMAÇÃO: IMPACTO DA ENTRADA EM VIGOR DO AVISO N.º 5/2015 DO BANCO DE
PORTUGAL
As demonstrações financeiras individuais do Banco até 31 de dezembro de 2015, inclusive, eram preparadas e apresentadas em conformidade
com as Normas de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal. A partir de 1 de janeiro de 2016, na sequência da publicação do
Aviso n.º 5/2015, de 30 de dezembro, do Banco de Portugal, as demonstrações financeiras individuais do Banco passaram a ser preparadas
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS / IFRS) tal como adotadas pela União Europeia, as quais já eram utilizadas
na preparação e apresentação das suas demonstrações financeiras consolidadas desde 2005.
Na sequência desta alteração, a carteira de crédito concedido, garantias prestadas e outras operações de natureza análoga passou a estar
sujeita à constituição de perdas por imparidade, calculadas de acordo com os requisitos previstos na Norma Internacional de Contabilidade
39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (IAS 39), em substituição do registo de provisões para riscos específicos e
para riscos gerais de crédito e para risco-país, nos termos do Aviso n.º 3/95, de 30 de junho, do Banco de Portugal. Deste modo, o Banco
aplicou retrospetivamente a nova política nas suas demonstrações financeiras (reexpressão), com referência ao primeiro período comparativo
apresentado, ou seja, 1 de janeiro de 2015.
Neste sentido, o Balanço Individual em 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015 e as Demonstrações Individuais dos Resultados, do Rendimento
Integral e de Alterações nos Capitais Próprios de 31 de dezembro de 2015 apresentadas em anexo foram reexpressos, tendo o impacto
desta reexpressão consistido num aumento dos capitais próprios individuais do Banco em 1 de janeiro de 2015 no montante de Euros
1.262.944.000, numa diminuição do resultado líquido individual em 31 de dezembro de 2015 em Euros 141.013.000 e num aumento dos
capitais próprios individuais em 31 de dezembro de 2015 de Euros 1.121.931.000. Estes impactos são apresentados nos quadros seguintes:

RELATÓRIO E CONTAS 2016

442

CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016

(Milhares de Euros)

1 jan. 2015 (reexpresso)
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais e instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes

Reexpressão

31 dez. 2014

756.774

-

756.774

1.285.458

16.467

1.268.991

38.293.561

1.532.630

36.760.931

Carteira de títulos e derivados

9.216.495

-

9.216.495

Outros ativos

8.882.216

(521.189)

9.403.405

TOTAL DE ATIVO

58.434.504

1.027.908

57.406.596

Recursos de instituições de crédito

10.721.087

-

10.721.087

Recursos de clientes

35.055.898

-

35.055.898

806.480

-

806.480

Passivos financeiros detidos para negociação
Provisões
Outros passivos
TOTAL DE PASSIVO

309.720

(235.036)

544.756

7.401.987

-

7.401.987

54.295.172

(235.036)

54.530.208

Capital próprio

3.706.690

-

3.706.690

Títulos Próprios

(1.239)

-

(1.239)

Outros instrumentos de capital
Reservas e resultados acumulados
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO

9.853

-

9.853

424.028

1.262.944

(838.916)

4.139.332

1.262.944

2.876.388

58.434.504

1.027.908

57.406.596

(Milhares de Euros)

31 dez. 2015
(reexpresso)
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais e instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Crédito a clientes

678.055

Reexpressão

31 dez. 2015
-

678.055

791.607

24.233

767.374

36.385.436

1.279.645

35.105.791

Carteira de títulos e derivados

8.391.109

-

8.391.109

Outros ativos

8.748.622

(460.166)

9.208.788

54.994.829

843.712

54.151.117

8.280.004

-

8.280.004

TOTAL DE ATIVO
Recursos de instituições de crédito
Recursos de clientes

35.150.754

-

35.150.754

Passivos financeiros detidos para negociação

644.931

-

644.931

Provisões

153.905

(278.219)

432.124

Outros passivos
TOTAL DE PASSIVO
Capital próprio
Prémio de emissão
Outros instrumentos de capital
Reservas e resultados acumulados
Resultado do período
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS
TOTAL DE CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO
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6.216.006

-

6.216.006

50.445.600

(278.219)

50.723.819

4.094.235

-

4.094.235

16.471

-

16.471

2.922

-

2.922

350.557

1.262.944

(912.387)

85.044

(141.013)

226.057

4.549.229

1.121.931

3.427.298

54.994.829

843.712

54.151.117
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(Milhares de Euros)

31 dez. 2015
(reexpresso)

Reexpressão

31 dez. 2015

Margem financeira

693.850

29.786

664.064

Rendimentos de instrumentos de capital

154.814

-

154.814

Resultados de serviços e comissões

428.631

-

428.631

Resultados em operações financeiras

373.275

(59.428)

432.703

Outros proveitos / custos de exploração

(26.495)

-

(26.495)

1.624.075

(29.642)

1.653.717

Custos com o pessoal

TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS

365.190

-

365.190

Outros gastos administrativos

251.022

-

251.022

23.864

-

23.864

640.076

-

640.076

(1.038.316)

(170.734)

(867.582)

RESULTADO OPERACIONAL

(54.317)

(200.376)

146.059

Resultado de alienação de subsidiárias e outros ativos

101.937

-

101.937

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

47.620

(200.376)

247.996

Impostos

37.424

59.363

(21.939)

RESULTADO DO PERÍODO

85.044

(141.013)

226.057

Amortizações do período
TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS
Imparidade de crédito e outros ativos e outras provisões

(Milhares de Euros)

Situação líquida (reexpresso)
Situação
líquida
31.12.2015
VALOR ANTERIORMENTE REPORTADO (NCA's)

Outras
variações
2015

Resultado
líquido 2015

Situação líquida
01.01.2015

3.427.298

324.853

226.057

2.876.388

1.583.757

-

(200.376)

1.784.133

(461.826)

-

59.363

(521.189)

1.121.931

-

(141.013)

1.262.944

4.549.229

324.853

85.044

4.139.332

Impacto da entrada em vigor do Aviso n.º 5/2015
do Banco de Portugal
Imparidade para crédito
Impostos diferidos

Saldos em IFRS tal como adotadas pela
União Europeia (saldos reexpressos)
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53. EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.
Em 31 de dezembro de 2016, as empresas subsidiárias do Banco Comercial Português S.A. são as seguintes:

Empresas subsidiárias

Sede

Banco de Investimento Imobiliário, S.A.

Lisboa

Bank Millennium, S.A.

Varsóvia

BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

Oeiras

BCP International B.V.

Amesterdão

BCP Investment B.V.

Amesterdão

Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade
Unipessoal, Lda.

Capital social

Moeda

Atividade económica

% de
particip.
efetiva

17.500.000

EUR

Banca

100,0

1.213.116.777

PLN

Banca

50,1

2.000.000

EUR

Capital de Risco

100,0

18.000

EUR

Gestão de participações
sociais

100,0

620.774.050

EUR

Gestão de participações
sociais

100,0

Funchal

25.000

EUR

Gestão de participações
sociais

100,0

BCP África, S.G.P.S., Lda.

Funchal

682.965.800

EUR

Gestão de participações
sociais

100,0

Caracas Financial Services, Limited

George Town

25.000

USD

Serviços financeiros

100,0

Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento
Imobiliários, S.A.

Oeiras

1.500.000

EUR

Gestão de fundos de
investimento imobiliário

100,0

Millennium BCP – Escritório de Representações
e Serviços, Ltda.

São Paulo

52.270.768

BRL

Serviços financeiros

100,0

Millennium bcp – Prestação de Serviços, A.C.E.

Lisboa

331.000

EUR

Serviços

83,2

Millennium bcp Teleserviços – Serviços
de Comércio Electrónico, S.A.

Lisboa

50.004

EUR

Serviços de videotex

100,0

Servitrust – Trust Management Services S.A.

Funchal

100.000

EUR

Serviços de Trust

100,0

Millennium bcp Imobiliária, S.A.

Oeiras

50.000

EUR

Gestão de imóveis

Imábida – Imobiliária da Arrábida, S.A.(*)

Oeiras

1.750.000

EUR

Promoção Imobiliária

100,0

99,9

Setelote – Aldeamentos Turísticos S.A.(*)

Cascais

200.000

EUR

Promoção Imobiliária

100,0

Irgossai – Urbanização e construção, S.A.(*)

Oeiras

50.000

EUR

Promoção Imobiliária

100,0

Propaço – Sociedade Imobiliária De Paço D'Arcos, Lda. Lisboa

5.000

EUR

Promoção Imobiliária

52,7

Finalgarve – Sociedade de Promoção Imobiliária
Turística, S.A.(*)

Lisboa

250.000

EUR

Promoção Imobiliária

100,0

Fiparso – Sociedade Imobiliária Lda.

Lisboa

49.880

EUR

Promoção Imobiliária

73,4

(*)

(*)

Empresas classificadas como ativos não correntes disponíveis para venda.

No último trimestre de 2016, e conforme referido na nota 24, o Banco procedeu à liquidação / dissolução da participação que detinha na
subsidiária Bitalpart, B.V. No último trimestre de 2016, foi também liquidada / dissolvida a participação que o Banco detinha na subsidiária
QPR Investimentos, S.A.
Em 31 de dezembro de 2016, as empresas associadas do Banco Comercial Português S.A. são as seguintes:

Empresas subsidiárias
ACT-C-Indústria de Cortiças, S.A.
Banque BCP, S.A.S.
Nanium, S.A.
Sicit – Sociedade de Investimentos e Consultoria
em Infra-Estruturas de Transportes, S.A.
Webspectator Corporation

Sede

Capital social

Moeda

Atividade económica

% de
particip.
efetiva

Sta.Maria Feira

17.923.610

EUR

Indústria extrativa

20,0

Paris

120.748.063

EUR

Banca

19,9

Vila do Conde

15.000.000

EUR

Equipamentos eletrónicos

41,1

Oeiras

50.000

EUR

Consultadoria

25,0

Delaware

950

USD

Serviços
de publicidade digital

25,1
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No último trimestre de 2016, e conforme referido na nota 24, o Banco alienou a totalidade da participação que detinha na associada SIBS,
S.G.P.S., S.A. e alienou 31,16% do capital social que detinha na associada UNICRE - Instituição Financeira de Crédito, S.A. No último trimestre
de 2016, o Banco também procedeu à venda da associada Quinta do Furão - Sociedade de Animação Turística e Agrícola de Santana, Lda.
Em 31 de dezembro de 2016, as empresas subsidiárias do Banco Comercial Português S.A. do ramo segurador são as seguintes:

Empresas subsidiárias
S&P Reinsurance Limited

Sede

Capital social
Dublin

Moeda

1.500.000

EUR

Atividade económica
Resseguro de riscos
do ramo vida

% de
particip.
efetiva
100,0

Em 31 de dezembro de 2016, os fundos de investimento do Banco Comercial Português S.A. são os seguintes:

Empresas subsidiárias

Sede

Valor nominal
Unidades de
participação

Moeda

Atividade económica

% de
particip.
efetiva

Fundo de Investimento Imobiliário Imosotto Acumulação

Oeiras

153.883.066

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo de Investimento Imobiliário Gestão Imobiliária

Oeiras

11.718.513

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo de Investimento Imobiliário Imorenda

Oeiras

155.507.815

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Oceânico II

Oeiras

304.320.700

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Stone
Capital

Oeiras

1.866.709.500

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Sand
Capital

Oeiras

1.832.593.200

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado Gestimo

Oeiras

6.653.257

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

M Inovação – Fundo de Capital de Risco BCP Capital

Lisboa

2.425.000

EUR

Fundo de capital de risco

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado
Intercapital

Oeiras

7.791.600

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Millennium Fundo de Capitalização - Fundo de Capital
de Risco

Oeiras

92.950.000

EUR

Fundo de capital de risco

100,0

Funsita – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

Oeiras

15.820.000

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Imoport – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

16.467.338.000

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Multiusos Oriente – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

Oeiras

491.610

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Grand Urban Investment Fund - Fundo Especial
de Investimento Imobiliário Fechado

Oeiras

134.023.100

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

Fundial – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

Oeiras

21.850.850

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

DP Invest – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

Oeiras

4.785.000

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

54,0

Fundipar – Fundo Especial de Investimento Imobiliário
Fechado

Oeiras

11.945.000

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0

MR – Fundo Especial de Investimento
Imobiliário Fechado

Oeiras

5.600.000

EUR

Fundo de Investimento Imobiliário

100,0
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54. EVENTOS SUBSEQUENTES
Para além de outros aspetos divulgados ao longo deste documento
salientamos os seguintes eventos subsequentes:

Aumento de capital de Euros 4.268.817.689,20 para Euros
5.600.738.053,72
O Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
(“BCP”) deliberou em 9 de janeiro de 2017, com o prévio parecer
favorável da Comissão de Auditoria, proceder ao aumento do capital
social de Euros 4.268.817.689,20 para Euros 5.600.738.053,72,
a realizar através de uma Oferta Pública de Subscrição dirigida
a acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e
demais investidores que adquiram direitos de subscrição, com a
emissão de 14.169.365.580 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, sem valor nominal. Como resultado da operação,
o número resultante de ações ordinárias do BCP passou a ser de
15.113.989.952.
O preço de subscrição foi fixado em Euros 0,0940 por cada ação.
A cada detentor de ações ordinárias do Banco foi atribuído um
direito de subscrição por cada ação representativa do atual capital
social do Banco que detenha.
Na sequência da subscrição pela Chiado (Luxembourg) S.à.r.l.
(Chiado), uma sociedade do grupo Fosun do aumento de capital
reservado concluído em 18 de novembro de 2016, na sequência
do qual detinha uma participação de aproximadamente 16,67% do
capital social do BCP, a Chiado apresentou uma ordem irrevogável
de subscrição antecipada de um número de ações que, caso fosse
integralmente satisfeita, lhe permitiria passar a deter 30% do
capital social do BCP, participação a alcançar através do exercício
dos direitos de subscrição inerentes às ações por si presentemente
detidas e, adicionalmente, de ordem de subscrição adicional e / ou
do potencial exercício de outros direitos de subscrição que possa
vir a adquirir. Esta ordem não podia ser retirada senão em caso de
verificação de determinadas circunstâncias de alteração relevante
desfavorável (material adverse change) que levem os Joint Global
Coordinators a fazer cessar o underwriting agreement.
Nos termos da ordem de subscrição, a Chiado comprometeu-se a (i)
um período de lock-up respeitante à venda de ações por si subscritas
no âmbito do exercício dos seus direitos de subscrição proporcionais
inerentes à participação adquirida no âmbito do Aumento de Capital
Reservado, com a duração de três anos contados de 18 de novembro

de 2016 e a (ii) levar a cabo todos os atos razoáveis e apropriados para
evitar a venda ou transferência, nos 30 dias seguintes à conclusão da
Oferta Pública de Subscrição, de quaisquer ações obtidas por si na
Oferta Pública de Subscrição. Esta limitação não impede a Chiado de
onerar as ações por si subscritas.
O Banco foi informado de que, no contexto da alteração para
30% do limite à contagem de votos previsto nos estatutos do
BCP, a Sonangol solicitou e obteve autorização do Banco Central
Europeu para aumentar a sua participação no capital do Banco
para até aproximadamente 30%, mas não teve informação a
respeito de qualquer decisão da Sonangol com referência à Oferta,
nomeadamente quanto a exercer, alienar e / ou adquirir quaisquer
direitos de subscrição.
No contexto da Oferta Pública de Subscrição, o BCP celebrou
também um underwriting agreement com um sindicato de bancos,
nos termos do qual estas instituições acordaram efetuar declaração
antecipada de subscrição, com sujeição a certas condições, de
todas as ações eventualmente sobrantes na Oferta Pública de
Subscrição, mas excluindo as ações a subscrever pela Chiado nos
termos da respetiva ordem irrevogável de subscrição antecipada,
conjunta e não solidariamente.
As 14.169.365.580 novas ações emitidas no âmbito da Oferta,
assim como as 157.437.395 ações integralmente subscritas e
realizadas pela acionista Chiado (Luxembourg) S.à.r.l. no aumento
de capital reservado do BCP (no montante de Euros 174.582.327,32)
concluído em 18 de novembro de 2016, foram admitidas à
negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, no dia 9
de fevereiro de 2017.
Deste modo, o capital social do BCP a partir desta data passou a
ser de Euros 5.600.738.053,72, representado por 15.113.989.952
ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal.

Reembolso de instrumentos híbridos de capital (CoCos)
O Banco Comercial Português, S.A. procedeu, no dia 9 de fevereiro
de 2017, ao reembolso antecipado ao Estado português, dos
instrumentos híbridos de capital core tier 1 remanescentes, no
montante de 700 milhões de euros. Este reembolso, que marca o
regresso à normalização da atividade do BCP, tinha sido objeto de
aprovação anterior pelo Banco Central Europeu, sujeita ao sucesso
do aumento de capital que o BCP concluiu nessa data.
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XPGRVSULQFLSDLVEDQFRVGRSURJUDPD3RUWXJDOFRPVROX¦´HV
LQRYDGRUDVFRPRD$330SDUDHPSUHVDVHPFUHVFLPHQWR
e forte expansão.
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PARECER DA COMISSÃO
DE AUDITORIA

VELA ADAPTADA
O Millennium bcp apoia uma grande variedade de atividades
culturais, desportivas e educativas no âmbito da nossa estratégia
de responsabilidade social. Os veleiros na foto são do Clube Naval
de Cascais, utilizados para cursos de vela adaptada para crianças
e adultos com necessidades especiais.
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APP M 2020
A pegada digital do Millennium bcp está a crescer, com o alinhamento
dos nossos produtos e serviços com as necessidades em constante
mudança da nossa base de Clientes. Com aplicativos e serviços bancários
online para clientes de Retalho, bem como aplicativos desenvolvidos
HVSHFLƮFDPHQWHSDUD&OLHQWHVFRUSRUDWLYRVHGHSHTXHQDVHPSUHVDV
fortalecemos o nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras e
PRGHUQDVTXHQRVGLVWLQJXHPQXPPHUFDGRFDGDYH]PDLVFRPSHWLWLYR
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FESTIVAL AO LARGO MILLENNIUM
O Millennium bcp orgulha-se de patrocinar o Festival ao Largo, uma
série de concertos ao ar livre, realizados anualmente, no coração de
Lisboa, com os melhores artistas da Companhia Nacional de Ballet
e da Orquestra Sinfónica Nacional, bem como com músicos de jazz
e orquestras de jovens. Um ponto alto no calendário de festivais de
verão, o Festival ao Largo é uma oportunidade para apreciar concertos
musicais da melhor qualidade num espaço único.
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INTRODUÇÃO
O Banco Comercial Português, S.A., (doravante “Sociedade, Banco, BCP, Millennium bcp”) elaborou o presente Relatório de Governo
Societário respeitante ao exercício de 2016, em conformidade com o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
(RGICSF), o Código dos Valores Mobiliários (CVM), o Regulamento da CMVM n.º 4/2013, o Código de Governo das Sociedades da
CMVM (Recomendações), e demais normas legais e regulamentares nacionais e comunitárias aplicáveis.
O Quadro seguinte divulga o entendimento do Banco sobre o grau de acolhimento das recomendações do Código de Governo
das Sociedades da CMVM, ao qual decidiu sujeitar-se voluntariamente, e inclui um índice remissivo para o corpo do Relatório de
Governo Societário no qual se fundamentam as razões para o juízo de cumprimento ou não acolhimento (princípio comply or explain)
das referidas recomendações.

Declaração de
Acolhimento

Recomendações da CMVM

Informação remissiva
para o Relatório de
Governo Societário

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE
I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas assembleias gerais,
GHVLJQDGDPHQWH Q¢R Ʈ[DQGR XP Q¹PHUR H[FHVVLYDPHQWH HOHYDGR GH D¦´HV QHFHVV ULDV SDUD WHU
Acolhe
direito a um voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por
correspondência e por via eletrónica.

Ponto 12.

,$VVRFLHGDGHVQ¢RGHYHPDGRWDUPHFDQLVPRVTXHGLƮFXOWHPDWRPDGDGHGHOLEHUD¦´HVSHORV
Não acolhe
VHXVDFLRQLVWDVGHVLJQDGDPHQWHƮ[DQGRXPTX²UXPGHOLEHUDWLYRVXSHULRUDRSUHYLVWRSRUOHL

Ponto 14.

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o
desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores
mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, salvo se devidamente fundamentados em
função dos interesses de longo prazo dos acionistas.

Ponto 12.

Acolhe

, 2V HVWDWXWRV GDV VRFLHGDGHV TXH SUHYHMDP D OLPLWD¦¢R GR Q¹PHUR GHYRWRV TXH SRGHP VHU
GHWLGRVRXH[HUFLGRVSRUXP¹QLFRDFLRQLVWDGHIRUPDLQGLYLGXDORXHPFRQFHUWD¦¢RFRPRXWURV
acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, será sujeita a
Não acolhe
deliberação pela assembleia geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem
requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos
os votos emitidos sem que aquela limitação funcione.

Ponto 13.

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a
assunção de encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da
composição do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre
transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares
do órgão de administração.

Acolhe

Ponto 4.

Acolhe

Pontos 18. e 21.
Conselho de
Administração e
Comissão Executiva

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea
com os seus objetivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que respeita
D L  GHƮQLU D HVWUDW¨JLD H DV SRO¬WLFDV JHUDLV GD VRFLHGDGH LL  GHƮQLU D HVWUXWXUD HPSUHVDULDO GR Acolhe
JUXSRLLL GHFLV´HVTXHGHYDPVHUFRQVLGHUDGDVHVWUDW¨JLFDVGHYLGRDRVHXPRQWDQWHULVFRRXV
suas características especiais.

Ponto 21. Conselho
de Administração

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão
da sociedade, o conselho de administração deve delegar a administração quotidiana da
sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o
Governo da Sociedade.

,,2&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RDO¨PGRH[HUF¬FLRGDVFRPSHW©QFLDVGHƮVFDOL]D¦¢RTXH
lhes estão cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do Governo da Sociedade,
pelo que, através de previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser consagrada
a obrigatoriedade de este órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da Não aplicável
VRFLHGDGHDGHƮQL¦¢RGDHVWUXWXUDHPSUHVDULDOGRJUXSRHDVGHFLV´HVTXHGHYDPVHUFRQVLGHUDGDV
estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o cumprimento do
plano estratégico e a execução das principais políticas da sociedade.
II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração e o
Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se
mostrem necessárias para:

Acolhe

Ponto 21. Conselho
de Administração e
Comissão Executiva
e Pontos 24. e 27.

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores
executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões
H[LVWHQWHV

Acolhe

Pontos 24., 25., 26.
e 27. c) Comissão
de Nomeações e
Remunerações.

E 5HưHWLUVREUHRVLVWHPDHVWUXWXUDHDVSU WLFDVGHJRYHUQRDGRWDGRYHULƮFDUDVXDHƮF FLDH
Acolhe
propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.
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II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo
DSOLF YHOGHYHPƮ[DUREMHWLYRVHPPDW¨ULDGHDVVXQ¦¢RGHULVFRVHFULDUVLVWHPDVSDUDRVHXFRQWUROR Acolhe
com vista a garantir que os riscos efetivamente incorridos são consistentes com aqueles objetivos.

Pontos 21. Conselho
de Administração e
Comissão de
Auditoria e 27. a)
Comissão de
Avaliação de Riscos

,, 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R GHYH LQFOXLU XP Q¹PHUR GH PHPEURV Q¢R H[HFXWLYRV TXH
garanta efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos Acolhe
restantes membros do órgão de administração.

Pontos 17. e 26. A

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de
independentes, tendo em conta o modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a
sua estrutura acionista e o respetivo IUHHƮRDW.

Pontos 17, 18
e 26. A

Acolhe

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de
Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho
de Administração considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo
GHLQWHUHVVHVHVSHF¬ƮFRVQDVRFLHGDGHQHPVHHQFRQWUHHPDOJXPDFLUFXQVW¡QFLDVXVFHW¬YHOGH
afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de
GRP¬QLRRXGHJUXSRQRV¹OWLPRVWU©VDQRV
E7HUQRV¹OWLPRVWU©VDQRVSUHVWDGRVHUYL¦RVRXHVWDEHOHFLGRUHOD¦¢RFRPHUFLDOVLJQLƮFDWLYD
com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de
grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa
Acolhe
FROHWLYD

Pontos 17. e 18.

F 6HU EHQHƮFL ULR GH UHPXQHUD¦¢R SDJD SHOD VRFLHGDGH RX SRU VRFLHGDGH TXH FRP HOD VH
encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do exercício das
IXQ¦´HVGHDGPLQLVWUDGRU
G 9LYHU HP XQL¢R GH IDFWR RX VHU F³QMXJH SDUHQWH RX DƮP QD OLQKD UHWD H DW¨ DR | JUDX
inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou
LQGLUHWDPHQWHGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
H6HUWLWXODUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDRXUHSUHVHQWDQWHGHXPDFLRQLVWDWLWXODUGHSDUWLFLSD¦´HV
TXDOLƮFDGDV
II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros membros
GRV²UJ¢RVVRFLDLVGHYHPSUHVWDUHPWHPSR¹WLOHGHIRUPDDGHTXDGDDRSHGLGRDVLQIRUPD¦´HV Acolhe
por aqueles requeridas.

Ponto 21. Comissão
Executiva, Relatórios
do Conselho de
Administração e
da Comissão de
Auditoria

II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva deve remeter,
conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do Conselho
Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e
ao Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas
reuniões.

Acolhe

Ponto 21. Comissão
Executiva

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este órgão deverá
indicar, de entre os seus membros, um administrador independente que assegure a coordenação
dos trabalhos dos demais membros não executivos e as condições para que estes possam decidir
de forma independente e informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure
aquela coordenação.

O Presidente
do Conselho de
Administração
é não executivo

II.2. FISCALIZAÇÃO
II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou
da Comissão para as Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal
aplicável, e possuir as competências adequadas ao exercício das respetivas funções.

Não acolhe

Ponto 21. Comissão
de Auditoria e
Pontos 17., 26. A e
C.V. Anexo I

,, 2 ²UJ¢R GH ƮVFDOL]D¦¢R GHYH VHU R LQWHUORFXWRU SULQFLSDO GR DXGLWRU H[WHUQR H R SULPHLUR
destinatário dos respetivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva
Acolhe
remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à
prestação dos serviços.

Ponto 21.
Comissão de
Auditoria

,, 2 ²UJ¢R GH ƮVFDOL]D¦¢R GHYH DYDOLDU DQXDOPHQWH R DXGLWRU H[WHUQR H SURSRU DR ²UJ¢R
competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre Acolhe
TXHVHYHULƮTXHMXVWDFDXVDSDUDRHIHLWR

Ponto 21.
Comissão de
Auditoria e
respetivo Relatório
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,,2²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RGHYHDYDOLDURIXQFLRQDPHQWRGRVVLVWHPDVGHFRQWURORLQWHUQRHGH
Acolhe
gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários.

Ponto 21. Comissão
de Auditoria

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal devem
pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna
e aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de
Acolhe
compliance), e devem ser destinatários dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos
TXDQGRHVWHMDPHPFDXVDPDW¨ULDVUHODFLRQDGDVFRPDSUHVWD¦¢RGHFRQWDVDLGHQWLƮFD¦¢RRXD
UHVROX¦¢RGHFRQưLWRVGHLQWHUHVVHVHDGHWH¦¢RGHSRWHQFLDLVLOHJDOLGDGHV

Pontos 21.
Comissão de
Auditoria, Pontos
50. e 51.

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES
II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes
relativamente aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um
membro com conhecimentos e experiência em matérias de política de remuneração.

Acolhe

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas
IXQ¦´HVTXDOTXHUSHVVRDVLQJXODURXFROHWLYDTXHSUHVWHRXWHQKDSUHVWDGRQRV¹OWLPRVWU©VDQRV
serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão de administração, ao próprio órgão de
Acolhe
administração da sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da
sociedade. Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que
com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Ponto 67. e C.V.
Anexo II

Ponto 67.

,,$GHFODUD¦¢RVREUHDSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦´HVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHƮVFDOL]D¦¢RD
que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, deverá conter, adicionalmente:
D ,GHQWLƮFD¦¢RHH[SOLFLWD¦¢RGRVFULW¨ULRVSDUDDGHWHUPLQD¦¢RGDUHPXQHUD¦¢RDDWULEXLUDRV
Acolhe
PHPEURVGRV²UJ¢RVVRFLDLV

Ponto 69.

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante
máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e
LGHQWLƮFD¦¢RGDVFLUFXQVW¡QFLDVHPTXHHVVHVPRQWDQWHVP [LPRVSRGHPVHUGHYLGRV

Acolhe

Pontos 69. e 81.

c) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição
ou cessação de funções de administradores.

Acolhe

Ponto 80.

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de
atribuição de ações, e/ou de opções de aquisição de ações ou com base nas variações do preço das
ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para
uma avaliação correta do plano.

Não aplicável

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema
de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta deve
conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do sistema.

Acolhe

Ponto 76.

Acolhe

Pontos 69. e 81.1.

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos
PHPEURVGR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RQ¢RGHYHLQFOXLUQHQKXPDFRPSRQHQWHFXMRYDORUGHSHQGDGR Acolhe
desempenho da sociedade ou do seu valor.

Pontos 69. e 81.1.

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à
FRPSRQHQWHƮ[DGDUHPXQHUD¦¢RHGHYHPVHUƮ[DGRVOLPLWHVP [LPRVSDUDWRGDVDVFRPSRQHQWHV

Não aplicável

Pontos 69. e 81.1.

,,,8PDSDUWHVLJQLƮFDWLYDGDUHPXQHUD¦¢RYDUL YHOGHYHVHUGLIHULGDSRUXPSHU¬RGRQ¢RLQIHULRU
DWU©VDQRVHRGLUHLWRDRVHXUHFHELPHQWRGHYHƮFDUGHSHQGHQWHGDFRQWLQXD¦¢RGRGHVHPSHQKR Não aplicável
positivo da sociedade ao longo desse período.

Pontos 69. e 81.1.

III. REMUNERAÇÕES
III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve basear-se no
desempenho efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.

(continua)
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III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer com a sociedade,
quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração
TXHOKHVIRUƮ[DGDSHODVRFLHGDGH

Acolhe

Ponto 69.

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as ações da
sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite
de duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser
alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

Não aplicável

Ponto 69. – Não
existe este tipo de
esquemas

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de
exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.

Não aplicável

Ponto 69. – Não
existe este tipo de
esquemas

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem da
sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja reconduzível a
um inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos
adequados e necessários para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente
devida, não seja exigível.

Não aplicável

Ponto 69. – Não
existe este tipo de
esquemas

IV. AUDITORIA
,92DXGLWRUH[WHUQRGHYHQR¡PELWRGDVVXDVFRPSHW©QFLDVYHULƮFDUDDSOLFD¦¢RGDVSRO¬WLFDV
HVLVWHPDVGHUHPXQHUD¦´HVGRV²UJ¢RVVRFLDLVDHƮF FLDHRIXQFLRQDPHQWRGRVPHFDQLVPRVGH Acolhe
FRQWURORLQWHUQRHUHSRUWDUTXDLVTXHUGHƮFL©QFLDVDR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RGDVRFLHGDGH

Ponto 66.

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não
devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em
relação de grupo ou que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria.
Acolhe
Havendo razões para a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de
ƮVFDOL]D¦¢RHH[SOLFLWDGDVQRVHX5HODW²ULR$QXDOVREUHR*RYHUQRGD6RFLHGDGHśHOHVQ¢RGHYHP
assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.

Ponto 47.

,9$VVRFLHGDGHVGHYHPSURPRYHUDURWD¦¢RGRDXGLWRUDRƮPGHGRLVRXWU©VPDQGDWRVFRQIRUPH
sejam respetivamente de quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período deverá ser
Acolhe
IXQGDPHQWDGDQXPSDUHFHUHVSHF¬ƮFRGR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RTXHSRQGHUHH[SUHVVDPHQWHDV
condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.

Pontos 40. e 44.

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
9 2V QHJ²FLRV GD VRFLHGDGH FRP DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH SDUWLFLSD¦¢R TXDOLƮFDGD RX FRP
entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos Acolhe
Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais de mercado.

Pontos 21.
– Comissão de
Auditoria, 10. e 91.

9 2 ²UJ¢R GH VXSHUYLV¢R RX GH ƮVFDOL]D¦¢R GHYH HVWDEHOHFHU RV SURFHGLPHQWRV H FULW¨ULRV
QHFHVV ULRV SDUD D GHƮQL¦¢R GR Q¬YHO UHOHYDQWH GH VLJQLƮF¡QFLD GRV QHJ²FLRV FRP DFLRQLVWDV
WLWXODUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDśRXFRPHQWLGDGHVTXHFRPHOHVHVWHMDPHPTXDOTXHUXPD Acolhe
GDVUHOD¦´HVSUHYLVWDVQRQ|GRDUW|GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRVśƮFDQGRDUHDOL]D¦¢R
GHQHJ²FLRVGHUHOHY¡QFLDVLJQLƮFDWLYDGHSHQGHQWHGHSDUHFHUSU¨YLRGDTXHOH²UJ¢R

Ponto 21.
– Comissão
de Auditoria
e Conselho de
Administração,
parágrafo 4.º ponto
18. (limite material),
e Pontos 10. e 91.

VI. INFORMAÇÃO
VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês,
acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade atual
HPWHUPRVHFRQ²PLFRVƮQDQFHLURVHGHJRYHUQR

Acolhe

http://www.
millenniumbcp.pt/
Institucional/

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de
contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo
¹WLOGHYHQGRVHUPDQWLGRXPUHJLVWRGRVSHGLGRVDSUHVHQWDGRVHGRWUDWDPHQWRTXHOKHIRLGDGR

Acolhe

Pontos 56. a 58.
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PARTE I – INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA
ACIONISTA, ORGANIZAÇÃO E GOVERNO
DA SOCIEDADE
A. ESTRUTURA ACIONISTA
I. ESTRUTURA DE CAPITAL
1. Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das
ações não admitidas à negociação, diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de
capital que cada categoria representa (art. 245.º-A, n.º 1, al. a)
Na data da elaboração do presente relatório (março de 2017), o capital social do Banco é de 5.600.738.053,72 de euros, representado
SRUD¦´HVGHFDWHJRULD¹QLFDQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVVHPYDORUQRPLQDOLQWHJUDOPHQWHVXEVFULWDVHUHDOL]DGDV
todas admitidas à negociação em mercado regulamentado (Euronext Lisbon).Estas ações representam 100% do capital, conferem
direitos iguais e são fungíveis entre si.
Em 31 de dezembro de 2016, o Banco tinha em curso um processo de capitalização, do qual apenas havia concluído a primeira
fase. Nessa data, o capital social ascendia a 4.268.817.689,20 de euros, representado por 944.624.372 ações, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, integralmente subscritas e realizadas. Destas ações, 157.437.395, correspondentes ao aumento de
capital realizado em 18 de novembro de 2016, não estavam admitidas à negociação em mercado regulamentado, só tendo sido
admitidas à negociação em 7 de fevereiro 2017, em conjunto com as ações emitidas quando do aumento de capital social registado
nessa data.
'HDFRUGRFRPLQIRUPD¦¢RGD,QWHUEROVDRQ¹PHURGH$FLRQLVWDVGR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VDVFHQGLDHPGHGH]HPEUR
de 2016, a 184.596.
A estrutura acionista do Banco mantém-se, após a operação de aumento de capital concluída em fevereiro de 2017, bastante
dispersa, com quatro Acionistas detentores de participações superiores a 2% do capital. Destes, apenas dois têm participação
VXSHULRUD1RVHXFRQMXQWRRV$FLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHSDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDVUHSUHVHQWDYDPGRFDSLWDO
Os Acionistas com mais de 5 milhões de ações representam 72% do capital, após a operação de aumento do capital, concluída
HPIHYHUHLURGH(PWHUPRVGHGLVWULEXL¦¢RJHRJU ƮFD¨GHGHVWDFDURSHVRGRV$FLRQLVWDVHP3RUWXJDOTXHUHSUHVHQWDYD
GRQ¹PHURWRWDOGH$FLRQLVWDV
Nos termos dos respetivos estatutos, o Banco tem a faculdade de emitir ações com direitos especiais, designadamente
preferenciais com ou sem direito de voto, remíveis com ou sem prémio, ou não remíveis. O Banco nunca emitiu qualquer deste tipo
de ações.
2. Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para a alienação ou limitações à titularidade
de ações (art. 245.º-A, n.º 1, al. b)
As ações representativas do capital social do Banco são livremente transmissíveis.
3. Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de direitos de voto a que
corresponderiam as ações próprias (art. 245.º-A, n.º 1, al. a)
As ações próprias detidas por entidades incluídas no perímetro de consolidação encontram-se dentro dos limites estabelecidos
pela Lei e Regulamentos.
Em 31 de dezembro de 2016, o Banco Comercial Português, S.A. não detinha ações próprias em carteira, não se tendo
realizado nem compras nem vendas de ações próprias ao longo do período. Contudo, estão registados na rubrica “Títulos Próprios”
2.689.098 ações (31 de dezembro de 2015: 24.280.365 ações) detidas por Clientes. Considerando que para os referidos Clientes
existe evidência de imparidade, à luz da IAS 39 as ações do Banco por eles detidas foram, em respeito por esta norma, consideradas
como ações próprias e, de acordo com as políticas contabilísticas, abatidas aos capitais próprios.
Relativamente a títulos próprios detidos por empresas associadas do Grupo BCP, conforme nota às contas consolidadas n.º 50,
em 31 de dezembro de 2016, a Millenniumbcp Ageas - Grupo Segurador, SGPS, S.A. detém 8.694.500 ações do BCP, no valor total
de 9.312.000 euros e em 31 de dezembro de 2015, detinha 652.087.518 ações, no valor total de 31.822.000 euros.
Não são consideradas como ações próprias em carteira, aquelas que tenham advindo à titularidade do Banco na sequência de
processos de recuperação de crédito. A respetiva venda é promovida em mercado e no curto prazo.
Conforme descrito na nota 47 das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2016, o Banco Comercial Português,
S.A, na sequência de deliberação da respetiva Assembleia Geral, aprovada por 99,86% dos votos expressos, procedeu, em 24 de
outubro de 2016 ao reagrupamento das ações representativas do seu capital social, sem redução do mesmo, por aplicação de um
quociente de reagrupamento de 1:75, correspondendo a cada 75 ações anteriores ao reagrupamento 1 ação posterior ao mesmo.
O reagrupamento concretizou-se em relação à totalidade das ações emitidas.
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$FRUGRVVLJQLƮFDWLYRVGHTXHDVRFLHGDGHVHMDSDUWHHTXHHQWUHPHPYLJRUVHMDPDOWHUDGRVRXFHVVHPHPFDVRGHPXGDQ¦D
de controlo da sociedade na sequência de uma oferta pública de aquisição, bem como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua
QDWXUH]D D GLYXOJD¦¢R GRV PHVPRV IRU VHULDPHQWH SUHMXGLFLDO SDUD D VRFLHGDGH H[FHWR VH D VRFLHGDGH IRU HVSHFLƮFDPHQWH
REULJDGDDGLYXOJDUHVVDVLQIRUPD¦´HVSRUIRU¦DGHRXWURVLPSHUDWLYRVOHJDLV DUW|$Q|DOM
2%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VQ¢R¨SDUWHHPDFRUGRVVLJQLƮFDWLYRVQRPHDGDPHQWHDFRUGRVTXHHQWUHPHPYLJRUVHMDPDOWHUDGRV
RXFHVVHPHPFDVRGHPXGDQ¦DGHFRQWURORQDVHTX©QFLDGHXPDRIHUWDS¹EOLFDGHDTXLVL¦¢RRXGHDOWHUD¦¢RGDFRPSRVL¦¢R
dos órgãos societários.
No âmbito da sua atividade, o Banco tem negociado sete contratos bilaterais com o BEI e o FEI, no montante global de cerca de
PLOHYLQWHTXDWURPLOK´HVGHHXURVTXHLQFOXHPFO XVXODVTXHFRQIHUHPFRQWUDSDUWHPHGLDQWHDYHULƮFD¦¢RGHGHWHUPLQDGDV
circunstâncias e em linha com o que é usual e corrente no tipo de operações em causa, o direito de despoletar o reembolso
antecipado daqueles, na eventualidade de ocorrer uma alteração do controlo acionista do Banco.
 5HJLPH D TXH VH HQFRQWUH VXMHLWD D UHQRYD¦¢R RX UHYRJD¦¢R GH PHGLGDV GHIHQVLYDV HP SDUWLFXODU DTXHODV TXH SUHYHMDP
D OLPLWD¦¢R GR Q¹PHUR GHYRWRV VXVFHW¬YHLV GH GHWHQ¦¢R RX GH H[HUF¬FLR SRU XP ¹QLFR DFLRQLVWD GH IRUPD LQGLYLGXDO RX HP
concertação com outros acionistas
De acordo com o disposto no artigo 26.º dos Estatutos do Banco, na redação aprovada pela Assembleia Geral que se realizou em 19
GHGH]HPEURGHQ¢RV¢RFRQWDGRVRVYRWRVHPLWLGRVSRUXP¹QLFR$FLRQLVWDHHQWLGDGHVFRPHOHUHODFLRQDGDVQRVWHUPRVGR
Q¹PHURGRDUWLJR|GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRVTXHUHSUHVHQWHPPDLVGHGRVYRWRVFRUUHVSRQGHQWHVWRWDOLGDGH
do capital social.
A referida alteração da limitação de direitos de voto visou acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais de
Corporate Governance para empresas da dimensão e complexidade das atividades prosseguidas pela Sociedade em matéria de
restrições estatutárias, também, vulgarmente designadas por “teto estatutário de voto”.
A alteração desta disposição estatutária carece de aprovação de dois terços 66,66% dos votos expressos em Assembleia Geral.
Os Estatutos do Banco não preveem a revisão periódica da norma estatutária que consagra a limitação à contagem de votos
acima referida.
$FRUGRVSDUDVVRFLDLVTXHVHMDPGRFRQKHFLPHQWRGDVRFLHGDGHHSRVVDPFRQGX]LUDUHVWUL¦´HVHPPDW¨ULDGHWUDQVPLVV¢RGH
valores mobiliários ou de direitos de voto (art. 245.º-A, n.º 1, al. g)
O Banco não tem conhecimento de que exista qualquer acordo parassocial relativamente ao exercício de direitos sociais ou à
transmissibilidade das ações do Banco.
Em 18 de novembro de 2016, o BCP e a Fosun Industrial Holdings Limited celebraram um “Memorando de Entendimento e
Acordo de Subscrição”, relativo ao investimento desta sociedade no capital social do BCP, nos termos do qual a sociedade Chiado
(Luxembourg) S.à r.l. (“Chiado”), entidade do Grupo Fosun, acordou investir no BCP através da colocação particular de 157.437.395
novas ações, tendo-se comprometido a manter a titularidades destas ações pelo menos durante 3 anos.
II. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS
 ,GHQWLƮFD¦¢R GDV SHVVRDV VLQJXODUHV RX FROHWLYDV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH V¢R WLWXODUHV GH SDUWLFLSD¦´HV TXDOLƮFDGDV
(art. 245.º-A, n.º 1, alíneas. c) e d) e art. 16.º), com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputável e da
fonte e causas de imputação
1RVWHUPRVGR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRVDVSDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDVQRFDSLWDOVRFLDOGDVRFLHGDGHDGHGH]HPEURGH
2016, com indicação da percentagem de capital e de votos imputáveis e da fonte e causas da imputação, encontram-se espelhadas
no Quadro seguinte:
(31 de dezembro de 2016)

Acionista

N.º ações

% do capital social

% dos direitos de voto

Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., sociedade detida pela Fosun
International Holdings Ltd. (Grupo Fosun)

157.437.395

16,67%

16,67%

TOTAL DO GRUPO FOSUN

157.437.395

16,67%

16,67%

Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola,
EP, diretamente

140.454.871

14,87%

14,87%

TOTAL DO GRUPO SONANGOL

140.454.871

14,87%

14,87%

19.939.423

2,11%

2,11%

406.344

0,04%

0,04%

20.345.767

2,15%

2,15%

318.238.033

33,7%

33,7%

(*)

Fundo de Pensões EDP

Direitos de votos detidos pelos membros dos órgãos de
Administração e Fiscalização(**)
TOTAL DO GRUPO EDP
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
( )

* Imputação de acordo com a alínea f) do n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários.
**) De acordo com a informação de 30 de junho de 2016, ajustada pela operação de reagrupamento de ações concretizada em 24 de outubro de 2016.
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Em 9 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração aprovou, após parecer favorável da Comissão de Auditoria e em
conformidade com a autorização prevista no art. 5.º dos Estatutos do Banco uma operação de aumento de capital, registada em 7 de
fevereiro de 2017, no montante de 1.331.920.364,52 euros, realizada em dinheiro, e com emissão de 14.169.365.580 novas ações
ordinárias, escriturais e nominativas sem valor nominal, com subscrição reservada a Acionistas.
$VSDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDVQRFDSLWDOGR%DQFRDS²VDUHIHULGDRSHUD¦¢RGHDXPHQWRGRFDSLWDOFRPLQGLFD¦¢RGDSHUFHQWDJHPGH
capital e de votos imputáveis e da fonte e causas da imputação, encontram-se espelhadas no Quadro seguinte:
$S²VDXPHQWRGHFDSLWDO¹OWLPDLQIRUPD¦¢RGLVSRQ¬YHO

Acionista

N.º ações

% do capital social

% dos direitos de voto

Chiado (Luxembourg) S.à.r.l., sociedade detida pela Fosun
International Holdings Ltd. (Grupo Fosun)

3.615.709.715

23,92%

23,92%

TOTAL DO GRUPO FOSUN

3.615.709.715

23,92%

23,92%

Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola,
EP, diretamente

2.303.640.891

15,24%

15,24%

TOTAL DO GRUPO SONANGOL

2.303.640.891

15,24%

15,24%

(*)

Fundo de Pensões EDP

318.918.339

2,11%

2,11%

TOTAL DO GRUPO EDP

318.918.339

2,11%

2,11%

Norges Bank, diretamente

315.290.240

2,09%

2,09%

TOTAL DO GRUPO NORGES
TOTAL DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

315.290.240

2,09%

2,09%

6.238.268.945

43,4%

43,4%

( )

* Imputação de acordo com a alínea f) do n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

8. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos sociais, dirigentes e pessoas estreitamente
relacionadas com estas categorias
Remete-se, neste ponto, para a informação facultada no Relatório e Contas 2016, na nota n.º 50 às Demonstrações Financeiras Consolidadas.
9. Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações de aumento do capital (art. 245.º$Q|DOL FRPLQGLFD¦¢RTXDQWRDHVWDVGDGDWDHPTXHOKHIRUDPDWULEX¬GRVSUD]RDW¨DRTXDODTXHODFRPSHW©QFLDSRGHVHU
H[HUFLGDOLPLWHTXDQWLWDWLYRP [LPRGRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDO
1RV WHUPRV GRV (VWDWXWRV GR %DQFR Q¹PHUR  GR DUWLJR | R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R WHP SRGHUHV SDUD TXDQGR FRQVLGHUH
conveniente e obtido o prévio parecer favorável da Comissão de Auditoria, elevar o capital social, por uma ou mais vezes, até ao limite
do montante do capital existente aquando da concessão da autorização ou das renovações da mesma.
$¹OWLPDUHQRYD¦¢RGHVWDDXWRUL]D¦¢RIRLDSURYDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVUHDOL]DGDHPGHDEULOGHTXDQGRR
capital social do Banco ascendia a 4.094.235.361,88 euros, tendo a Assembleia Geral deliberado que 20% desse aumento poderia ser
FRQFUHWL]DGRDWUDY¨VGDFRORFD¦¢RVHPSUHIHU©QFLDDFLRQLVWDMXQWRGHLQYHVWLGRUHVTXDOLƮFDGRVRXLQVWLWXFLRQDLV
O capital social do Banco foi aumentado duas vezes ao abrigo desta autorização.
A primeira em 18 de novembro de 2016, no montante de 174.582.327,32 euros, em aumento reservado à Chiado
(Luxembourg) S.à.r.l. (Grupo Fosun), e em 7 de fevereiro de 2017, no montante de 1.331.920.364,52 euros, em aumento com direito
de preferência para Acionistas.
1D VHTX©QFLD GHVWH ¹OWLPR DXPHQWR R %DQFR SURFHGHX HP  GH IHYHUHLUR GH  DR UHHPEROVR LQWHJUDO H DQWHFLSDGR GR
ƮQDQFLDPHQWRFRQFHGLGRDRDEULJRGDRSHUD¦¢RGHFDSLWDOL]D¦¢RGR%DQFRSDUDHIHLWRVGRSUHYLVWRQRQ|GRDUWLJR|GD/HLQ|
63-A/2008, de 24 de novembro, republicada pela Lei n.º 1/2014, de 16 de janeiro.
,QIRUPD¦¢RVREUHDH[LVW©QFLDGHUHOD¦´HVVLJQLƮFDWLYDVGHQDWXUH]DFRPHUFLDOHQWUHRVWLWXODUHVGHSDUWLFLSD¦´HVTXDOLƮFDGDV
e a sociedade
$ FHOHEUD¦¢R GH QHJ²FLRV HQWUH D VRFLHGDGH H WLWXODUHV GH SDUWLFLSD¦¢R TXDOLƮFDGD RX SHVVRDV VLQJXODUHV RX FROHWLYDV FRP HVWHV
relacionadas nos termos do disposto no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, independentemente do valor, é sempre objeto de
apreciação e deliberação do Conselho de Administração, obtido parecer prévio da Comissão de Auditoria, e por proposta da Comissão
Executiva, que por sua vez delibera sob proposta do Comité de Crédito e análise e parecer técnico da Direção de Auditoria Interna.
Durante o exercício de 2016, a Comissão de Auditoria emitiu seis pareceres prévios relativos a operações de atribuição e renovação
de linhas e limites de crédito e cinco pareceres sobre outras operações de crédito. Todas estas operações foram realizadas em condições
normais de mercado.
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No exercício a que este Relatório reporta, independentemente das operações anteriormente referidas, não foram realizados
quaisquer outros negócios ou operações, nomeadamente de contratação de fornecimentos e serviços, entre o Banco Comercial
3RUWXJX©VHWLWXODUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDHHQWLGDGHVFRPHVWHVUHODFLRQDGDVTXHWHQKDPVLGRHFRQRPLFDPHQWHVLJQLƮFDWLYRV
e, cumulativamente tenham sido realizados em condições distintas da prática do mercado, para operações semelhantes, ou fora da
atividade corrente da sociedade, sempre com respeito pelo disposto no artigo 397.º n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais.
$ VRFLHGDGH Q¢R UHJLVWRX HP  TXDOTXHU UHOD¦¢R VLJQLƮFDWLYD GH QDWXUH]D FRPHUFLDO FRP RV WLWXODUHV GH SDUWLFLSD¦´HV
TXDOLƮFDGDVH[FHWRSHODQDWXUH]DGRVVHUYL¦RVSUHVWDGRVSHOR*UXSR('3FRPRTXDOPDQWHYHXPUHODFLRQDPHQWRFRPHUFLDOFRUUHQWH

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
I. ASSEMBLEIA GERAL
a) Composição da Mesa da Assembleia Geral
,GHQWLƮFD¦¢RHFDUJRGRVPHPEURVGDPHVDGDDVVHPEOHLDJHUDOHUHVSHWLYRPDQGDWR LQ¬FLRHƮP
Nos termos do disposto no artigo 20.º n.º 1 dos Estatutos do Banco, a Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um
Vice-Presidente e pelo Secretário da Sociedade.
Na Assembleia Geral realizada em 30 de maio de 2014, foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral para o mandato relativo ao triénio 2014/2016, estando a cumprir o terceiro mandato consecutivo que terminou em 31 de
dezembro de 2016. Embora os membros da Mesa tenham sido eleitos por prazo certo, mantêm-se em funções até à eleição de novos
membros, o que ocorrerá previsivelmente na Assembleia Geral Anual a realizar em 10 de maio de 2017.
A Secretária da Sociedade foi designada pelo Conselho de Administração, em 11 de maio de 2015, e cumpre o mandato relativo
ao triénio 2015/2017 mantendo-se em funções até à próxima eleição do Conselho de Administração, o que ocorrerá previsivelmente
QD$VVHPEOHLD*HUDO$QXDODUHDOL]DUDW¨DRƮQDOGRP©VGHPDLRGH
A Mesa da Assembleia Geral tem a seguinte composição:
Presidente:
António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro (Independente)
Vice-Presidente:
Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada (Independente)
A Mesa, por inerência de funções, é secretariada pela Secretária da Sociedade, Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral.
b) Exercício do Direito de Voto
(YHQWXDLVUHVWUL¦´HVHPPDW¨ULDGHGLUHLWRGHYRWRWDLVFRPROLPLWD¦´HVDRH[HUF¬FLRGRYRWRGHSHQGHQWHGDWLWXODULGDGHGH
XPQ¹PHURRXSHUFHQWDJHPGHD¦´HVSUD]RVLPSRVWRVSDUDRH[HUF¬FLRGRGLUHLWRGHYRWRRXVLVWHPDVGHGHVWDTXHGHGLUHLWRVGH
conteúdo patrimonial (art. 245.º-A, n.º 1, al. f)
Nos termos dos Estatutos do Banco, a cada ação corresponde um voto, podendo participar na Assembleia Geral, diretamente ou
DWUDY¨VGHUHSUHVHQWDQWHDVSHVVRDVVLQJXODUHVRXFROHWLYDVTXHIRUHPWLWXODUHVGHD¦´HVTXHOKHFRQƮUDPSHORPHQRVXPYRWRV
zero horas do quinto dia de negociação anterior ao da realização da assembleia.
Remete-se aqui para o referido nos pontos 5 e 14.
SHUPLWLGRRYRWRSRUHVFULWRHSRUYLDSRVWDORXLQWHUQHWFDVRHPTXHRYRWRGHYHU VHUUHFHFLRQDGRDW¨DRSHQ¹OWLPRGLDDQWHULRU
ao da realização da Assembleia.
Os Acionistas que participem na Assembleia diretamente ou através de representante, apenas têm de exercer o seu direito de voto,
na própria Assembleia.
,QGLFD¦¢RGDSHUFHQWDJHPP [LPDGRVGLUHLWRVGHYRWRTXHSRGHPVHUH[HUFLGRVSRUXP¹QLFRDFLRQLVWDRXSRUDFLRQLVWDVTXH
com aquele se encontrem em alguma das relações do n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários
Remete-se aqui para o referido no ponto 5.
,GHQWLƮFD¦¢RGDVGHOLEHUD¦´HVDFLRQLVWDVTXHSRULPSRVL¦¢RHVWDWXW ULDV²SRGHPVHUWRPDGDVFRPPDLRULDTXDOLƮFDGDSDUD
DO¨PGDVOHJDOPHQWHSUHYLVWDVHLQGLFD¦¢RGHVVDVPDLRULDV
Os Estatutos do Banco exigem a presença de mais de um terço do capital social para que a Assembleia possa reunir em primeira
FRQYRFDW²ULD3UHYHHPDLQGDXPDPDLRULDTXDOLƮFDGDGHWU©VTXDUWRVGRVYRWRVHPLWLGRVSDUDDSURYD¦¢RGHGHOLEHUD¦´HVVREUHIXV¢R
cisão e transformação e maioria correspondente a três quartos do capital realizado para aprovação de deliberações sobre dissolução
da sociedade. Para alteração dos artigos que estabeleçam limitações aos direitos de voto ou determinem maiorias diferentes das
SUHYLVWDVQDOHL¨H[LJLGDXPDPDLRULDTXDOLƮFDGDGHGRLVWHU¦RVGRVYRWRVHPLWLGRV
A exigência de quórum reforçado visa a defesa das minorias e a garantia de que nenhuma matéria relevante é deliberada sem a
SDUWLFLSD¦¢RHIHWLYDGHXPQ¹PHURUHSUHVHQWDWLYRGH$FLRQLVWDV
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II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO
a) Composição
,GHQWLƮFD¦¢RGRPRGHORGHJRYHUQRDGRWDGR
O Banco Comercial Português, S.A adota, desde 28 de fevereiro de 2012, uma estrutura de governo societário de natureza monista
com Conselho de Administração que inclui Comissão Executiva e Comissão de Auditoria. Tem ainda um Conselho de Remunerações e
Previdência e um Conselho Estratégico Internacional, eleitos pela Assembleia Geral.
16. Regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante
DSOLF YHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRHGR&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢R DUW|
A, n.º 1, al. h)
Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral. Caso o Conselho de Administração coopte algum
$GPLQLVWUDGRUSDUDSUHHQFKLPHQWRGHYDJDWDOFRRSWD¦¢RGHYHU VHUUDWLƮFDGDSHODSULPHLUD$VVHPEOHLD*HUDOTXHWLYHUOXJDUGHSRLV
da cooptação. O membro cooptado exercerá funções até ao termo do mandato que estiver em curso.
As eleições são pluripessoais e realizadas por listas, com indicação dos Acionistas proponentes, incidindo o voto sobre as referidas listas.
1RVWHUPRVGDOHLHVRESHQDGHGHVWLWXL¦¢RHPFDGD$VVHPEOHLD*HUDO$QXDO¨YRWDGDDUHQRYD¦¢RGHFRQƮDQ¦DHPFDGDXPGRV
PHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHƮVFDOL]D¦¢REHPFRPRQR²UJ¢RQRVHXFRQMXQWR
&RPSRVL¦¢RFRQVRDQWHDSOLF YHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRHGR&RQVHOKR*HUDO
HGH6XSHUYLV¢RFRPLQGLFD¦¢RGRQ¹PHURHVWDWXW ULRP¬QLPRHP [LPRGHPHPEURVGXUD¦¢RHVWDWXW ULDGRPDQGDWRQ¹PHURGH
membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro
Nos termos dos Estatutos do Banco, o Conselho de Administração é composto por um mínimo de 17 e um máximo de 25 membros,
eleitos para mandatos de três anos podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.
O atual Conselho de Administração do Banco Comercial Português foi eleito pela Assembleia Geral em 11 de maio de 2015,
para exercer funções no triénio 2015/2017.O mandato termina em 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo de os Administradores se
manterem em funções até eleição de novo Conselho de Administração.
No âmbito da operação de recapitalização do Banco, e em consonância com o disposto no art. 14.º, n.º 2, da Lei n.º 63-A/2008 de 24
GHQRYHPEUR DOWHUDGDHUHSXEOLFDGDSHOD/HLQ|GHGHMDQHLUR HQRQ¹PHURDR$QH[RDR'HVSDFKRQ|%GH
28 de junho, o Estado procedeu, em 4 de dezembro de 2012, à nomeação, como seus representantes no Conselho de Administração
do Banco, de Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor e José Rodrigues de Jesus, ambos como Administradores não executivos,
integrando o primeiro o Conselho de Remunerações e Previdência, a Comissão de Nomeações e Remunerações e a Comissão de
Avaliação de Riscos e o segundo a Comissão de Auditoria.
Na sequência de requerimento do próprio e por despacho de 26 de fevereiro de 2016 do Senhor Ministro das Finanças, Bernardo
de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor, foi exonerado do cargo tendo sido nomeado em sua substituição, e por Despacho de 2 de
dezembro de 2016, André Palma Mira David Nunes, para vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Avaliação de Riscos e
da Comissão de Nomeações e de Remunerações.
Em 9 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, cooptar Lingjiang Xu e João Nuno de Oliveira
Jorge Palma para desempenharem, até ao termo do mandato em curso (2015/2017), funções de vogais do Conselho de Administração,
o primeiro como Administrador não executivo e o segundo como Vice-Presidente da Comissão Executiva. À data de aprovação do
presente Relatório ambos aguardam avaliação de adequação para o exercício de funções por parte do Banco Central Europeu.
$FRPSRVL¦¢RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RQRƮQDOGRH[HUF¬FLRDTXHHVWH5HODW²ULRUHSRUWDEHPFRPRDGDWDGDSULPHLUD
GHVLJQD¦¢RGHFDGDPHPEURHDGDWDGRWHUPRGHPDQGDWRHQFRQWUDVHLGHQWLƮFDGDQR4XDGURVHJXLQWH
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: COMPOSIÇÃO, MANDATO (INÍCIO E TERMO),
CARGOS E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS NÃO EXECUTIVOS
Composição
do Conselho de
Administração (CA)
0HPEURVQ¢R([HFXWLYRV

António Vítor Martins
Monteiro

Carlos José da Silva

Início de
Mandato

Mandato

-XVWLƮFD¦¢R
do Mandato

Termo do
Mandato(a)

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014
Eleição

Órgão e Cargo

4XDOLƮFD¦¢R

Conselho de Administração
– Presidente

Não
Independente (b)

Conselho Geral
e de Supervisão – Presidente

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

30/03/2009

2009/2010

31/12/2010

Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

Conselho de Administração
– Vice-Presidente

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

Independente (c)

Eleição
Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal
(continua)
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(continuação)

Composição
do Conselho de
Administração (CA)
(Membros não Executivos )

Álvaro Roque de Pinho
de Bissaia Barreto

André Magalhães
Luís Gomes

André Palma Mira David
Nunes

António Henriques
de Pinho Cardão

António Luís Guerra
Nunes Mexia

Cidália Maria Mota
Lopes

Jaime de Macedo Santos
Bastos

João Bernardo Bastos
Mendes Resende

João Manuel de Matos
Loureiro

José Rodrigues de Jesus

Início de
Mandato

Mandato

Justificação
do Mandato

Termo do
Mandato(a)

Conselho de Administração
– Vogal

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014 Eleição

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017
Eleição

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

Na sequência da exoneração de Bernardo de Sá
Braamcamp Sobral Sottomayor, foi nomeado pelo
02/12/2016 Estado Português, em 02/12/2016, para o período
de vigência do investimento público para reforço
de fundos próprios.
11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014 Eleição

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012 Eleição

30/03/2009

2009/2010

31/12/2010

15/01/2008

2006/2008

31/12/2008

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017 Eleição

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

30/03/2009

2009/2010

31/12/2010

Órgão e Cargo

Qualificação

Independente

Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal

Conselho de Administração
– Vogal

Independente

Conselho de Administração
– Vogal

Não aplicável(d)

Conselho de Administração
– Vogal

Independente

Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal

Conselho de Administração
– Vogal

Não
Independente(e)

Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal

Conselho de Administração
– Vogal

Independente

Independente

Eleição

Conselho de Administração
– Vogal

Eleição

Conselho de Administração
– Vogal

Independente(f)

Conselho de Administração
– Vogal

Não
Independente(g)

Eleição

Nomeado pelo Estado, em 04/12/2012,
04/12/2012 para o período de vigência do investimento
público para reforço de fundos próprios.

Conselho Geral
e de Supervisão – Vogal

Conselho de Administração
– Vogal

Não aplicável(h)
(continua)
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(continuação)

Composição
do Conselho de
Administração (CA)
0HPEURVQ¢R([HFXWLYRV
Raquel Rute da Costa
David Vunge

Nuno Manuel da Silva
Amado

Miguel Maya Dias
Pinheiro

Miguel de Campos
Pereira de Bragança

José Jacinto Iglésias Soares

José Miguel Bensliman
Schorcht da Silva Pessanha
Maria da Conceição Mota
Soares de Oliveira Callé
Lucas

Rui Manuel da Silva Teixeira

-XVWLƮFD¦¢R
do Mandato

Início de
Mandato

Mandato

Termo do
Mandato(a)

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017 Eleição

16/12/2014

2012/2014

31/12/2014 Cooptação

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017
Eleição

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

11/11/2009

2008/2010

31/12/2010 Em substituição

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

Órgão e Cargo

4XDOLƮFD¦¢R

Conselho de Administração
– Vogal

Não
Independente(i)

Comissão Executiva –
Presidente

Executivo

Comissão Executiva –
Vice-Presidente
Eleição

Eleição
28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014 Eleição

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017 Eleição

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014

11/05/2015

2015/2017

31/12/2017

28/02/2012

2012/2014

31/12/2014 Eleição

18/04/2011

2011/2013

28/02/2012

Eleição

Executivo
Conselho de Administração
Executivo – Vogal

Comissão Executiva
– Vice-Presidente

Executivo

Comissão Executiva – Vogal

Executivo

Comissão Executiva – Vogal

Executivo

Comissão Executiva – Vogal

Executivo

Comissão Executiva – Vogal

Conselho de Administração
Executivo – Vogal

Executivo

$SHVDUGHRƮPGRPDQGDWRFRLQFLGLUFRPR¹OWLPRGLDGRDQRFLYLODTXHUHSRUWDPDQW¨PVHHPIXQ¦´HVDW¨HOHL¦¢RGHQRYDFRPSRVL¦¢R
O Administrador em causa está a cumprir o quarto mandato, apenas porque o mandato 2011/2013 foi interrompido em 28 de fevereiro de 2012, não tendo em
consequência exercido três mandatos completos.
(c)
$W¨GDWDGRVHJXQGRDXPHQWRGHFDSLWDOGR%DQFRHPHVWHYHUHODFLRQDGRFRPHQWLGDGHGHWHQWRUDGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDWHQGRDW¨HQW¢R
sido considerado como "Não Independente".
(d)
(PQRPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVRTXDOIRLLQWHJUDOPHQWHUHHPEROVDGRHP
de fevereiro de 2017.
(e)
2$GPLQLVWUDGRUHPFDXVDHVW UHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDHHVW DFXPSULURTXLQWRPDQGDWR
(f)
2$GPLQLVWUDGRUHPFDXVDDW¨HVWHYHUHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD5HQXQFLRXDRFDUJRHPGHIHYHUHLURGH
(g)
O Administrador em causa está a cumprir o quarto mandato, apenas porque o mandato 2011/2013 foi interrompido em 28 de fevereiro de 2012, não tendo em
consequência exercido três mandatos completos.
(h)
(PQRPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVRTXDOIRLLQWHJUDOPHQWHUHHPEROVDGRHP
de fevereiro de 2017.
(i)
$$GPLQLVWUDGRUDHPFDXVDHVW UHODFLRQDGDFRP$FLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
(a)

(b)
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 'LVWLQ¦¢R GRV PHPEURV H[HFXWLYRV H Q¢R H[HFXWLYRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R H UHODWLYDPHQWH DRV PHPEURV Q¢R
H[HFXWLYRVLGHQWLƮFD¦¢RGRVPHPEURVTXHSRGHPVHUFRQVLGHUDGRVLQGHSHQGHQWHVRXVHDSOLF YHOLGHQWLƮFD¦¢RGRVPHPEURV
independentes do Conselho Geral e de Supervisão
Em 11 de maio de 2015 e nos termos dos artigos 407.º n.º 3 e 4 do Código das Sociedades Comerciais e 35.º dos Estatutos do Banco,
o Conselho de Administração nomeou, de entre os seus membros, uma Comissão Executiva, composta por sete dos seus membros.
A Comissão Executiva desempenha todas as funções de gestão corrente do Banco que o Conselho de Administração não tenha
reservado para si. Em 31 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração era composto por vinte membros. Nos termos do disposto
no Regulamento da CMVM n.º 4/2013, Anexo 1, - Ponto 18.1, considera-se independente o membro do Conselho de Administração
TXHQ¢RHVWHMDDVVRFLDGRDTXDOTXHUJUXSRGHLQWHUHVVHVHVSHF¬ƮFRVQDVRFLHGDGHQHPVHHQFRQWUHHPDOJXPDFLUFXQVW¡QFLDVXVFHW¬YHO
de afetar a sua isenção de análise ou de decisão.
Todos os administradores não executivos foram para este efeito avaliados pela Comissão de Nomeações e Remunerações, que
SDUDRHIHLWRSRQGHURXSDUDDO¨PGRSHUƮOGHFDGDXPGRVDGPLQLVWUDGRUHVRVVHJXLQWHVIDFWRV
D7HUVLGRFRODERUDGRUGDVRFLHGDGHRXGHVRFLHGDGHTXHFRPHODVHHQFRQWUHHPUHOD¦¢RGHGRP¬QLRRXGHJUXSRQRV¹OWLPRVWU©VDQRV
E7HUQRV¹OWLPRVWU©VDQRVSUHVWDGRVHUYL¦RVRXHVWDEHOHFLGRUHOD¦¢RFRPHUFLDOVLJQLƮFDWLYDFRPDVRFLHGDGHRXFRPVRFLHGDGH
que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente
RXGLULJHQWHGHSHVVRDFROHWLYD
F6HUEHQHƮFL ULRGHUHPXQHUD¦¢RSDJDSHODVRFLHGDGHRXSRUVRFLHGDGHTXHFRPHODVHHQFRQWUHHPUHOD¦¢RGHGRP¬QLRRXGH
JUXSRDO¨PGDUHPXQHUD¦¢RGHFRUUHQWHGRH[HUF¬FLRGDVIXQ¦´HVGHDGPLQLVWUDGRU
G9LYHU HP XQL¢R GH IDFWR RX VHU F³QMXJH SDUHQWH RX DƮP QD OLQKD UHWD H DW¨ DR | JUDX LQFOXVLYH QD OLQKD FRODWHUDO GH
DGPLQLVWUDGRUHVRXGHSHVVRDVVLQJXODUHVWLWXODUHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
H6HUWLWXODUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDRXUHSUHVHQWDQWHGHXP$FLRQLVWDWLWXODUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
f. Ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.
Excluindo os administradores executivos e os nomeados pelo Estado, seis membros do Conselho de Administração, num universo
de dez membros, são independentes. Isto é, 60,00%, dos administradores não executivos, são independentes, considerando o BCP
TXHDSURSRU¦¢RGHDGPLQLVWUDGRUHVLQGHSHQGHQWHVIDFHDRQ¹PHURWRWDOGHDGPLQLVWUDGRUHV¨DGHTXDGDWHQGRHPFRQWDRPRGHOR
de governo adotado e a dimensão da sociedade.
Tendo sido ponderado o teor da Recomendação II.I.7. e o critério da independência de espírito referido no projeto de guia sobre
a avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração do BCE, bem como o disposto no artigo 31.º-A do RGICSF,
D &RPLVV¢R GH 1RPHD¦´HV H 5HPXQHUD¦´HV FRQVLGHURX TXH R Q¹PHUR GH DGPLQLVWUDGRUHV Q¢R H[HFXWLYRV TXH V¢R FRQVLGHUDGRV
independentes, garante aos mesmos a efetiva capacidade de acompanharem, supervisionarem e avaliarem de forma crítica imparcial
e adequada a atividade dos administradores executivos.
Remete-se nesta matéria para o Quadro apresentado no ponto 26.
 4XDOLƮFD¦´HV SURƮVVLRQDLV H RXWURV HOHPHQWRV FXUULFXODUHV UHOHYDQWHV GH FDGD XP GRV PHPEURV FRQVRDQWH DSOLF YHO GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGR&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYR
$VTXDOLƮFD¦´HVSURƮVVLRQDLVHRXWURVHOHPHQWRVFXUULFXODUHVGHFDGDXPGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RFRQVWDPGR
Anexo I ao presente Relatório de Governo Societário.
5HOD¦´HVIDPLOLDUHVSURƮVVLRQDLVRXFRPHUFLDLVKDELWXDLVHVLJQLƮFDWLYDVGRVPHPEURVFRQVRDQWHDSOLF YHOGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUD¦¢RGR&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRFRPDFLRQLVWDVDTXHPVHMDLPSXW YHO
SDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDVXSHULRUDGRVGLUHLWRVGHYRWR
1¢RH[LVWHPUHOD¦´HVIDPLOLDUHVRXFRPHUFLDLVKDELWXDLVHVLJQLƮFDWLYDVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RHGD&RPLVV¢R
Executiva com Acionistas aos quais seja imputável participação superior a 2% dos direitos de voto. Como consta do Quadro apresentado
no ponto 7. do presente Relatório, os Acionistas detentores de participação superior a 2% são pessoas coletivas. Nestes termos, e por
natureza, não existe qualquer relação familiar entre os membros do Conselho de Administração e os Acionistas com participação superior
a 2%, acrescentando-se que também não existe qualquer relação familiar entre os membros do Conselho de Administração do Banco e
da Comissão Executiva e os membros dos Conselhos de Administração dos Acionistas detentores de participação superior a 2%.
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2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R TXH W©P UHOD¦´HV SURƮVVLRQDLVFRPHUFLDLV FRP $FLRQLVWDV DRV TXDLV HP  GH
GH]HPEURGHHUDLPSXW YHOSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDVXSHULRUDGRVGLUHLWRVGHYRWRFRQVWDPGR4XDGURVHJXLQWH
RELAÇÃO PROFISSIONAL OU COMERCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BCP
COM ACIONISTAS DETENTORES DE PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA SUPERIOR A 2% DOS DIREITOS DE VOTO
Membro do Conselho de Administração do BCP

5HOD¦¢R3URƮVVLRQDO
ou Comercial

Acionista detentor de Participação
4XDOLƮFDGD6XSHULRUDGRV'LUHLWRVGH9RWR

António Luís Guerra Nunes Mexia

Presidente do Conselho de Administração
Executivo da EDP – Energias de Portugal

EDP – Energias de Portugal, S.A.
(Grupo EDP)

Raquel Rute da Costa David Vunge

Quadro Superior
da Sonangol, E.P.

Sonangol – Sociedade Nacional de
Combustíveis de Angola, E.P. (Grupo Sonangol)

21. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou
departamentos da sociedade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação
da administração quotidiana da sociedade
De acordo com o modelo de governo societário adotado pelo Banco - o modelo monista - a sociedade integra um Conselho de
Administração, que inclui uma Comissão de Auditoria, composta unicamente por administradores não executivos e uma Comissão
Executiva, na qual o Conselho de Administração, nos termos do disposto no art. 35.º dos Estatutos e no art. 7.º do seu Regimento,
delegou a gestão corrente do Banco.
O Conselho de Administração nomeou três outras comissões especializadas, que têm como função essencial acompanhar, de
IRUPDSHUPDQHQWHPDW¨ULDVHVSHF¬ƮFDVHRXGHHOHYDGDFRPSOH[LGDGH([LVWHDLQGDXP&RQVHOKRGH5HPXQHUD¦´HVH3UHYLG©QFLDH
um Conselho Estratégico Internacional.
Para a assessorar na gestão corrente, a Comissão Executiva nomeou ainda vários Comités e subcomités que, para além de dois ou
mais Administradores Executivos, integram de forma permanente vários Diretores de primeira linha de reporte.
O Quadro seguinte espelha a estrutura organizativa de Modelo de Governo Corporativo do Banco durante o exercício de 2016:

ORGANOGRAMA DO MODELO DE GOVERNO CORPORATIVO DA SOCIEDADE
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE REMUNERAÇÃO
E PREVIDÊNCIA

CONSELHO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

PROVEDOR DO CLIENTE
• Comissão de Nomeações e Remunerações
• Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
• Comissão de Avaliação de Riscos

REVISOR OFICIAL
DE CONTAS (ROC)

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

COMISSÃO
DE AUDITORIA

COMISSÃO EXECUTIVA

COMITÉS E SUBCOMITÉS
• Assuntos Jurídicos
• Custos e Investimentos
– Subcomité de Custos
e Investimentos
• Empresas
• Recursos Humanos

• Retalho
– Subcomité Customer Experience
– Subcomité de Produtos
de Investimento
• Negócio Não Core
• Compliance
– Subcomité de AML

• Acompanhamento
dos Fundos de Pensões
• Crédito
• Crédito Não Core
• Planeamento e Alocação
de Capital e Gestão de Ativos
e Passivos (CALCO)
• Risco
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• Crédito em Risco
• Acompanhamento do Risco
dos Fundos de Pensões
• Segurança
• Avançar
• Speedway
• Acompanhamento do Risco
Operacional e Controlo Interno
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração (CA), enquanto órgão de Governo do Banco, tem os mais amplos poderes de gestão e de representação
da sociedade.
1R H[HUF¬FLR GDV VXDV IXQ¦´HV RV DGPLQLVWUDGRUHV XVDP DV VXDV FRPSHW©QFLDV TXDOLƮFD¦´HV H H[SHUL©QFLD SURƮVVLRQDLV SDUD
assegurar, em permanência, e de forma responsável uma gestão sã, efetiva, rigorosa e prudente do Banco, respeitando as caraterísticas
da instituição, a sua dimensão e a complexidade da atividade prosseguida.
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RUHVSHLWDPGHYHUHVGH]HORGHFXLGDGRHGHOHDOGDGHUHưHWLQGRHOHYDGRVSDGU´HV
de diligência inerentes a um gestor criterioso e ordenado, analisando de forma critica, imparcial e no interesse da sociedade, as
decisões tomadas, assim como as políticas e os procedimentos implementados. Os administradores estão vinculados ao dever de
sigilo relativamente às matérias discutidas nas reuniões do Conselho de Administração ou de que tomem conhecimento no exercício
GDV VXDV IXQ¦´HV H[FHWR TXDQGR R PHVPR ²UJ¢RYHULƮTXH D QHFHVVLGDGH GH GDU FRQKHFLPHQWR S¹EOLFR RX LQWHUQR GDV UHVSHWLYDV
deliberações, ou quando o dever de divulgação decorrer de disposição legal ou de decisão de autoridade administrativa ou judicial.
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R ¨ R ²UJ¢R VRFLDO FRP FRPSHW©QFLD SDUD GHƮQLU DV SRO¬WLFDV JHUDLV H GH HVWUDW¨JLD GD VRFLHGDGH
estando-lhe atribuídos os mais amplos poderes de gestão e de representação, do Banco e do Grupo, sem prejuízo da faculdade de
avocação de poderes sobre qualquer matéria delegada na Comissão Executiva do Banco, nomeadamente os poderes de gestão, o
Conselho de Administração reservou para si, as seguintes competências:
•(VFROKHURVHX3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHVQDDXV©QFLDGHGHVLJQD¦¢RSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
•3URFHGHUFRRSWD¦¢RGHDGPLQLVWUDGRUHVSDUDRSUHHQFKLPHQWRGDVYDJDVTXHYHQKDPDRFRUUHU
•5HTXHUHUDR3UHVLGHQWHGD0HVDDFRQYRFD¦¢RGD$VVHPEOHLD*HUDO
•'HOLEHUDUVREUHDPXGDQ¦DGHVHGHHDXPHQWRVGHFDSLWDOQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHLHQRVHVWDWXWRV
•$SURYDUSURMHWRVGHIXV¢RFLV¢RHWUDQVIRUPD¦¢RGDVRFLHGDGH
• Aprovar os Relatórios e Contas Anuais e as propostas a submeter à Assembleia Geral que sejam da responsabilidade do órgão de
JHVW¢RQRPHDGDPHQWHDSURSRVWDGHDSOLFD¦¢RGHUHVXOWDGRV
•$SURYDURVRU¦DPHQWRVDQXDLVHSOXULDQXDLVGR%DQFR
•'HƮQLUDVSRO¬WLFDVJHUDLVHREMHWLYRVHVWUDW¨JLFRVGR%DQFRHGR*UXSR
•3UHVWDUFDX¦´HVHJDUDQWLDVSHVVRDLVRXUHDLVSHODVRFLHGDGHFRPH[FH¦¢RGDVTXHVHHQTXDGUHPQDDWLYLGDGHFRUUHQWHGR%DQFR
• Adquirir, alienar e onerar bens imóveis desde que a operação tenha um impacto negativo superior a 0,5% nos fundos próprios
UHJXODPHQWDUHVWRWDLVFRQVROLGDGRV
•'HƮQLU H GHOLEHUDU HYHQWXDLV PRGLƮFD¦´HV  HVWUXWXUD HPSUHVDULDO GR *UXSR GHVLJQDGDPHQWH DEHUWXUD RX HQFHUUDPHQWR GH
HVWDEHOHFLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHPXPDYDULD¦¢RSRVLWLYDRXQHJDWLYDGHGRQ¹PHURGHVXFXUVDLVHP3RUWXJDOH[LVWHQWHV
QRƮQDOGRDQRDQWHULRUWRPDGDGHGHFLV¢R
•([WHQV´HVRXUHGX¦´HVLPSRUWDQWHVQDRUJDQL]D¦¢RGDHPSUHVDTXDQGRSURGX]DPXPLPSDFWRVXSHULRUDQRDWLYRFRQVROLGDGR
• Deliberar, nos termos da lei e dos estatutos, a emissão de ações ou de outros valores mobiliários que impliquem ou possam
LPSOLFDURDXPHQWRGRFDSLWDOGR%DQFRƮ[DUDVFRQGL¦´HVGHHPLVV¢RHUHDOL]DUFRPHOHVWRGDVDVRSHUD¦´HVSHUPLWLGDVHP
GLUHLWRUHVSHLWDQGRTXDLVTXHUOLPLWHVTXHKDMDPVLGRƮ[DGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
• Nomear, obtido o parecer favorável da Comissão de Nomeações e Remunerações, o Secretário da Sociedade e o respetivo
VXSOHQWHRVTXDLVGHYHU¢RWHUKDELOLWD¦´HVHSHUƮODGHTXDGRVDRH[HUF¬FLRGDVIXQ¦´HVHDTXHPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
JDUDQWHDXWRQRPLDW¨FQLFDHPHLRVQHFHVV ULRVSDUDRH[HUF¬FLRGDUHVSHWLYDIXQ¦¢R
• Nomear, obtido o parecer favorável da Comissão de Nomeações e Remunerações, o Provedor do Cliente, que deve ser pessoa
com reconhecida competência, idoneidade e experiência na atividade bancária, sem vínculo laboral ao Banco a quem deve
JDUDQWLUWRGRVRVPHLRVQHFHVV ULRVDRH[HUF¬FLRLQGHSHQGHQWHGDUHVSHWLYDIXQ¦¢R
• Nomear, sob proposta da Comissão Executiva, o Investor Relations e, ouvida a Comissão de Auditoria e no primeiro caso também
D&RPLVV¢RGH$YDOLD¦¢RGH5LVFRVR5LVN2ƱFHUR&RPSOLDQFH2ƱFHUR+HDGRI$XGLW'LYLVLRQR*URXS7UHDVXUHUJDUDQWLQGR
OKHVDXWRQRPLDW¨FQLFDHRVPHLRVQHFHVV ULRVSDUDRH[HUF¬FLRGDVUHVSHWLYDVIXQ¦´HV
• Aprovar e rever periodicamente a política de remuneração respeitante aos Colaboradores com reporte direto à administração,
aos responsáveis pela assunção de riscos e pelas funções de controlo e aos Colaboradores cuja remuneração total os coloque no
PHVPRHVFDO¢RGDVWU©VUHIHULGDVFDWHJRULDVGHVGHTXHDVUHVSHWLYDVDWLYLGDGHVSURƮVVLRQDLVWHQKDPXPLPSDFWRPDWHULDOQR
SHUƮOGHULVFRGR%DQFR
• Aprovar o seu próprio Regimento, bem como os regimentos da Comissão de Auditoria, da Comissão Executiva e de outras
FRPLVV´HVTXHGHOLEHUHFRQVWLWXLU
•5DWLƮFDUTXDLVTXHUDWRVTXHHPVHXQRPHR3UHVLGHQWHRXTXHPRVXEVWLWXDGHYDOHYDUDFDERHPVLWXD¦´HVGHXUJ©QFLD
A delegação de poderes pelo Conselho de Administração não exclui a competência deste órgão social para deliberar sobre os
mesmos assuntos, nem afasta, nos termos legais e regulamentares, designadamente o ponto 5 do Regulamento Delegado (EU) n.º
604/2014, a responsabilidade dos outros administradores pelos prejuízos eventualmente causados por atos ou omissões decorrentes
do exercício de funções que hajam recebido por delegação, na medida em que os membros do órgão de administração são os
UHVSRQV YHLVHP¹OWLPDDQ OLVHSHODLQVWLWXL¦¢RHSHODVXDHVWUDW¨JLDHDWLYLGDGHV
O Regimento do Conselho de Administração está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/governacao/
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COMISSÃO DE AUDITORIA
A Comissão de Auditoria é composta por um mínimo de três e um máximo de cinco Administradores não executivos, eleitos em
Assembleia Geral de Acionistas, devendo as listas propostas para o Conselho de Administração individualizar os membros que
integrarão a Comissão de Auditoria e indicar o respetivo Presidente.
Os membros da Comissão de Auditoria, à semelhança de todos os membros dos corpos sociais, são designados para mandatos de
três anos, podendo ser reeleitos.
A Comissão de Auditoria do Banco foi eleita na Assembleia Geral que se realizou em 11 de maio de 2015 para o triénio de 20152017. Estão-lhe cometidas as competências previstas no artigo 423º-F do Código das Sociedades Comerciais e no seu próprio
Regimento.
O Regimento da Comissão de Auditoria está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
A Comissão de Auditoria informa trimestralmente o Conselho de Administração, por escrito, dos trabalhos por si desenvolvidos e
FRQFOXV´HVREWLGDV(QTXDQWR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RGR%DQFR¨UHVSRQV YHOSRUYLJLDUDREVHUY¡QFLDGDOHLHGRVHVWDWXWRVFRPSHWLQGR
lhe nomeadamente:
•)LVFDOL]DUDDGPLQLVWUD¦¢RGR%DQFR
•&RQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOGR%DQFRVHPSUHTXHRSUHVLGHQWHGDUHVSHWLYDPHVDRQ¢RID¦DGHYHQGRID]©OR
•9HULƮFDUVHDVSRO¬WLFDVFRQWDELO¬VWLFDVHRVFULW¨ULRVYDORULP¨WULFRVDGRWDGRVSHOR%DQFRFRQGX]HPDXPDFRUUHWDDYDOLD¦¢RGR
SDWULP²QLRHGRVUHVXOWDGRV
• Aceder às convocatórias e atas da Comissão Executiva e participar nas reuniões dessa Comissão em que se apreciem as contas
DQXDLVGR%DQFR
•9HULƮFDUDUHJXODULGDGHGRVOLYURVUHJLVWRVFRQWDELO¬VWLFRVHGRFXPHQWRVTXHOKHVVHUYHPGHVXSRUWH
•9HULƮFDUDH[DWLG¢RGRVGRFXPHQWRVGHSUHVWD¦¢RGHFRQWDV
•)LVFDOL]DURSURFHVVRGHSUHSDUD¦¢RHGHGLYXOJD¦¢RGDLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUD
•)LVFDOL]DUDUHYLV¢RGHFRQWDVHRVGRFXPHQWRVGHSUHVWD¦¢RGHFRQWDVGR%DQFR
•(ODERUDUDQXDOPHQWHUHODW²ULRVREUHDVXDD¦¢RƮVFDOL]DGRUDHGDUSDUHFHUVREUHRUHODW²ULRGHJHVW¢RDVFRQWDVGRH[HUF¬FLRH
SURSRVWDVDSUHVHQWDGDVSHODDGPLQLVWUD¦¢RGHFODUDQGRH[SUHVVDPHQWHDVXDFRQFRUG¡QFLDFRPRWHRUGDFHUWLƮFD¦¢ROHJDOGH
FRQWDVVHIRUHVVHRFDVR
•)LVFDOL]DUDHƮF FLDGRVLVWHPDGHJHVW¢RGHULVFRVGRVLVWHPDGHFRQWURORGHTXDOLGDGHLQWHUQRHGRVLVWHPDGHDXGLWRULDLQWHUQD
HGDUSDUHFHUSU¨YLRVREUHDHQWLGDGHGHVLJQDGDSHOR%DQFRSDUDDYDOLDUDDGHTXD¦¢RHHƮF FLDGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQR
• Pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e de compliance, sendo a
destinatária dos relatórios realizados por estes serviços, pelo menos quando estejam em causa matérias relacionadas com a
SUHVWD¦¢RGHFRQWDVDLGHQWLƮFD¦¢RHDUHVROX¦¢RGHFRQưLWRVGHLQWHUHVVHVHDGHWH¦¢RGHSRWHQFLDLVLOHJDOLGDGHV
•$YDOLDUHƮVFDOL]DUDQXDOPHQWHDLQGHSHQG©QFLDGRDXGLWRUH[WHUQRHGRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVHSURSRU$VVHPEOHLD*HUDO
as respetivas nomeações, cabendo-lhe, no âmbito dos poderes que lhe foram delegados pelo Conselho de Administração, nos
termos da alínea b) n.º 2.2. do artigo 7.º do Regimento do Conselho de Administração, propor à Assembleia Geral a contratação
HVXEVWLWXL¦¢RGRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVHGRDXGLWRURXSURSRUDVXDGHVWLWXL¦¢RRXDUHVROX¦¢RGRFRQWUDWRGHSUHVWD¦¢RGRV
VHXVVHUYL¦RVVHPSUHTXHVHYHULƮTXHMXVWDFDXVD
•3URQXQFLDUVHVREUHDUHPXQHUD¦¢RGRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVHGRDXGLWRUH[WHUQR]HODUSHORFXPSULPHQWRGDVUHJUDVUHODWLYDV
à prestação de serviços adicionais, assegurar que o auditor externo disponha de condições para o exercício da sua atividade e
DYDOLDUDQXDOPHQWHRVHXGHVHPSHQKR
•'DUSDUHFHUVREUHDRUGHPGHVHUYL¦RVLQWHUQDTXHUHJXODPHQWDRUHJLPHGHFRPXQLFD¦¢RGHLUUHJXODULGDGHV
• Receber, tratar e arquivar as comunicações de irregularidades graves, relacionadas com a administração, organização contabilística
HƮVFDOL]D¦¢RLQWHUQDHGHLQG¬FLRVV¨ULRVGHLQIUD¦´HVDGHYHUHVSUHYLVWRVQR5HJLPH*HUDOGDV,QVWLWXL¦´HVGH&U¨GLWRH6RFLHGDGHV
)LQDQFHLUDVHGHPDLVOHJLVOD¦¢RQDFLRQDOHHXURSHLDHPYLJRUDSUHVHQWDGDVSRU$FLRQLVWDV&RODERUDGRUHVGR%DQFRRXRXWURV
•6XVSHQGHUDGPLQLVWUDGRUHVHGHVLJQDUDGPLQLVWUDGRUHVVXEVWLWXWRVQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHLHQRVHVWDWXWRV
•'DU SDUHFHU VREUH R SHUƮO W¨FQLFR H SURƮVVLRQDO GRV FDQGLGDWRV D GLUHWRU GD 'LUH¦¢R GH $XGLWRULD ,QWHUQD H GD 'LUH¦¢R GH
&RPSOLDQFHGR%DQFRHGR*URXS7UHDVXUHU
•'DUSDUHFHUVREUHDXPHQWRVGHFDSLWDOVRFLDOSRUGHOLEHUD¦¢RGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Emitir parecer prévio sobre as contratações de fornecimentos e serviços a realizar entre o Banco e titulares de participação
superior a 2% do capital social do Banco ou entidades que com estes estejam em relação de domínio ou de grupo ou com
membros do órgão de administração, diretamente ou por pessoa interposta, desde que (i) o limite material de adjudicação seja
superior a 100.000 € anuais por grupo de fornecedores, (ii) os custos não estejam previamente orçamentados e (iii) se relacionem
FRPDDWLYLGDGHFRUUHQWHGDVRFLHGDGHHDOJXPDYDQWDJHPHVSHFLDOVHMDFRQFHGLGDDRFRQWUDHQWH
• Dar parecer prévio às operações de concessão de crédito, seja qual for a forma adotada, ou contratação de serviços, a (i) membros
dos órgãos sociais, (ii) detentores de participação superior a 2% do capital social do Banco, calculada nos termos do artigo 20.º
do Código dos Valores Mobiliários, bem como a (iii) pessoas singulares ou coletivas com estes relacionadas.
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$&RPLVV¢RGH$XGLWRULDUH¹QHUHJXODUPHQWHFRPRVDXGLWRUHVH[WHUQRVHFRPRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVREULJDWRULDPHQWH
aquando da apreciação das contas semestrais e anuais do Banco. É destinatária dos Relatórios da Direção de Auditoria Interna,
GR 5HYLVRU 2ƮFLDO GH &RQWDV H GRV $XGLWRUHV ([WHUQRV 5H¹QH UHJXODUPHQWH FRP RV $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQV YHLV SHODV UHDV
)LQDQFHLUDGH&U¨GLWRHGH5LVFRHFRPR5LVN2ƱFHUR&RPSOLDQFH2ƱFHURV5HVSRQV YHLVSHOD$XGLWRULD,QWHUQDGR%DQFRH
do Grupo e os Diretores Coordenadores da Direção de Estudos e Planeamento e Asset and Liability Management e da Direção de
Contabilidade. Tem capacidade para convocar ou pedir esclarecimentos a qualquer Diretor Coordenador ou Colaborador do Banco
que entenda ouvir.
Sem prejuízo da relação hierárquica que mantêm com a Comissão Executiva, o responsável pela Direção de Auditoria Interna,
R 5LVN 2ƱFHU H R &RPSOLDQFH 2ƱFHU UHSRUWDP IXQFLRQDOPHQWH  &RPLVV¢R GH $XGLWRULD QDV VHJXLQWHV PDW¨ULDV SODQRV GH
DWLYLGDGHV UHODW²ULRV GH DWLYLGDGH GRFXPHQWRV GH RUJDQL]D¦¢R H IXQFLRQDPHQWR GDV UHDV GH DXGLWRULD LQWHUQD H compliance
VLWXD¦´HV GHWHWDGDV TXH HQYROYDP ULVFR HOHYDGR D¦´HV GH VXSHUYLV¢R H SURFHVVRV MXGLFLDLV UHOHYDQWHV H FRQVWUDQJLPHQWRV DR
HƮFD]FXPSULPHQWRGDVIXQ¦´HVOHJDOHUHJXODPHQWDUPHQWHGHƮQLGDVQRPHDGDPHQWHTXDQWRDRVUHFXUVRVDIHWRV3RUVXDYH]
D &RPLVV¢R GH $XGLWRULD LQGHSHQGHQWHPHQWH GRV UHSRUWHV GLUHWRV GD 'LUH¦¢R GH $XGLWRULD 5LVN 2ƱFH H &RPSOLDQFH 2ƱFH DR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RFRPXQLFDDHVWHWRGDHTXDOTXHUVLWXD¦¢RTXHGHWHWHHHQWHQGDTXDOLƮFDUFRPRGHULVFR
elevado.
Desde a sua eleição, em 11 de maio de 2015 a Comissão de Auditoria tem a seguinte composição:
Presidente:
-R¢R0DQXHOGH0DWRV/RXUHLUR 1¢R,QGHSHQGHQWHSRUWHUGHVHPSHQKDGRIXQ¦´HVQRV¹OWLPRVWU©VPDQGDWRV
um dos quais incompleto)
Vogais:
Jaime de Macedo Santos Bastos (Independente)
Cidália Maria Mota Lopes (Independente)


-RV¨5RGULJXHVGH-HVXV 1RPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDRUHIRU¦R
de fundos próprios)
Todos os membros desta Comissão foram sujeitos a avaliação de desempenho pela Comissão de Nomeações e Remunerações.
Todos os membros da Comissão de Auditoria apresentam níveis de responsabilidade e de garantias de compreensão da atividade
prosseguida pela sociedade que é conforme com o exercício das funções que lhes estão cometidas, permitindo-lhes efetuar uma
DYDOLD¦¢RFU¬WLFDGDVGHFLV´HVWRPDGDVSHOR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHƮVFDOL]DUHƮFD]PHQWHDIXQ¦¢RGHVWH7RGRVRVPHPEURV
desta Comissão possuem conhecimentos, competências e experiência adequados para poderem compreender inteiramente e
monitorizar a estratégia de risco num quadro de governação coerente e compatível com os sistemas de gestão de risco.
$VTXDOLƮFD¦´HVSURƮVVLRQDLVHRXWURVHOHPHQWRVFXUULFXODUHVGHFDGDXPGRVPHPEURVGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULDFRQVWDPGR
Anexo I ao presente Relatório de Governo Societário.
Esta Comissão teve o apoio logístico e técnico do Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração, sendo secretariada pelo
respetivo responsável.
Durante o exercício de 2016, a Comissão de Auditoria reuniu 22 vezes.
O índice de participação efetiva nas reuniões da Comissão de Auditoria por parte de cada um dos seus membros encontra-se
evidenciado no Quadro seguinte:
NÚMERO DE REUNIÕES EM QUE ESTEVE PRESENTE E ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE CADA MEMBRO
Membros da Comissão de Auditoria

Número de reuniões em que esteve presente

João Manuel de Matos Loureiro

22

100%

Cidália Maria Mota Lopes

22

100%

Jaime de Macedo Santos Bastos

21

95,45%

José Rodrigues de Jesus

22

100%

COMISSÃO EXECUTIVA
Em 11 de maio de 2015 e nos termos previstos no artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 35.º dos Estatutos
do Banco, o Conselho de Administração (CA) nomeou uma Comissão Executiva (CE) composta por sete dos seus membros. O CA
estabeleceu o modo de funcionamento da CE e delegou nela os poderes de gestão corrente do Banco.
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Na sua organização interna a Comissão Executiva afetou áreas de especial responsabilidade – Pelouros – a cada um dos seus
membros.
À data de 31 de dezembro de 2016 a distribuição de Pelouros era a seguinte:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
António Monteiro
Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração

(NA)

Secretariado da Sociedade

(NA)

Fundação Millennium bcp

(NA)

COMISSÃO EXECUTIVA
Nuno Amado (NA)
Gabinete da Presidência

(MM)

Direção de Comunicação

(MM)

Direção de Recursos Humanos

(IS)

Direção de Auditoria

(IS)

Secretaria Geral e Relações com Entidades Externas

(MM)

Miguel Bragança (MB)

Miguel Maya (MM)
Direção de Crédito

(MB)

Direção de Tesouraria, Mercados & Internacional

Direção de Recuperação do Retalho

(MB)

Direção de Relações com Investidores

(MM)
(MM)

Direção de Recuperação Especializada

(MB)

Direção de Contabilidade e Consolidação

(MM)

Direção de Recuperação Baixo Montante

(MB)

Direção de Estudos, Planeamento e ALM

(MM)

Direção de Acompanhamento Especializado

(MB)

Direção de Informação de Gestão

(MM)

Direção de Negócio Imobiliário

(MB)

Direção de Assessoria Fiscal

(MM)

5XL0DQXHO7HL[HLUD 507

Conceição Lucas (CL)
Direção de Large Corporates

(RMT)

Direção de Retalho Norte

(CL)

Direção da Banca de Investimento

(RMT)

Direção de Retalho Centro

(CL)

Direção de Empresas e Corporate Norte

(RMT)

Direção de Retalho Sul e Ilhas

(CL)

Direção de Empresas e Corporate Centro

(RMT)

Direção de Marketing do Retalho

(CL)

Direção de Empresas e Corporate Sul

(RMT)

Direção de Gestão de Segmentos

(CL)

Direção de Marketing de Empresas

(RMT)

Direção de Qualidade e Apoio à Rede

(CL)

Business Development (Empresas, Corporate, África e Oriente)

(RMT)

Direção de Banca Direta

(CL)

Direção de Private Banking

(CL)

,JO¨VLDV6RDUHV ,6

-RV¨0LJXHO3HVVDQKD -03

Direção de Operações

(JMP)

5LVN2ƱFH

(IS)

Direção de Informática e Tecnologia

(JMP)

Direção de Rating

(IS)

Direção de Compras e Meios

(JMP)

Gabinete de Acompanhamento Regulatório e da Supervisão

(IS)

Direção de Assessoria Jurídica e de Contencioso

(JMP)

Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos

(IS)

&RPSOLDQFH2ƱFH

(JMP)

Empresas subsidiárias
Bank Millennium (Polónia)

MB

(MM)

Millennium bim (Moçambique)

MM

(CL)

Banque Privée BCP (Suisse)

RMT

(CL)

Millennium bcp Bank & Trust

RMT

(CL)

ActivoBank

RMT

(CL)

BCP Capital

MM

(CL)

Millennium bcp Ageas

JMP

(RMT)

( ) Administrador Alternante do Pelouro.
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A Secretária da Sociedade remete ao Presidente do Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria as agendas e as atas da
Comissão Executiva.
O Presidente da Comissão Executiva representa esta Comissão, convoca e dirige as respetivas reuniões, tem voto de qualidade e,
para além da responsabilidade direta pelos respetivos pelouros, tem as seguintes competências:
• Coordenar a atividade da Comissão Executiva, distribuindo áreas de especial responsabilidade (pelouros) entre os seus membros,
e encarregando um ou mais da preparação ou acompanhamento dos assuntos que sejam objeto de apreciação ou decisão da
&RPLVV¢R([HFXWLYD
•&RDGMXYDGRSHOR$GPLQLVWUDGRUGRSHORXUR]HODUSHODFRUUHWDH[HFX¦¢RGDVGHOLEHUD¦´HVGD&RPLVV¢R([HFXWLYD
• Assegurar que seja prestada toda a informação relevante aos demais membros do Conselho de Administração relativamente à
DWLYLGDGHHVGHOLEHUD¦´HVGD&RPLVV¢R([HFXWLYD
• Garantir o cumprimento dos limites da delegação de competências, da estratégia aprovada para o Banco e para o Grupo e dos
deveres de colaboração perante o Conselho de Administração e, em particular, perante o seu Presidente.
O Regimento da Comissão Executiva está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
b) Funcionamento
 ([LVW©QFLD H ORFDO RQGH SRGHP VHU FRQVXOWDGRV RV UHJXODPHQWRV GH IXQFLRQDPHQWR FRQVRDQWH DSOLF YHO GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUD¦¢RGR&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYR
Os regimentos do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e das restantes Comissões do Conselho de Administração são
disponibilizados a cada um dos respetivos membros aquando da sua eleição ou nomeação e estão disponíveis no portal interno e na
página do Banco na internet com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do
&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRVUHXQL´HVUHDOL]DGDV
Durante o exercício de 2016, o Conselho de Administração reuniu quinze vezes e foi secretariado pela Secretária da Sociedade, tendo
sido redigidas e aprovadas atas de todas as reuniões.
A participação direta ou por representação de cada um dos membros do Conselho de Administração nas reuniões realizadas
encontra-se evidenciada no Quadro seguinte:

0HPEURV1¢R([HFXWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R &$
António Vítor Martins Monteiro

Participação Direta

Participação por
Representação

Total de Participação

100,00%

0,00%

100,00%

Carlos José da Silva

86,60%

13,40%

100,00%

Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto

93,30%

6,70%

100,00%

André Magalhães Luís Gomes

86,60%

6,70%

93,30%

0,00%

0,00%

0,00%

93,30%

6,70%

100,00%

53,30%

33,30%

86,60%

100,00%

0,00%

100,00%

93,30%

6,70%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

93,30%

0,00%

93,30%

André Palma Mira David Nunes(1)
António Henriques de Pinho Cardão
António Luís Guerra Nunes Mexia
Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor
Cidália Maria Mota Lopes
Jaime de Macedo Santos Bastos
João Bernardo Bastos Mendes Resende
João Manuel de Matos Loureiro
José Rodrigues de Jesus(3)
Raquel Rute da Costa David Vunge

(2)

93,30%

6,70%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

86,60%

0,00%

86,60%

1RPHDGRSHOR(VWDGRHPGHGH]HPEURGHSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRV
Na sequência de requerimento do próprio e por despacho de 26 de fevereiro de 2016 do Senhor Ministro das Finanças, Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor, um
dos representantes o Estado nomeado no âmbito do processo de recapitalização do Banco, foi exonerado do cargo de membro não executivo do Conselho de Administração.
(3)
1RPHDGRSHOR(VWDGRHPGHGH]HPEURGHSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRV
(1)
(2)
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Durante o exercício de 2016, a Comissão Executiva reuniu cinquenta e cinco vezes e foi secretariada pela Secretária da Sociedade,
tendo sido redigidas e aprovadas atas de todas as reuniões.
O índice de participação efetiva de cada um dos membros da Comissão Executiva nas reuniões realizadas encontra-se evidenciado
no Quadro seguinte:
0HPEURV([HFXWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R>&RPLVV¢R([HFXWLYD &( @

Índice de Participação Efetiva

Nuno Manuel da Silva Amado

100,00%

Miguel Maya Dias Pinheiro

100,00%

Miguel de Campos Pereira de Bragança

96,36%(*)

José Jacinto Iglésias Soares

96,36%(*)

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

98,18%(*)

Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas

96,36%(*)

Rui Manuel da Silva Teixeira

96,36%(*)

(*)

Motivo das ausências: i) gozo de férias e/ou ii) em serviço do Banco.

,QGLFD¦¢RGRV²UJ¢RVGDVRFLHGDGHFRPSHWHQWHVSDUDUHDOL]DUDDYDOLD¦¢RGHGHVHPSHQKRGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[HFXWLYRV
O Conselho de Administração, usando da faculdade que lhe confere o artigo 37.º n.º 1 dos Estatutos e o artigo 7.º n.º 2 do seu próprio
Regimento, constituiu comissões especializadas, às quais atribuiu, de forma permanente, a função de acompanhar certas matérias
HVSHF¬ƮFDV1HVVHVHQWLGRLQVWLWXLXD&RPLVV¢RGH1RPHD¦´HVH5HPXQHUD¦´HVGRWDQGRDGHFRPSHW©QFLDVSDUDYHULƮFDUHDYDOLDU
TXHWRGRVRVPHPEURVGR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RSRVVXHPHJDUDQWHPDVFRPSHW©QFLDVHRVUHTXLVLWRVTXDOLWDWLYRV
de adequação necessários para o exercício das funções a desempenhar ou desempenhadas.
A Comissão de Nomeações e Remunerações, no âmbito das suas competências, atua em conformidade com o disposto no artigo
30.º-A n.º 1 e no art. 115.º-B, n.º 2 alínea d) do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a Instrução do
%DQFRGH3RUWXJDOQ|GHGHDJRVWRGHHGDOHJLVOD¦¢RHXURSHLDHPYLJRUDVVLPFRPRRVSRQWRVQ¹PHURHGR
Projeto de guia sobre a avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração do Banco Central Europeu.
A Comissão de Nomeações e Remunerações é composta por quatro administradores não executivos.
A Comissão de Nomeações e Remunerações, no âmbito da competência de avaliação, do desempenho individual e coletivo dos
membros do Conselho de Administração, incluindo os administradores executivos, tem as seguintes responsabilidades:
• Formular, com periodicidade mínima anual, juízos informados e independentes sobre a política e práticas de remuneração e
UHVSHWLYRVFULW¨ULRVSDUDDƮ[D¦¢RGDFRPSRQHQWHƮ[DHYDUL YHOHVREUHRVLQFHQWLYRVDWULEX¬YHLVDRV&RODERUDGRUHVUHVSRQV YHLV
pela assunção de riscos e funções de controlo, para efeitos de gestão de riscos, de capital e de liquidez, remetendo ao Conselho de
Remunerações e Previdência os relatórios que elabora sobre este tema, na parte em que respeitem aos órgãos de administração
HƮVFDOL]D¦¢RHVREUHRVUHVWDQWHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Preparar as decisões relativas à remuneração dos diretores com reporte direto à administração e dos responsáveis pela assunção
de riscos e pelas funções de controlo, e sobre os incentivos criados, ponderando sobre as decisões com implicações em termos
GHULVFRVFDSLWDOHOLTXLGH]GR%DQFRDWRPDUSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Monitorizar a independência dos Colaboradores responsáveis pela assunção de riscos e funções de controlo, em relação às áreas
que controlam, incluindo os poderes que lhe são atribuídos e a remuneração em função da realização dos objetivos associados
UHVSHWLYDIXQ¦¢R
•9HULƮFDU D LPSOHPHQWD¦¢R H FXPSULPHQWR GDV SRO¬WLFDV H SURFHGLPHQWRV GH UHPXQHUD¦¢R DGRWDGRV SHOR ²UJ¢R VRFLHW ULR
FRPSHWHQWHLQFOXLQGRDƮVFDOL]D¦¢RGDUHPXQHUD¦¢RGRV&RODERUDGRUHVTXHGHVHPSHQKDPIXQ¦´HVGHJHVW¢RGHULVFRHGH
FRQWUROR
• Formular e transmitir ao Conselho de Administração recomendações sobre candidatos a membros dos órgãos de administração
HƮVFDOL]D¦¢RDYDOLDQGRRUHVSHWLYRSHUƮOHPWHUPRVGHLGRQHLGDGHTXDOLƮFD¦¢RSURƮVVLRQDOLQGHSHQG©QFLDHGLVSRQLELOLGDGH
SDUDRH[HUF¬FLRGRFDUJR
• Deliberar sobre a nomeação de todos os Colaboradores com estatuto diretivo que reportem diretamente ao Conselho de
$GPLQLVWUD¦¢RRXDTXDOTXHUGDVVXDVFRPLVV´HVLQFOXLQGRD&RPLVV¢R([HFXWLYD
•'HOLEHUDUVREUHDQRPHD¦¢RGHPHPEURVSDUD²UJ¢RVVRFLDLVHPHPSUHVDVGR*UXSRRXHQWLGDGHVSDUWLFLSDGDV
• Apreciar e remeter anualmente ao Conselho de Remunerações e Previdência um modelo de avaliação da performance dos
membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e dos responsáveis pela assunção de riscos e funções
GHFRQWUROR
• Fixar um objetivo para a representação da diversidade de género no órgão de administração e promover uma política com o
REMHWLYRGHDOFDQ¦DUDPHWDGHƮQLGD

RELATÓRIO E CONTAS 2016

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

• Elaborar um relatório de avaliação ou de reavaliação de pessoas para cargos eletivos, com o objetivo de ser colocado à disposição
GD$VVHPEOHLD*HUDOQR¡PELWRGDVUHVSHWLYDVLQIRUPD¦´HVSUHSDUDW²ULDV
• Avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências e a experiência, de cada um dos membros do
²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RHGHVWHVHQTXDQWRHQWHVFROHJLDLVHFRPXQLFDUOKHVRVUHVSHWLYRVUHVXOWDGRV
•$SUHFLDU H UHYHU FRP SHULRGLFLGDGH P¬QLPD DQXDO D SRO¬WLFD GHƮQLGD SHOR ²UJ¢R GH DGPLQLVWUD¦¢R H[HFXWLYR HP PDW¨ULD GH
VHOH¦¢RHQRPHD¦¢RGRVGLUHWRUHVFRPUHSRUWHGLUHWR$GPLQLVWUD¦¢RHIRUPXODUDVUHFRPHQGD¦´HVTXHHQWHQGD
• Avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências e desempenho dos Colaboradores com reporte
direto à administração e dos responsáveis pela assunção de riscos e pelas funções de controlo e comunicar os resultados ao
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Monitorizar, com periodicidade anual, a política de gestão de recursos humanos e a de quadro de pessoal.
Em geral, a Comissão de Nomeações e Remunerações exerce as competências atribuídas aos Comités de Nomeações no Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e demais legislação nacional e europeia em vigor, designadamente no que
respeita à avaliação dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração.
&ULW¨ULRVSU¨GHWHUPLQDGRVSDUDDDYDOLD¦¢RGHGHVHPSHQKRGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[HFXWLYRV
A Comissão de Nomeações e Remunerações avalia, com periodicidade mínima anual, a idoneidade, os conhecimentos, as
FRPSHW©QFLDVDH[SHUL©QFLDSU WLFDHWH²ULFDDTXDOLƮFD¦¢RSURƮVVLRQDODLQGHSHQG©QFLDDVLQFRPSDWLELOLGDGHVDGLVSRQLELOLGDGHH
RVUHTXLVLWRVP¬QLPRVHHVSHF¬ƮFRVSDUDRH[HUF¬FLRGRFDUJRGHFDGDXPGRVPHPEURVGR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢R
incluindo os administradores executivos, validando assim a adequação do conjunto do órgão de administração.
De acordo com o disposto no art. 5.º de seu Regimento e sendo o órgão responsável pela política de nomeações do Banco, a Comissão
de Nomeações e Remunerações contribui, de forma ativa, para o cumprimento das obrigações institucionais no que respeita à adoção
GHSRO¬WLFDVDGHTXDGDVGHDYDOLD¦¢RLQGLYLGXDOFRQW¬QXDHFROHWLYDGRVPHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢R9LVDQGR
otimizar o desempenho adequado das suas competências, a Comissão de Nomeações e Remunerações recorre a consultores externos
especializados em serviços de consultoria nas áreas de talentos (Mercer) para a coadjuvar no processo transparente, exigente e rigoroso
de avaliação da aptidão e do desempenho dos membros da comissão executiva de acordo, nomeadamente, com os seguintes critérios
HVSHF¬ƮFRVHSU¨GHWHUPLQDGRV
•,GRQHLGDGH
•4XDOLƮFD¦¢RIRUPD¦¢RWH²ULFDHH[SHUL©QFLDSU WLFD
•([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOFDSDFLGDGHGHDSOLFD¦¢RGDVFRPSHW©QFLDVDGTXLULGDVHPFDUJRVDQWHULRUHV
•'LVSRQLELOLGDGHHPSHQKRQRH[HUF¬FLRGDVUHVSHWLYDVIXQ¦´HVFRPGHGLFD¦¢RGHWHPSRHDWHQ¦¢RQHFHVV ULRV
•7RPDGDGHGHFLV´HVIRFDGDV
•,QGHSHQG©QFLDSDUDRH[HUF¬FLRGRFDUJR
•&RQưLWRVGHLQWHUHVVHVHLQGHSHQG©QFLDGHHVS¬ULWR
•&DSDFLGDGHGHSHUFH¦¢RGRVULVFRVHGHGHFLV¢R
•2ULHQWD¦¢RSDUDRFUHVFLPHQWRLQVWLWXFLRQDO
• Atuação com lealdade e ponderação do interesse da sociedade e de todos os seus Stakeholders
•9LV¢RHVWUDW¨JLFDLQGHSHQG©QFLDWUDQVSDU©QFLDHLGRQHLGDGH
• Avaliação da aptidão e do desempenho numa base continuada.
&RPSOHPHQWDUPHQWH DV TXDOLƮFD¦´HV GRV PHPEURV GRV ²UJ¢RV GH DGPLQLVWUD¦¢R W©P VLGR DWXDOL]DGDV DWUDY¨V GH D¦´HV GH
formação por iniciativa própria dos membros ou promovidas por recurso a formadores externos de reconhecida e elevada competência
técnica. A Sociedade disponibiliza no portal interno do Banco de apoio aos membros do Conselho de Administração, uma síntese da
legislação nacional e comunitária mais relevante no âmbito da regulação e supervisão bancária.
Com base nos referidos critérios, a Comissão de Nomeações e Remunerações elabora e faz subscrever por cada um dos membros
do Conselho de Administração dois questionários: um de autoavaliação e de apreciação coletiva do órgão de administração e outro
de consideração da adequação visando aferir o cumprimento dos requisitos legais necessários para o exercício das funções. Com a
informação recolhida e complementada com a matriz de apreciação coletiva, anexo II à Instrução do Banco de Portugal n.º 12/2015,
a Comissão de Nomeações e Remunerações elabora um relatório anual de avaliação de cada um dos membros dos órgãos de
DGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RHGHVWHVHQTXDQWRHQWHVFROHJLDLV
26. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de
6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRFRPLQGLFD¦¢RGRVFDUJRVH[HUFLGRVHPVLPXOW¡QHRHPRXWUDVHPSUHVDV
GHQWURHIRUDGR*UXSRHRXWUDVDWLYLGDGHVUHOHYDQWHVH[HUFLGDVSHORVPHPEURVGDTXHOHV²UJ¢RVQRGHFXUVRGRH[HUF¬FLR
De acordo com as avaliações feitas foi concluído que cada um dos membros, executivos e não executivos do Conselho de Administração
mostrou disponibilidade e dedicou ao exercício das suas funções o tempo necessário e proporcional à importância das matérias a tratar,
aferida à luz do interesse que as mesmas apresentam para a sociedade, bem como das tarefas concretas que a cada um foram cometidas.
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Os cargos exercidos por cada um dos membros, executivos e não executivos, do Conselho de Administração, com indicação dos
cargos desempenhados em outras empresas, dentro e fora do Grupo e outras atividades desenvolvidas, encontram-se descritos nos
mapas seguintes:
A – MEMBROS NÃO EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E MEMBROS DA COMISSÃO DE AUDITORIA (CAUD)
Cargos
([HUFLGRV
em Empresas
do Grupo BCP

Cargos
([HUFLGRVHP
Empresas Fora
do Grupo BCP

Presidente do
Conselho de
Administração

Presidente
do Conselho
de Curadores
da Fundação
Millennium bcp

Membro não executivo
do Conselho de
Administração da SOCO
International, Plc

Presidente
da Comissão
de Governo
Societário, Ética
e Deontologia

Presidente
do Conselho
Internacional
da Fundação
Millennium bcp

Membro não executivo
do Conselho de
Administração do
Banco Sabadell, em
representação do Banco
Comercial Português, S.A.
(Renunciou ao cargo em
20 de janeiro de 2017)

Vice-Presidente Membro do
do Conselho de Conselho de
Administração Curadores
da Fundação
Millennium bcp

Presidente não executivo
do Conselho de
Administração do Banco
Millennium Atlântico, S.A.

Presidente da
Comissão de
Nomeações e
Remunerações

Presidente não executivo
do Conselho de
Administração do Banco
Privado Atlântico Europa,
S.A.

Membros Não
Cargos
([HFXWLYRVGR&RQVHOKR
([HUFLGRV
de Administração (CA)
no BCP
do BCP

António Vítor
Martins Monteiro

Carlos José da Silva

([HUF¬FLRGH2XWUDV
Atividades Relevantes

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º
do RGICSF)

Presidente do Conselho
Consultivo do Programa
Gulbenkian Parcerias
para o Desenvolvimento,
na Fundação Calouste
Gulbenkian
Não
Cumpre
Independente(a)

Independente(b) Cumpre(b1)

Presidente não executivo
do Conselho
de Administração da
Atlântico Europa, SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de
Administração da Angola
Management School

Álvaro Roque de
Pinho de Bissaia
Barreto

Vogal do
Conselho de
Administração

Presidente não executivo
do Conselho de
Administração da Tejo
Energia Prod. Dist. Energia
Elect. S.A.

Membro do Grande
Conselho da Fundação
Bissaya Barreto

Presidente da
Comissão de
Avaliação de
Riscos

Membro não executivo
do Conselho de
Administração da
Nutrinveste - Soc. Gestora
de Part. Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Primedrinks, S.A.

Independente Cumpre

Vogal da
Comissão de
Nomeações e
Remunerações
Vogal do CA

André Palma Mira
David Nunes

Sócio da Raven
Capital, Lda.

Vogal da
Comissão de
Nomeações e
Remunerações

Não aplicáNão aplicável(c) vel (art. 33.º
n.º 5 RGICSF

Vogal da
Comissão de
Avaliação de
Riscos
(continua)
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(continuação)

Membros Não
Cargos
([HFXWLYRVGR&RQVHOKR
([HUFLGRV
de Administração (CA)
no BCP
do BCP

Cargos
([HUFLGRV
em Empresas
do Grupo BCP

Cargos
([HUFLGRVHP
Empresas Fora
do Grupo BCP

([HUF¬FLRGH2XWUDV
Atividades Relevantes

Vogal do
Conselho de
Administração

Advogado na Sociedade
de Advogados Luíz Gomes
& Associados

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
FGA Capital – Instituição
Financeira de Crédito, S.A.

Vogal da
Comissão de
Avaliação de
Riscos

Membro não executivo
do CA da Fundação
de Arte Moderna e
Contemporânea –
Colecção Berardo

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da FGA
Distribuidora Portugal, S.A

Vogal da
Comissão
de Governo
Societário, Ética
e Deontologia

Membro não executivo
do CA da Bacalhôa –
Vinhos de Portugal, S.A.

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Fiat Group Automobiles
Portugal, S.A.

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º
do RGICSF)

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Rentipar Financeira, SGPS,
S.A.
Presidente da Mesa
da Assembleia Geral
da Quinta do Carmo –
Sociedade Agrícola S.A.
André Magalhães
Luís Gomes

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Explorer Investments –
Sociedade Capital
de Risco S.A.

Independente Cumpre

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Explorer Investments,
SGPS,S.A.
Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Atena
Equity Partners – Sociedade
de Capital de Risco, S.A.
Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Charon – Prestação de
Serviços de Segurança
e Vigilância, S.A.
Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da
Optime Investments –
Soc. Capital de Risco, S.A.
Ferrado Nacomporta, S.A.
Vogal do
Conselho de
Administração
Vogal da
Comissão de
Avaliação de
Riscos
António Henriques
de Pinho Cardão

Vogal da
Comissão de
Nomeações e
Remunerações

Membro não executivo
do Conselho de
Administração da Cimpor –
Cimentos de Portugal, S.A.
Membro da Comissão de
Auditoria da Cimpor –
Cimentos de Portugal, S.A.

Vice-Presidente da
Direção Executiva da
Associação Missão
Crescimento
Presidente do Conselho
Fiscal da Associação Por
Uma Democracia de
Qualidade

Presidente do Conselho
Fiscal da Vila Galé Soc.
Empreendimentos
Turísticos, S.A.

Membro da Ordem dos
Economistas

Independente Cumpre

Membro da Ordem dos
&RQWDELOLVWDV&HUWLƮFDGRV
Sócio da SEDES –
Associação para o
Desenvolvimento
Económico e Social
(continua)
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(continuação)
Membros Não
Cargos
([HFXWLYRVGR&RQVHOKR
([HUFLGRV
de Administração (CA)
no BCP
do BCP

António Luís Guerra
Nunes Mexia

Cargos
([HUFLGRV
em Empresas
do Grupo BCP

Cargos
([HUFLGRVHP
Empresas Fora
do Grupo BCP

([HUF¬FLRGH2XWUDV
Atividades Relevantes

Vogal do
Conselho de
Administração

Presidente do Conselho de Presidente do Conselho
Administração Executivo
de Administração da
da EDP – Energias de
Eurelectric
Portugal, S.A.

Vogal da
Comissão
de Governo
Societário,
Ética e
Deontologia

Presidente não executivo
do Conselho de
Administração da EDP
Renováveis, S.A. (Espanha)

Presidente do Conselho
de Administração da
Fundação EDP

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º
do RGICSF)

Não
Cumpre(d.1.)
Independente(d)

Presidente não executivo
do Conselho de
Administração da EDP Energias do Brasil, S.A.
Vogal do CA

Membro do Conselho
Diretivo do Instituto de
Estudos Económicos

João Bernardo Bastos Vogal da
Mendes Resende
Comissão de
Avaliação de
Riscos

Membro do Conselho
Consultivo do Banco
Sabadell – Urquijo Banca
Privada

Não
Cumpre
Independente(e)

Membro da Ordem dos
Economistas
Vogal do
Conselho de
Administração
Raquel Rute da Costa
Vogal da
David Vunge
Comissão
de Governo
Societário, Ética
e Deontologia

Jaime de Macedo
Santos Bastos

João Manuel de
Matos Loureiro

Cidália Maria Mota
Lopes

Vogal não executiva
do Conselho de
Administração da Galp
Energia, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de
Administração da Caixa
Angola

Não
Cumpre
Independente(f)

Vogal do CA

5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDV
de várias sociedades

Vogal da
Comissão de
Auditoria

Sócio Gerente da
Sociedade de Revisores
2ƮFLDLVGH&RQWDV.UHVWRQ
& Associados, SROC, Lda.

Vogal do CA

Professor da Faculdade de
Economia do Porto (FEP)

Presidente do Conselho
de Representantes da
Faculdade de Economia
do Porto (FEP)

Presidente da
Comissão de
Auditoria

Professor da Porto
Business School (PBS)

Diretor da Pós-Graduação
em Direção de Empresas
da Porto Business School
(PBS)

Vogal do CA

Docente no Instituto
Superior de Contabilidade
e Administração de
Coimbra (ISCAC)

Membro do Conselho
&LHQW¬ƮFRGD$VVRFLD¦¢R
Fiscal Portuguesa (AFP)

Vogal da
Comissão de
Auditoria

Docente convidada
Membro da International
do Mestrado em
Fiscal Association (IFA)
Contabilidade e Finanças
da Faculdade de
Economia da Universidade
de Coimbra (FEUC)

Independente Cumpre

Não
Cumpre
Independente(g)

Independente Cumpre

Docente convidada
do Mestrado em
$GPLQLVWUD¦¢R3¹EOLFD
Empresarial da Faculdade
de Direito da Universidade
de Coimbra (FDUC)
(continua)
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(continuação)

Membros Não
Cargos
([HFXWLYRVGR&RQVHOKR
([HUFLGRV
de Administração (CA)
no BCP
do BCP

Cargos
([HUFLGRV
em Empresas
do Grupo BCP

Cargos
([HUFLGRVHP
Empresas Fora
do Grupo BCP

([HUF¬FLRGH2XWUDV
Atividades Relevantes

Vogal do CA

Fiscal Único da Arlindo
Soares de Pinho, Lda.

Presidente do Conselho
Fiscal da APAF –
Associação Portuguesa de
Analistas Financeiros

Vogal da
Comissão de
Auditoria

Fiscal Único da Arsopi –
,QG¹VWULDV0HWDO¹UJLFDV
Arlindo S. Pinho, S.A

Membro da Ordem
GRV5HYLVRUHV2ƮFLDLV
de Contas, da Ordem
dos Economistas e da
Ordem dos Contabilistas
&HUWLƮFDGRV

Fiscal Único da Arsopi –
Holding, Soc. Gestora de
Participações Sociais, S.A.

Membro do Gabinete de
Estudos na Ordem dos
Contabilistas

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º
do RGICSF)

Fiscal Único da Calfor –
,QG¹VWULDV0HW OLFDV6$
Fiscal Único da DIMO
– Desenvolvimento
Imobiliário e Construção,
S.A.
Fiscal Único da Edemi
Gardens – Promoção
Imobiliária, S.A.

José Rodrigues
de Jesus

Fiscal Único da Camilo
dos Santos Mota, S.A.
Fiscal Único da Oliveira
Dias, S.A.

Não aplicável
Não aplicável(h) (art. 33.º n.º
5 RGICSF)

Membro do Conselho
Fiscal da Imoagueda,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho
Fiscal da Ageas Portugal –
Companhia de Seguros de
Vida, S.A. (anteriormente
designada AXA Portugal,
S.A.)
Presidente do Conselho
Fiscal da Ageas Portugal
– Companhia de Seguros,
S.A. (anteriormente
designada AXA Portugal,
S.A.)
Membro do Conselho Fiscal
da Mota Engil, SGPS, S.A.
Membro do Conselho
Fiscal da Germen Moagem
de Cereais, S.A.
Membro do Conselho
Fiscal da Labesfal
Laboratórios Almiro, S.A.
(a)
$W¨GDWDGRVHJXQGRDXPHQWRGHFDSLWDOGR%DQFRHPHVWHYHUHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDHHVW DFXPSULU
o quarto mandato, um dos quais incompleto.
(b)
$W¨GDWDGRVHJXQGRDXPHQWRGHFDSLWDOGR%DQFRHPHVWHYHUHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUDGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
(b.1.)
O Banco Central Europeu, por carta de 29/12/2015, autorizou a acumulação de mais um cargo não executivo.
(c)
 $GPLQLVWUDGRU QRPHDGR SHOR (VWDGR HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD R SHU¬RGR GH YLJ©QFLD GR LQYHVWLPHQWR S¹EOLFR SDUD UHIRU¦R GH IXQGRV 1D VHTX©QFLD GD
DQWHFLSD¦¢RGRUHHPEROVRLQWHJUDOGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVDJXDUGDVH'HVSDFKRGR0LQLVWURGDV)LQDQ¦DVGHH[RQHUD¦¢RGRVFDUJRV
para que havia sido nomeado.
(d)
2$GPLQLVWUDGRUHVW DFXPSULURTXLQWRPDQGDWRHHVW UHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
(d.1.)
O Banco Central Europeu, por carta de 29/12/2015, autorizou a acumulação de mais um cargo não executivo.
(e)
2$GPLQLVWUDGRUDW¨HVWHYHUHODFLRQDGRFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD5HQXQFLRXDRFDUJRHPGHIHYHUHLURGH
(f)
5HODFLRQDGDFRPDFLRQLVWDGHWHQWRUDGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGD
(g)
Está a cumprir o quarto mandato, um dos quais incompleto.
(h)
$GPLQLVWUDGRUQRPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRV1DVHTX©QFLDGDDQWHFLSD¦¢RGRUHHPEROVR
LQWHJUDOGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVDJXDUGDVH'HVSDFKRGR0LQLVWURGDV)LQDQ¦DVGHH[RQHUD¦¢RGRVFDUJRVSDUDTXHKDYLDVLGRQRPHDGR
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B – MEMBROS EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
0HPEURV([HFXWLYRV
do Conselho de
&DUJRV([HUFLGRV &DUJRV([HUFLGRVHP
Administração (CA) no BCP
Empresas do Grupo BCP
do BCP

Membro do Conselho de
Vice-Presidente
Curadores da Fundação
do CA
Millennium bcp

Presidente
da Comissão
Executiva

Vice-Presidente do
Conselho Geral de
Supervisão do Bank
Millennium, S.A. (Polónia)

&DUJRV([HUFLGRVHP
Empresas Fora do Grupo
BCP

([HUF¬FLR
de Outras
Atividades
Relevantes

Vice-Presidente da
Direção da APB –
Associação Portuguesa de
Bancos em representação
do Banco Comercial
Português, S.A.

Membro
do Institut
International
D'Études
Bancaires

Membro do Conselho
Geral e de Supervisão
da EDP – Energias de
Portugal, S.A.

Membro do
Conselho Fiscal
da Fundação
Bial

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º do
RGICSF)

Presidente
do Conselho
Consultivo
– Centro
Hospitalar do
Oeste
Vogal do
Conselho Geral
da Universidade
de Lisboa
Membro efetivo
do Plenário,
Executivo
da Comissão
Especializada
Permanente
Interdisciplinar
para a
Natalidade
(CEPIN) –
Conselho
Económico e
Social (CES)

Nuno Manuel da
Silva Amado

Cumpre

Membro efetivo
do Plenário,
da Comissão
Especializada
Permanente do
desenvolvimento
Regional e do
Ordenamento do
Território (CDROT)
– Conselho
Económico e
Social (CES)

Vogal do
Conselho
Consultivo do
BCSD Portugal
– Conselho
Empresarial
para o
Desenvolvimento
Sustentável, em
representação do
Banco Comercial
Português, S.A.

(continua)
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(continuação)

0HPEURV([HFXWLYRV
do Conselho de
&DUJRV([HUFLGRV &DUJRV([HUFLGRVHP
Administração (CA) no BCP
Empresas do Grupo BCP
do BCP
Vogal do CA

Presidente do Conselho
de administração da
Interfundos – Gestão de
Fundos de Investimento
Imobiliário, S.A.

&DUJRV([HUFLGRVHP
Empresas Fora do Grupo
BCP
Vice-Presidente
do Conselho de
Administração do Banco
Millennium Atlântico, S.A.

([HUF¬FLR
de Outras
Atividades
Relevantes

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º do
RGICSF)

Executivo

Cumpre

Executivo

Cumpre

Vogal do
Conselho
Superior –
Alumni Clube
ISCTE

Vice-Presidente Gerente da sociedade BCP
da Comissão
África, SGPS, Lda.
Executiva
Presidente do Conselho
de Administração da
sociedade BCP Capital –
Sociedade de Capital de
Risco, S.A.

Miguel Maya Dias
Pinheiro

Vice-Presidente
do Conselho de
Administração do BIM –
Banco Internacional de
Moçambique, S.A.
Presidente da Comissão
de Vencimentos do BIM
– Banco Internacional de
Moçambique, S.A.
Vogal do Conselho Geral
de Supervisão do Bank
Millennium, S.A. (Polónia)
Vogal do CA

Miguel de Campos
Pereira de Bragança

Presidente do Conselho
de Administração do
Banco de Investimento
Imobiliário, S.A.

Gerente da Quinta
das Almoinhas Velhas –
Imobiliária, Lda

Vice-Presidente Gerente da sociedade
da Comissão
Millennium bcp
Executiva
Participações, SGPS,
Sociedade Unipessoal, Lda.

Vogal da Junta
da Casa de
Bragança

Gerente da sociedade BCP
África, SGPS, Lda.
Vogal do Supervisory
Board do Bank
Millennium, S.A. (Polónia)
(continua)
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(continuação)
0HPEURV([HFXWLYRV &DUJRV([HUFLGRV &DUJRV([HUFLGRVHP
do Conselho de
no BCP
Empresas do Grupo BCP
Administração (CA)
do BCP
Vogal do CA

José Jacinto Iglésias
Soares

Presidente do Conselho
de Administração da
Millennium bcp Prestação
de Serviços, ACE

Vogal da
Comissão
Executiva

&DUJRV([HUFLGRVHP
Empresas Fora do Grupo
BCP

([HUF¬FLR
de Outras
Atividades
Relevantes

Vogal não executivo
do Conselho de
Administração da SIBS,
SGPS, S.A.

Membro do
Conselho
Geral da AEM
– Associação
de Empresas
Emitentes
de Valores
Cotados em
Mercado, em
representação
do BCP

Vogal não executivo
do Conselho de
Administração da
SIBS Forward Payment
Solutions, S.A.

Membro do
Conselho
Geral do IPCG
– Instituto
Português
de Corporate
Governance,
em
representação
do BCP, S.A.

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º do
RGICSF)

Executivo

Cumpre

Executivo

Cumpre

Membro da Comissão de
Remunerações da UNICRE
– Instituição Financeira de
Crédito, S.A.

José Miguel
Bensliman Schorcht
da Silva Pessanha

Vogal do CA

Vice-Presidente
do Conselho de
Administração da
Millennium bcp Ageas
Grupo Segurador, SGPS,
S.A.

Vogal da
Comissão
Executiva

Presidente da Comissão
de Auditoria da
Millennium bcp Ageas
Grupo Segurador, SGPS,
S.A
Vice-Presidente
do Conselho de
Administração da
Ocidental – Companhia
Portuguesa de Seguros de
Vida, S.A.
Presidente da Comissão
de Auditoria da Ocidental
– Companhia Portuguesa
de Seguros de Vida, S.A.
Vice-Presidente
do Conselho de
Administração da
Ocidental – Sociedade
Gestora de Fundos de
Pensões, S.A.
Presidente da Comissão
de Auditoria da Ocidental
– Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S.A.
(continua)
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(continuação)

0HPEURV([HFXWLYRV &DUJRV([HUFLGRV &DUJRV([HUFLGRVHP
do Conselho de
no BCP
Empresas do Grupo BCP
Administração (CA)
do BCP

&DUJRV([HUFLGRVHP
Empresas Fora do Grupo
BCP

Vogal do CA

Gerente da sociedade BCP Vogal do Conselho de
África, SGPS, Lda.
Administração do Banco
Millennium Atlântico, S.A.

Vogal da
Comissão
Executiva

Vogal do Conselho de
Administração da BCP
Capital – Sociedade de
Capital de Risco, S.A.

([HUF¬FLR
de Outras
Atividades
Relevantes

Vogal do Conselho de
Administração do BIM –
Banco Internacional de
Moçambique, S.A.

Maria da Conceição
Mota Soares de
Oliveira Callé Lucas

4XDOLƮFD¦¢R

Acumulação
de Cargos
(Art. 33.º do
RGICSF)

Executivo

Cumpre

Executivo

Cumpre

Vogal da Comissão de
Vencimentos do BIM –
Banco Internacional de
Moçambique, S.A.
Vogal do Conselho de
Administração do Banque
Privée BCP (Suisse),S.A.

Rui Manuel da
SilvaTeixeira

Vogal do CA

Presidente do Conselho de Membro do Conselho de
Administração do Banco
Administração da UNICRE
ActivoBank, S.A.
– Instituição Financeira
de Crédito, S.A. em
representação do Banco
Comercial Português, S.A.

Vogal da
Comissão
Executiva

Vogal do Conselho
de Administração do
Millenniumbcp Ageas
Grupo Segurador, SGPS,
S.A.

Membro da Comissão de
Remunerações da SIBS,
SGPS, S.A.

Vogal do Conselho
de Administração da
Ocidental-Companhia
Portuguesa de Seguros
Vida, S.A.

Membro da Comissão
de Remunerações da
SIBS Forward Payment
Solutions, S.A.

Vogal do Conselho
de Administração da
Ocidental – Sociedade
Gestora de Fundos de
Pensões, S.A.
Vogal do Conselho Geral
de Supervisão do Bank
Millennium, S.A. (Polónia)
Presidente do Conselho de
Administração do Banque
Privée BCP (Suisse), S.A.
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c) Comissões criadas no seio do Conselho de Administração
 ,GHQWLƮFD¦¢R GDV FRPLVV´HV FULDGDV QR VHLR FRQVRDQWH DSOLF YHO GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R GR &RQVHOKR *HUDO H GH
6XSHUYLV¢RHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYRHORFDORQGHSRGHPVHUFRQVXOWDGRVRVUHJXODPHQWRVGHIXQFLRQDPHQWR
Para além da Comissão de Auditoria e da Comissão Executiva, o Conselho de Administração do Banco, com vista a assegurar e
contribuir para o bom e adequado desempenho das funções que lhe estão legal e estatutariamente cometidas nomeou três outras
comissões especializadas, compostas exclusivamente por administradores não executivos, com a responsabilidade de acompanhar
PDW¨ULDVHVSHF¬ƮFDVTXHVHLGHQWLƮFDP
a) Comissão de Avaliação de Riscos – É composta por três a cinco membros não executivos, designados pelo Conselho de
Administração.
Todos os membros desta comissão possuem conhecimentos, competências e experiência adequados para poderem compreender,
DQDOLVDUHPRQLWRUL]DUDVFDWHJRULDVHVSHF¬ƮFDVGHULVFRDTXHDVRFLHGDGHVHHQFRQWUDVXMHLWDDDSHW©QFLDSDUDRULVFRHDHVWUDW¨JLD
GHULVFRGHƮQLGDWDOFRPRGHFRUUHGRVUHVSHWLYRVFXUU¬FXORVDQH[RVDRSUHVHQWH5HODW²ULR
De entre as competências da Comissão de Avaliação de Riscos salientam-se as seguintes:
• Aconselhar o Conselho de Administração sobre apetência para o risco e a estratégia de risco e políticas relativas à assunção,
JHVW¢RFRQWURORFREHUWXUDHIDWRUHVGHUHGX¦¢RGHULVFRJHQ¨ULFDVDWXDLVHIXWXUDVGR%DQFR
•$QDOLVDUFDWHJRULDVHVSHF¬ƮFDVGHULVFRVGHVLJQDGDPHQWHGHFU¨GLWRFRPEDVHQDVQRWD¦´HVLQWHUQDVHDVUHODFLRQDGDVFRPD
função de controlo do cumprimento (compliance), acompanhando e avaliando os riscos de incumprimento das obrigações a que
OHJDOPHQWHR%DQFRVHHQFRQWUDVXMHLWR
•$X[LOLDUR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RQDVXSHUYLV¢RGDH[HFX¦¢RSHODGLUH¦¢RGHWRSRGDHVWUDW¨JLDGHULVFRGR%DQFR
• Analisar se as condições dos produtos e serviços oferecidos aos Clientes têm em consideração o modelo de negócio e a estratégia
GHULVFRGR%DQFRHVHQHFHVV ULRDSUHVHQWDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RRVUHVSHWLYRVSODQRVGHFRUUH¦¢R
• Examinar se os incentivos estabelecidos na política de remuneração têm em consideração o risco, o capital, a liquidez e as
expetativas quanto aos resultados. (A Comissão de Avaliação de Risco, no exercício de 2016 não exerceu esta competência
GHYLGRQ¢RDWULEXL¦¢RGHLQFHQWLYRVPRWLYDGRVSHODYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRV 
• Analisar a adequação da afetação dos recursos à gestão dos riscos regulados no Regime Geral das Instituições de Crédito e
6RFLHGDGHV)LQDQFHLUDVHGHPDLVOHJLVOD¦¢RQDFLRQDOHHXURSHLDHPYLJRU
• Participar ativamente na avaliação de ativos e na utilização de notações de risco externas e de modelos relacionados com esses
ULVFRV
•0RQLWRUL]DUHJDUDQWLUTXHRVVLVWHPDVGHJHVW¢RGHULVFRGR%DQFRV¢RDGHTXDGRVDRSHUƮOHHVWUDW¨JLDGR%DQFR
Para o exercício das suas competências a Comissão de Avaliação de Riscos tem acesso às informações sobre a situação de risco
do Banco e pode determinar a natureza, a quantidade, o formato e a frequência das informações relativas a riscos de que deva ser
destinatária. Implementa ainda, procedimentos internos de comunicação com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva.
A Comissão de Avaliação de Riscos informa o Conselho de Administração da sua atividade, elaborando para tanto um relatório
trimestral, sem prejuízo de reportar ao Presidente do Conselho de Administração toda e qualquer situação que detete e entenda
TXDOLƮFDUFRPRGHULVFRHOHYDGR
Durante o exercício de 2016, a Comissão reuniu sete vezes, teve o apoio logístico e técnico do Gabinete de Apoio ao Conselho de
Administração sendo secretariada pelo respetivo responsável.
No exercício de 2016, a Comissão de Avaliação de Riscos teve a seguinte composição:
Presidente:
Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto (Independente)
Vogais:
João Bernardo Bastos Mendes Resende (Não Independente) (Renunciou ao cargo em 10 de fevereiro de 2017)
António Henriques de Pinho Cardão (Independente)
André Magalhães Luiz Gomes (Independente)
$QGU¨3DOPD0LUD'DYLG1XQHV 1RPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUD
reforço de fundos próprios do Banco)
O Regimento da Comissão de Avaliação de Riscos está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
b) Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia – É composta por três a cinco membros não executivos, designados pelo
Conselho de Administração.
7RGRV RV PHPEURV GD &RPLVV¢R GH *RYHUQR 6RFLHW ULR WLFD H 'HRQWRORJLD SRVVXHP TXDOLƮFD¦´HV SURƮVVLRQDLV DGTXLULGDV
DWUDY¨VGHKDELOLWD¦¢RDFDG¨PLFDH[SHUL©QFLDSURƮVVLRQDORXIRUPD¦¢RHVSHFLDOL]DGDDSURSULDGDVDRH[HUF¬FLRGDVIXQ¦´HVWDOFRPR
decorre dos respetivos currículos anexos ao presente Relatório.
De entre as competências da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia salientam-se as seguintes:
• Recomendar a adoção pelo Conselho de Administração de políticas, em consonância com princípios éticos e deontológicos,
regras e procedimentos necessários ao cumprimento do disposto no seu Regimento, nas disposições legai, regulamentares e
estatutárias aplicáveis, bem como nas recomendações, padrões e melhores práticas, nacionais e internacionais, em matéria de
JRYHUQRVRFLHW ULR
•$SRLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RQDDYDOLD¦¢RGRVVLVWHPDVGHLGHQWLƮFD¦¢RHUHVROX¦¢RGHFRQưLWRVGHLQWHUHVVHV
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• Avaliar a função de ComplianceDSUHFLDQGRRVSURFHGLPHQWRVLQVWLWX¬GRVHRVLQFXPSULPHQWRVYHULƮFDGRV
• Emitir para o Conselho de Administração pareceres sobre o Código Deontológico e outros documentos que definam
SULQF¬SLRV¨WLFRVGHQHJ²FLR
• Elaborar anualmente um relatório a submeter ao Conselho de Administração sobre a avaliação e monitorização da estrutura,
princípios éticos, deontológicos e práticas do Governo Societário do Banco e do cumprimento pela sociedade das disposições
OHJDLVUHJXODPHQWDUHVHGHVXSHUYLV¢RQHVWDVPDW¨ULDV
•&RODERUDUQDHODERUD¦¢RGR5HODW²ULR$QXDOGH*RYHUQR6RFLHW ULRQDVPDW¨ULDVGDVXDFRPSHW©QFLD
•'HƮQLUHSURSRUDVOLQKDVRULHQWDGRUDVGDVSRO¬WLFDVGD6RFLHGDGHDVVHQWHVQXPDFXOWXUDLGHQWLƮFDGDFRPSULQF¬SLRV¨WLFRVH
deontológicos que visem contribuir para a prossecução de objetivos de responsabilidade social e sustentabilidade. Para este
efeito, cabe à Comissão, em particular, propor as linhas orientadoras das políticas de responsabilidade social e sustentabilidade
da Sociedade, incluindo, entre outros, princípios e valores de salvaguarda dos interesses dos Acionistas, dos Investidores e de
outros interessados na instituição e de solidariedade social e de proteção ambiental.
1R ¡PELWR HVSHF¬ƮFR GDV PDW¨ULDV UHODFLRQDGDV FRP R PRGHOR GH JRYHUQR DGRWDGR SHOR %DQFRYHULƮFD D HƮF FLD GR PHVPR
e propõe ao Conselho de Administração, quando se mostre necessário, as medidas adequadas à sua melhoria, avalia anualmente
o referido modelo e aprecia e emite parecer sobre o Relatório de Governo Societário. Promove ainda ações de formação dos
Administradores. No exercício de 2016, a Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia teve a seguinte composição:
Presidente:
António Vítor Martins Monteiro (Não Independente)
Vogais:
António Luís Guerra Nunes Mexia (Não Independente)
André Magalhães Luís Gomes (Independente)
Raquel Rute da Costa David Vunge (Não Independente)
O Regimento da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte
endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
c) Comissão de Nomeações e Remunerações – É composta por três a cinco membros que não desempenhem funções executivas
nem integrem a Comissão de Auditoria, designados pelo Conselho de Administração.
Todos os membros desta Comissão possuem conhecimentos, competências e experiência adequados ao bom desempenho das
VXDVIXQ¦´HVHXPGRVVHXVPHPEURVWHPTXDOLƮFD¦¢RSURƮVVLRQDOHVSHF¬ƮFDHH[SHUL©QFLDSURƮVVLRQDODSURSULDGDSDUDRH[HUF¬FLR
das funções.
De entre as competências da Comissão de Nomeações e Remunerações salientam-se as seguintes:
• Formular, com periodicidade mínima anual, juízos informados e independentes sobre a política e práticas de remuneração e
UHVSHWLYRVFULW¨ULRVSDUDDƮ[D¦¢RGDFRPSRQHQWHƮ[DHYDUL YHOHVREUHRVLQFHQWLYRVDWULEX¬YHLVDRV&RODERUDGRUHVUHVSRQV YHLV
pela assunção de riscos e funções de controlo, para efeitos de gestão de riscos, de capital e de liquidez, remetendo ao Conselho de
Remunerações e Previdência os relatórios que elabora sobre este tema, na parte em que respeitem aos órgãos de administração
HƮVFDOL]D¦¢RHVREUHRVUHVWDQWHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Preparar as decisões relativas à remuneração dos diretores com reporte direto à administração e dos responsáveis pela assunção
de riscos e pelas funções de controlo, e sobre os incentivos criados, ponderando sobre as decisões com implicações em termos
GHULVFRVFDSLWDOHOLTXLGH]GR%DQFRDWRPDUSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Monitorizar a independência dos Colaboradores responsáveis pela assunção de riscos e funções de controlo, em relação às áreas
que controlam, incluindo os poderes que lhe são atribuídos e a remuneração em função da realização dos objetivos associados
UHVSHWLYDIXQ¦¢R
•9HULƮFDU D LPSOHPHQWD¦¢R H FXPSULPHQWR GDV SRO¬WLFDV H SURFHGLPHQWRV GH UHPXQHUD¦¢R DGRWDGRV SHOR ²UJ¢R VRFLHW ULR
FRPSHWHQWHLQFOXLQGRDƮVFDOL]D¦¢RGDUHPXQHUD¦¢RGRV&RODERUDGRUHVTXHGHVHPSHQKDPIXQ¦´HVGHJHVW¢RGHULVFRHGH
FRQWUROR
• Formular e transmitir ao Conselho de Administração recomendações sobre candidatos a membros dos órgãos de administração
HƮVFDOL]D¦¢RDYDOLDQGRRUHVSHWLYRSHUƮOHPWHUPRVGHLGRQHLGDGHTXDOLƮFD¦¢RSURƮVVLRQDOLQGHSHQG©QFLDHGLVSRQLELOLGDGH
SDUDRH[HUF¬FLRGRFDUJR
• Deliberar sobre a nomeação de todos os Colaboradores com estatuto diretivo que reportem diretamente ao Conselho de
$GPLQLVWUD¦¢RRXDTXDOTXHUGDVVXDVFRPLVV´HVLQFOXLQGRD&RPLVV¢R([HFXWLYD
•'HOLEHUDUVREUHDQRPHD¦¢RGHPHPEURVSDUD²UJ¢RVVRFLDLVHPHPSUHVDVGR*UXSRRXHQWLGDGHVSDUWLFLSDGDV
• Apreciar e remeter anualmente ao Conselho de Remunerações e Previdência um modelo de avaliação da performance dos
membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e dos responsáveis pela assunção de riscos e funções de
FRQWUROR
• Fixar um objetivo para a representação da diversidade de género no órgão de administração e promover uma política com o
REMHWLYRGHDOFDQ¦DUDPHWDGHƮQLGD
• Elaborar um relatório de avaliação ou de reavaliação de pessoas para cargos eletivos, com o objetivo de ser colocado à disposição
GD$VVHPEOHLD*HUDOQR¡PELWRGDVUHVSHWLYDVLQIRUPD¦´HVSUHSDUDW²ULDV
• Avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências e a experiência, de cada um dos membros do
²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RHGHVWHVHQTXDQWRHQWHVFROHJLDLVHFRPXQLFDUOKHVRVUHVSHWLYRVUHVXOWDGRV
•$SUHFLDU H UHYHU FRP SHULRGLFLGDGH P¬QLPD DQXDO D SRO¬WLFD GHƮQLGD SHOR ²UJ¢R GH DGPLQLVWUD¦¢R H[HFXWLYR HP PDW¨ULD GH
VHOH¦¢RHQRPHD¦¢RGRVGLUHWRUHVFRPUHSRUWHGLUHWR$GPLQLVWUD¦¢RHIRUPXODUDVUHFRPHQGD¦´HVTXHHQWHQGD
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• Avaliar, com periodicidade mínima anual, os conhecimentos, as competências e desempenho dos Colaboradores com reporte
direto à administração e dos responsáveis pela assunção de riscos e pelas funções de controlo e comunicar os resultados ao
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
•0RQLWRUL]DUFRPSHULRGLFLGDGHDQXDODSRO¬WLFDGHJHVW¢RGHUHFXUVRVKXPDQRVHDGHTXDGURGHSHVVRDO
• Em geral, exercer todas as competências atribuídas aos Comités de Nomeações e de Remunerações no Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e demais legislação nacional e europeia em vigor.
No âmbito da sua atividade, a Comissão de Nomeações e Remunerações observa os interesses de longo prazo dos Acionistas, dos
,QYHVWLGRUHVHGHRXWURVLQWHUHVVDGRVQDLQVWLWXL¦¢REHPFRPRRLQWHUHVVHS¹EOLFRHDVVHJXUDTXHDWRPDGDGHGHFLV´HVGR²UJ¢RGH
administração não seja dominada por qualquer pessoa ou pequeno grupo de pessoas em detrimento dos interesses gerais do Banco.
Durante o exercício de 2016, a Comissão reuniu três vezes, teve o apoio logístico e técnico do Secretário da Sociedade sendo
secretariada pela Secretária da Sociedade.
No exercício de 2016, a Comissão de Nomeações e Remunerações teve a seguinte composição:
Presidente:
Carlos José da Silva (Não Independente até 18 de novembro de 2016 e Independente posteriormente a tal data)
Vogais:
Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto (Independente)
António Henriques de Pinho Cardão (Independente)
$QGU¨3DOPD0LUD'DYLG1XQHV 1RPHDGRSHOR(VWDGRSDUDRSHU¬RGRGHYLJ©QFLDGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUD
reforço de fundos próprios do Banco).
O Regimento da Comissão de Nomeações e Remunerações está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
&RPSRVL¦¢RVHDSOLF YHOGDFRPLVV¢RH[HFXWLYDHRXLGHQWLƮFD¦¢RGHDGPLQLVWUDGRU HV GHOHJDGR V
A composição da Comissão Executiva do Banco é a seguinte:
Presidente:
Nuno Manuel da Silva Amado
Vice-Presidentes:
Miguel Maya Dias Pinheiro
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Vogais:
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
José Jacinto Iglésias Soares
Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas
Rui Manuel da Silva Teixeira
,QGLFD¦¢RGDVFRPSHW©QFLDVGHFDGDXPDGDVFRPLVV´HVFULDGDVHV¬QWHVHGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRH[HUF¬FLRGHVVDV
competências
As competências de cada uma das comissões especializadas criadas no seio do Conselho de Administração são as seguintes:
• &RPLVV¢RGH$XGLWRULDś5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSRQWRQ|ś&RPLVV¢RGH$XGLWRULD
• &RPLVV¢R([HFXWLYDś5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSRQWRQ|ś&RPLVV¢R([HFXWLYD
• &RPLVV¢RGH$YDOLD¦¢RGH5LVFRVś5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSRQWRQ|D 
• Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia – Remete-se nesta matéria, para a informação facultada no ponto n.º 27.
E
• Comissão de Nomeações e Remunerações – remete-se nesta matéria, para a informação facultada nos Pontos n.º 24., n.º 25. e
n.º 27. c).
III. FISCALIZAÇÃO
a) Composição
D,GHQWLƮFD¦¢RFRPSRVL¦¢RHTXDOLƮFD¦¢RTXDQWRDRUHTXLVLWRGDLQGHSHQG©QFLDGR²UJ¢RHƮVFDOL]D¦¢Rś$&RPLVV¢RGH
Auditoria
Remete-se para a informação facultada nos pontos n.º 10, 17, 18, 21. – Comissão de Auditoria e 26.
4XDOLƮFD¦´HVSURƮVVLRQDLVFRQVRDQWHDSOLF YHOGHFDGDXPGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULDGR
&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RRXGD&RPLVV¢RSDUDDV0DW¨ULDV)LQDQFHLUDVHRXWURVHOHPHQWRVFXUULFXODUHVUHOHYDQWHVSRGHQGR
UHPHWHUVHSDUDSRQWRGRUHODW²ULRRQGHM FRQVWHHVVDLQIRUPD¦¢R
5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDRVFXUU¬FXORVDFDG¨PLFRVGHIRUPD¦¢RHVSHFLDOL]DGDHH[SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOTXHFRQVWDPGR$QH[R
I ao presente Relatório.
b) Funcionamento
([LVW©QFLDHORFDORQGHSRGHPVHUFRQVXOWDGRVRVUHJXODPHQWRVGHIXQFLRQDPHQWRFRQVRDQWHDSOLF YHOGR&RQVHOKR)LVFDO
&RPLVV¢RGH$XGLWRULD&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RRXGD&RPLVV¢RSDUDDV0DW¨ULDV)LQDQFHLUDVSRGHQGRUHPHWHUVHSDUD
SRQWRGRUHODW²ULRRQGHM FRQVWHHVVDLQIRUPD¦¢R
5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSRQWRQ¹PHURś&RPLVV¢RGH$XGLWRULD

RELATÓRIO E CONTAS 2016

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

35. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas, consoante aplicável, de cada membro do Conselho
)LVFDO&RPLVV¢RGH$XGLWRULD&RQVHOKR*HUDOHGH6XSHUYLV¢RHGD&RPLVV¢RSDUDDV0DW¨ULDV)LQDQFHLUDVSRGHQGRUHPHWHUVHSDUD
SRQWRGRUHODW²ULRRQGHM FRQVWHHVVDLQIRUPD¦¢R
5HPHWHVHQHVWDPDW¨ULDSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSRQWRQ¹PHURś&RPLVV¢RGH$XGLWRULD
36. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho
*HUDOHGH6XSHUYLV¢RRXGD&RPLVV¢RSDUDDV0DW¨ULDV)LQDQFHLUDVFRPLQGLFD¦¢RGRVFDUJRVH[HUFLGRVHPVLPXOW¡QHRHPRXWUDV
HPSUHVDVGHQWURHIRUDGR*UXSRHRXWUDVDWLYLGDGHVUHOHYDQWHVH[HUFLGDVSHORVPHPEURVGDTXHOHV²UJ¢RVQRGHFXUVRGRH[HUF¬FLR
SRGHQGRUHPHWHUVHSDUDSRQWRGRUHODW²ULRRQGHM FRQVWHHVVDLQIRUPD¦¢R
Remete-se nesta matéria para a informação facultada no ponto n.º 26.
c) Competências e funções
 'HVFUL¦¢R GRV SURFHGLPHQWRV H FULW¨ULRV DSOLF YHLV  LQWHUYHQ¦¢R GR ²UJ¢R GH ƮVFDOL]D¦¢R SDUD HIHLWRV GH FRQWUDWD¦¢R GH
VHUYL¦RVDGLFLRQDLVDRDXGLWRUH[WHUQR
O Banco segue as melhores práticas em termos de garantia de independência na contratação dos serviços prestados pelos auditores
externos, nomeadamente, em termos internacionais, os princípios constantes do Sarbanes-Oxley Act e as regras aprovadas pela
Securities and Exchange Commission, a nível europeu, a Recomendação da Comissão 2002/590/CE, de 16 de maio, a Recomendação da
Comissão 2005/162/CE, de 15 de fevereiro, a Diretiva 2014/56/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 que
altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006 (8.ª Diretiva), relativa à revisão legal das
contas anuais e consolidadas, o Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, relativo
DRVUHTXLVLWRVHVSHFLDLVSDUDDUHYLV¢ROHJDOGHFRQWDVGDVHQWLGDGHVGHLQWHUHVVHS¹EOLFRHQRSODQRQDFLRQDODOHJLVOD¦¢RFRPHUFLDO
as recomendações e a regulamentação provinda da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Lei n.º 148/2015 de 9 de
VHWHPEURTXHDSURYDR5HJLPH-XU¬GLFRGD6XSHUYLV¢RGH$XGLWRULDHRVSUHFHLWRVQRTXHIRUHVSHFLƮFDPHQWHDSOLF YHOFRQVWDQWHV
GR(VWDWXWRGD2UGHPGRV5HYLVRUHV2ƮFLDLVGH&RQWDV (252& DSURYDGRSHOD/HLQ|GHGHVHWHPEURTXHWUDQVS´H
parcialmente para a ordem jurídica interna a referida Diretiva 2014/56/EU e assegura a execução do Regulamento (UE) n.º 537/2014.
2V(VWDWXWRVGR%DQFRH[SUHVVDPHQWHHOHQFDPHQWUHDVFRPSHW©QFLDVGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULDDGHŠƮVFDOL]DUDLQGHSHQG©QFLDGR
5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHGR$XGLWRU([WHUQRGHVLJQDGDPHQWHQRWRFDQWHSUHVWD¦¢RGHVHUYL¦RVDGLFLRQDLVš
$&RPLVV¢RGH$XGLWRULDHQTXDQWR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RGR*UXSRSURPRYHXDDGR¦¢RGHQRUPDVTXHJDUDQWHPDLQGHSHQG©QFLD
GRVDXGLWRUHVH[WHUQRVFXMRFXPSULPHQWRDYDOLDHƮVFDOL]DDQXDOPHQWHUHODWLYDPHQWHDRVGLYHUVRV²UJ¢RVGR*UXSRHHPVLPXOW¡QHR
QRVHQWLGRGHHYLWDUTXHVHSRVVDPFULDUVLWXD¦´HVGHFRQưLWRVGHLQWHUHVVHQRVHLRGDHQWLGDGHTXHSUHVWDRVVHUYL¦RVGHUHYLV¢ROHJDO
ou de auditoria ao Grupo, criando mecanismos preventivos de aprovação de serviços adicionais e de honorários.
Tendo presentes os princípios enunciados na regulamentação nacional e internacional, através do normativo “Política de
Aprovação de Serviços prestados pelos Auditores Externos”, o Grupo adota e sistematiza um conjunto de normas relativas a:
L &ODVVLƮFD¦¢RGHVHUYL¦RVSUHVWDGRVSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVQRPHDGDPHQWH6HUYL¦RVGH5HYLV¢R/HJDOGH&RQWDVHGH$XGLWRULD
Outros Serviços de Garantia de Fiabilidade, Serviços de Consultoria Fiscal e Outros Serviços que não de Revisão Legal de Contas
RXGH$XGLWRULD
LL 'HƮQL¦¢R GR FRQMXQWR GH VHUYL¦RV TXH Q¢R VHMDP 6HUYL¦RV GH 5HYLV¢R /HJDO GH &RQWDV H GH $XGLWRULD FXMD SUHVWD¦¢R SHOR
DXGLWRUH[WHUQRDTXDOTXHUHQWLGDGHGR*UXSR¨SURLELGD
LLL 'HƮQL¦¢RGRFRQMXQWRGHVHUYL¦RVQ¢RUHODFLRQDGRVFRPD5HYLV¢R/HJDOGH&RQWDVRXD$XGLWRULDFXMDSUHVWD¦¢RDR*UXSR¨
SHUPLWLGDPHGLDQWHGHWHUPLQDGDVFLUFXQVW¡QFLDVSUHYLVWDV
(iv) Aprovação pela Comissão de Auditoria da contratação dos serviços a prestar pelos auditores externos, com a criação de regras
GLIHUHQFLDGDVGHDXWRUL]D¦¢RFRQVRDQWHRWLSRGHVHUYL¦RVTXHHVWLYHUHPFDXVDH
(v) Prestação à Comissão de Auditoria de informações de controlo interno dos princípios e orientações estabelecidos.
2XWUDVIXQ¦´HVGRV²UJ¢RVGHƮVFDOL]D¦¢RHVHDSOLF YHOGD&RPLVV¢RSDUDDV0DW¨ULDV)LQDQFHLUDV
Remete-se nesta matéria, para a informação facultada no ponto n.º 21.- Comissão de Auditoria e anterior ponto 37.
IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS
,GHQWLƮFD¦¢RGRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVHGRV²FLRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVTXHRUHSUHVHQWD
2DWXDO5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHIHWLYR¨D'HORLWWH $VVRFLDGRV652&6$LQVFULWDQD252&FRPRQ|HQD&090FRPRQ|
231, representada pelo seu sócio Paulo Alexandre de Sá Fernandes, ROC, n.º 1456 e supletivamente por Carlos Luís Oliveira de Melo
Loureiro, ROC n.º 572, os quais foram eleitos na Assembleia Geral que se realizou em 21 de abril de 2016, para o triénio 2016/2018.
25HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHR$XGLWRU([WHUQRLQLFLDUDPIXQ¦´HVHPGHPDLRDS²VDDSUHVHQWD¦¢RGDVFRQWDVWULPHVWUDLVDR
Conselho de Administração.
,QGLFD¦¢RGRQ¹PHURGHDQRVHPTXHRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVH[HUFHIXQ¦´HVFRQVHFXWLYDPHQWHMXQWRGDVRFLHGDGHHRX
grupo
25HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVHR$XGLWRU([WHUQRIRUDPHOHLWRVQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHVHUHDOL]RXHPGHDEULOGHSDUDRWUL¨QLR
2016/2018, por maioria de 99,1233% e 94,9982% dos votos expressos, respetivamente e iniciaram funções em 2 de maio, após a
apresentação das contas trimestrais do Banco ao Conselho de Administração.
$W¨WDOGDWDR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVH$XGLWRU([WHUQRGR%DQFRIRLD.30*$VVRFLDGRV652&6$UHSUHVHQWDGDGHIRUPD
efetiva pela sua sócia Ana Cristina Soares Valente Dourado, ROC, n.º 1011, e supletivamente por Jean-Èric Gaign, ROC n.º1013 tendo
o ROC suplente renunciado ao cargo em 4 de dezembro de 2015.
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$.30*GHVHPSHQKRXIXQ¦´HVDW¨GDWDGHDSUHVHQWD¦¢RGDVFRQWDVWULPHVWUDLVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGHPDLR
de 2016.
41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade
5HPHWHVHDTXLSDUDDLQIRUPD¦¢RGLVSRQLELOL]DGDQRSRQWRQ¹PHUR
V. AUDITOR EXTERNO
,GHQWLƮFD¦¢RGRDXGLWRUH[WHUQRGHVLJQDGRSDUDRVHIHLWRVGRDUW|HGRV²FLRUHYLVRURƮFLDOGHFRQWDVTXHRUHSUHVHQWDQR
cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM
2 $XGLWRU H[WHUQR GR %DQFR H R 5HYLVRU 2ƮFLDO GH &RQWDV ¨ D 'HORLWWH  $VVRFLDGRV ś 6RFLHGDGH GH 5HYLVRUHV 2ƮFLDLV GH &RQWDV
S.A., inscrita na OROC com o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada de forma efetiva pelo seu sócio Paulo
Alexandre de Sá Fernandes, inscrito na OROC com o n.º 1456 e registado na CMVM sob o n.º 20161066 e supletivamente por Carlos
Luís Oliveira de Melo Loureiro, inscrito na OROC com o n.º 572 e registado na CMVM sob o n.º 20160231.
 ,QGLFD¦¢R GR Q¹PHUR GH DQRV HP TXH R DXGLWRU H[WHUQR H R UHVSHWLYR V²FLR UHYLVRU RƮFLDO GH FRQWDV TXH R UHSUHVHQWD QR
FXPSULPHQWRGHVVDVIXQ¦´HVH[HUFHPIXQ¦´HVFRQVHFXWLYDPHQWHMXQWRGDVRFLHGDGHHRXGRJUXSR
2$XGLWRU([WHUQREHPFRPRR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVIRUDPHOHLWRVQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHVHUHDOL]RXHPGHDEULOGH
para o triénio 2016/2018 e iniciaram funções, em 2 de maio, após a apresentação das contas trimestrais do Banco ao Conselho de
Administração, estando a cumprir o primeiro mandato.
 3RO¬WLFD H SHULRGLFLGDGH GD URWD¦¢R GR DXGLWRU H[WHUQR H GR UHVSHWLYR V²FLR UHYLVRU RƮFLDO GH FRQWDV TXH R UHSUHVHQWD QR
cumprimento dessas funções
2%DQFRUHVSHLWDDUHJUDGHURWD¦¢RSUHYLVWDQD/HLQ|GHGHVHWHPEURSHORTXHRVHX$XGLWRU([WHUQRHR5HYLVRU2ƮFLDO
de Contas não desempenharão funções por mais de três mandatos.
2$XGLWRU([WHUQRGR%DQFRHR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVD'HORLWWH $VVRFLDGRVś6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ƮFLDLVGH&RQWDV6$
DWXDOPHQWHHPIXQ¦´HVEHPFRPRRV²FLRTXHDUHSUHVHQWD3DXOR$OH[DQGUHGH6 )HUQDQGHVHR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDV6XSOHQWH
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, foram eleitos em 21 de abril de 2016, para o triénio 2016/2018.
,QGLFD¦¢RGR²UJ¢RUHVSRQV YHOSHODDYDOLD¦¢RGRDXGLWRUH[WHUQRHSHULRGLFLGDGHFRPTXHHVVDDYDOLD¦¢R¨IHLWD
A Comissão de Auditoria é, nos termos dos Estatutos do Banco, o órgão responsável pela avaliação da qualidade dos serviços prestados
SHOR$XGLWRU([WHUQRHGRUHVSHWLYRV²FLR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVQRVWHUPRVUHIHULGRVQR3RQWR&RPLVV¢RGH$XGLWRULDHQR3RQWR
5HOHYDHPWDODYDOLD¦¢RRSURƮVVLRQDOLVPRGRV$XGLWRUHVDWUDQVSDU©QFLDD¨WLFDRFRQWURORGHTXDOLGDGHHRERPGHVHPSHQKR
$&RPLVV¢RGH$XGLWRULDDFRPSDQKDHPSHUPDQ©QFLDDDWLYLGDGHGR$XGLWRU([WHUQRHGRUHVSHWLYRV²FLR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDV
DSUHFLDQGRHPSDUWLFXODUDVFRQFOXV´HVGDDXGLWRULDVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVDQXDLVHPEDVHLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDDQDOLVDQGR
as conclusões dos Desktop ReviewVGHPRQVWUD¦´HVƮQDQFHLUDVGR|H|WULPHVWUHVHGD5HYLV¢R/LPLWDGDVREUHDVGHPRQVWUD¦´HV
ƮQDQFHLUDV LQWHUFDODUHV VHPHVWUDLV H UHXQLQGR FRP RV PHVPRV VHPSUH TXH QHFHVV ULR $QXDOPHQWH ¨ HIHWXDGD SHOD &RPLVV¢R
de Auditoria uma avaliação dos Auditores Externos quanto à qualidade do serviço prestado, bem como quanto à independência,
objetividade e exigência crítica demonstrados no exercício das suas funções. Nesta avaliação participam os responsáveis do Banco que
mantém contacto relevante com os Auditores.
$&RPLVV¢RGH$XGLWRULDƮVFDOL]DDLQGHSHQG©QFLDGR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVH$XGLWRU([WHUQRHSURFHGHLJXDOPHQWHDRORQJR
do exercício e de forma continuada, à avaliação do seu desempenho.
,GHQWLƮFD¦¢RGHWUDEDOKRVGLVWLQWRVGRVGHDXGLWRULDUHDOL]DGRVSHORDXGLWRUH[WHUQRSDUDDVRFLHGDGHHRXSDUDVRFLHGDGHV
que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação
da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação
3DUDDO¨PGRVWUDEDOKRVGH$XGLWRULDTXHFRPSUHHQGHPVHUYL¦RVGHUHYLV¢ROHJDOGHFRQWDVHRXWURVVHUYL¦RVGHJDUDQWLDHƮDELOLGDGH
os honorários do Auditor Externo incluem ainda a retribuição dos seguintes serviços:
•6HUYL¦RV GH &RQVXOWRULD )LVFDO ś VHUYL¦RV GH DFRQVHOKDPHQWR ƮVFDO FXMD LQWHUYHQ¦¢R GR $XGLWRU ([WHUQR VHMD H[LJ¬YHO SRU OHL
SUHVWDGRVDR*UXSRHP3RUWXJDOHQRHVWUDQJHLUR
• Outros serviços que não de revisão legal – prestados no âmbito dos serviços que não de revisão legal que são permitidos de
DFRUGRFRPDVUHJUDVGHLQGHSHQG©QFLDGHƮQLGDVHVXMHLWDVPRQLWRUL]D¦¢RGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULD
Para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação, o Millennium bcp mantém
XPDSRO¬WLFDGHLQGHSHQG©QFLDPXLWRHVWULWDGHIRUPDDSUHYHQLUTXDLVTXHUFRQưLWRVGHLQWHUHVVHVQDXWLOL]D¦¢RGRVVHUYL¦RVGRVVHXV
DXGLWRUHVH[WHUQRV&RPR$XGLWRUGR*UXSR%&3D.30*DW¨GHDEULOGHHD'HORLWWH $VVRFLDGRV652&6$DSDUWLUGH
GHPDLRGH Š$XGLWRUHV([WHUQRVš FXPSUHPFRPDVUHJUDVGHLQGHSHQG©QFLDGHƮQLGDVSHOR*UXSRLQFOXLQGRDVGHƮQLGDV
pelo Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, pela Lei n.º 148/2015 de 9 de
setembro e pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro (EOROC).
Tendo como objetivo a salvaguarda da independência dos Auditores Externos e as boas práticas e normas nacionais e internacionais,
foram aprovados através da Comissão de Auditoria do Banco um conjunto de princípios reguladores, descritos como segue:
• Os Auditores Externos e as sociedades ou pessoas coletivas pertencentes à mesma rede dos mesmos (“Rede”) não poderão
prestar ao Banco ou ao Grupo, serviços que sejam considerados proibidos nos termos do EOROC. Embora se considere o princípio
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geral de que a independência dos Auditores Externos pode ser afetada pela prestação de serviços ao Grupo diferentes daqueles
TXHVHUHODFLRQDPFRPDUHYLV¢ROHJDORXDDXGLWRULDD&RPLVV¢RGH$XGLWRULDLGHQWLƮFRXXPFRQMXQWRGHVHUYL¦RVTXHSRGHP
ser executados pelos Auditores Externos, sem que a sua independência seja posta em causa. Estes serviços são autorizados pelo
&RPSOLDQFH2ƱFHGR*UXSRHVXMHLWRVDUDWLƮFD¦¢RGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULD
• A prestação de quaisquer outros serviços pelos Auditores Externos, que não se encontrem discriminados no referido conjunto de
VHUYL¦RVTXHSRVVDPVHUH[HFXWDGRVHQ¢RVHMDPVHUYL¦RVYHGDGRV¨REMHWRGHDSURYD¦¢RHVSHF¬ƮFDGD&RPLVV¢RGH$XGLWRULD
previamente à celebração do respetivo contrato.
47. Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou de
grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante
DRVVHJXLQWHVVHUYL¦RV 3DUDHIHLWRVGHVWDLQIRUPD¦¢RRFRQFHLWRGHUHGH¨RGHFRUUHQWHGD5HFRPHQGD¦¢RGD&RPLVV¢R(XURSHLD
n.º C (2002) 1873, de 16 de maio)
O montante da remuneração anual paga em 2016 pela sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo
ao Auditor Externo (Deloitte) e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede(*), discriminado com as respetivas
percentagens, encontra-se espelhado no Quadro seguinte:
1. HONORÁRIOS DA DELOITTE POR SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 1 DE MAIO E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Euros
Sociedades
em Portugal
Banco Comercial
Português, S.A.

Serviços de
Consultoria
Auditoria garantia de
ƮVFDO
ƮDELOLGDGH

%
Outros
Serviços

Total

Serviços de
Consultoria
Auditoria garantia de
ƮVFDO
ƮDELOLGDGH

1.685.000

832.648

12.250

458.250 2.988.148

56,4%

27,9%

0,4%

Banco de Investimento
Imobiliário, S.A.

27.000

18.500

10.155

55.655

48,5%

33,2%

18,2%

Banco ActivoBank, S.A.

21.000

9.000

1.700

31.700

66,2%

28,4%

5,4%

Interfundos – Gest. Fund.
Inv. Imob. S.A.

13.000

900

13.900

93,5%

6,5%

Millennium BCP – Prestação
Serviços, ACE

22.500

900

23.400

96,2%

3,8%

Millennium bcp
Imobiliária, S.A.

21.000

1.150

22.150

94,8%

5,2%

5.000

100,0%

6.200

80,6%

Servitrust – Trust and
Management Services, S.A.

5.000

Millennium BCP
Participações Financeiras,
SGPS, Soc. Unipessoal, Lda.

5.000

Imabida – Imobiliária da
Arrábida, S.A.

5.000

5.000

100,0%

10.000

10.000

100,0%

Millennium bcp – Serviços
de Comércio
Electrónico, S.A.

2.000

2.000

100,0%

Irgossai – Urbanização
e Construção, S.A.

3.000

3.000

100,0%

BCP Capital Soc.
Capital Risco

7.500

8.700

86,2%

11.000

11.000

100,0%

2.500

2.500

100,0%

35.400

35.400

100,0%

1.000

1.000

100,0%

458.250 3.224.753

58,2%

BCP África, SGPS, Lda.

Millennium Fundo
de Capitalização, FCR
Fundo M Inovação, FCR
Magellan 2 e 4
Fundação Millennium bcp
TOTAL

1.876.900

1.200

1.200

860.148

29.455

15,3%

19,4%

13,8%

26,7%

0,9%

( )
* Para efeitos desta informação, o conceito de “rede” é o decorrente do artigo 2.º, alínea p) do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pela
Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.
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2. HONORÁRIOS DA DELOITTE POR SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 1 DE MAIO E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Euros
Sociedades
no Estrangeiro

%

Serviços de
Consultoria
Auditoria garantia de
ƮVFDO
ƮDELOLGDGH

Serviços de
Consultoria
Auditoria garantia de
ƮVFDO
ƮDELOLGDGH

Outros
Serviços

Total

350.153

442.160

20,8%
100,0%

Bank Millennium, S.A.
(Polónia)

92.007

Millennium BIM, S.A.
(Moçambique)

115.125

115.125

2.500

28.500

91,2%

Millennium BCP Bank &
Trust (Cayman)

26.000

BCP Finance Bank, Ltd.
(Cayman)

14.500

14.500

100,0%

BCP Finance Company
(Cayman)

7.000

7.000

100,0%

52.500

71,4%

15.000

100,0%

674.785

14,8%

BCP Investment,
B.V. (Holanda)

37.500

BCP International
B.V. (Holanda)(*)

15.000

TOTAL

100.000

15.000

209.632

0

365.153

Outros
Serviços
79,2%

8,8%

28,6%

31,1%

0,0%

54,1%

( )

* Ex. Alo Investment B.V.

HONORÁRIOS DA DELOITTE POR SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 1 DE MAIO E 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Euros
(Resumo)

Auditoria
(Audit+GF)

Outros
(Fiscal+Out)

TOTAL

3.046.680

852.858

%
Total

Auditoria
(Audit+GF)

Outros
(Fiscal+Out)

3.899.538

78,1%

21,9%

(QWUH MDQHLUR H DEULO GH  D .30*  $VVRFLDGRV 6RFLHGDGH GH 5HYLVRUHV 2ƮFLDLV GH &RQWDV 6$ UHJLVWRX KRQRU ULRV SRU
prestação de serviços no valor de 675.773 euros, onde se incluem 340.823 euros de serviços de auditora.

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA
I. ESTATUTOS
48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade
Os Estatutos do Banco estabelecem no artigo 24.º a exigência de quórum constitutivo de mais de um terço do capital social para que
a Assembleia Geral de Acionistas possa validamente reunir e deliberar em primeira convocação.
No que concerne ao quórum deliberativo os Estatutos apenas divergem da lei no que respeita às deliberações sobre, fusão, cisão
e transformação da sociedade, que carecem de ser aprovadas por três quartos dos votos emitidos e à dissolução da Sociedade para a
qual é exigida maioria correspondente a três quartos do capital realizado.
Foi entendimento do Banco e dos Acionistas que aprovaram os estatutos em vigor que, sendo o Banco Comercial Português uma das
VRFLHGDGHVFRPPDLRUIUHHưRDWGD%ROVDSRUWXJXHVD¨LPSRUWDQWHDVVHJXUDUTXHVHMDHPTXHFLUFXQVW¡QFLDIRUHQ¢RDSHQDVQRVFDVRV
WLSLƮFDGRVQDOHLRV$FLRQLVWDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDUHVSHWLYDUHSUHVHQWDWLYLGDGHWHQKDPDJDUDQWLDGHTXHHPSULPHLUDFRQYRFD¦¢RRV
assuntos que sejam levados à Assembleia Geral só possam ser decididos caso o capital esteja minimamente representado.
II. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
49. Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade
O Banco mantém uma cultura de responsabilidade e de complianceSUHYHQLQGRFRQưLWRVGHLQWHUHVVHHUHFRQKHFHQGRDLPSRUW¡QFLD
do adequado enquadramento e processamento da comunicação de irregularidades, como instrumento de boa prática societária.
Nesse sentido implementou meios adequados de receção, tratamento e arquivo das comunicações de irregularidades alegadamente
cometidas por membros dos órgãos sociais e por Colaboradores do Banco e das sociedades integradas no Grupo BCP.
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São considerados como irregularidades os atos e omissões, dolosas ou negligentes, relacionados com a administração, a
RUJDQL]D¦¢RFRQWDELO¬VWLFDHDƮVFDOL]D¦¢RLQWHUQDGR%DQFRTXHGHIRUPDJUDYHVHMDPVXVFHW¬YHLVQRPHDGDPHQWHGH
•9LRODUDVGLVSRVL¦´HVOHJDLVUHJXODPHQWDUHVHLQWHUQDV
•&RORFDUHPFDXVDDVDOYDJXDUGDGRVLVWHPDƮQDQFHLURRVLQWHUHVVHVGRV&OLHQWHV
• Causar dano reputacional ao Grupo.
A política de comunicação de irregularidades está regulamentada em ordem de serviço interna e encontra-se disponível no sítio
do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/governacao/Documents/Reg_Comunicacao_Irreg/
De acordo com a referida política, podem comunicar irregularidades os Colaboradores, mandatários, comissários ou quaisquer
outras pessoas que prestem serviços a título permanente ou ocasional no Banco ou em qualquer entidade do Grupo, os Acionistas e
quaisquer outras pessoas.
Os Colaboradores têm o dever de participar à Comissão de Auditoria qualquer irregularidade ocorrida de que tenham
conhecimento. Em particular, têm este dever os Colaboradores que tenham funções de enquadramento ou exerçam funções nas
áreas de auditoria interna, de gestão de riscos ou de compliance.
A comunicação de irregularidades poderá ser efetuada através de qualquer meio de transmissão escrita, endereçada a: Comissão
de Auditoria – Av.ª Prof. Dr. Cavaco Silva (TagusPark), Edifício 1, 2744-002 Porto Salvo, ou através do e-mail:
comunicar.irregularidade@millenniumbcp.pt.
&RPSHWH&RPLVV¢RGH$XGLWRULDDJHVW¢RGRVLVWHPDGHFRPXQLFD¦¢RGHLUUHJXODULGDGHVHDJDUDQWLDGHFRQƮGHQFLDOLGDGHGDV
participações, sendo esta Comissão apoiada pelo Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração.
Recebida uma participação, a Comissão de Auditoria promoverá as diligências que entender necessárias para aferir da existência
GHIXQGDPHQWRVVXƮFLHQWHVSDUDGDULQ¬FLRDXPDLQYHVWLJD¦¢RSRGHQGRWHUXPFRQWDFWRSU¨YLRFRPRDXWRUGDFRPXQLFD¦¢RVHHVWH
for conhecido. Existindo fundamento, a Comissão de Auditoria desenvolve as investigações necessárias para o completo apuramento
GRVIDFWRVSRGHQGRVROLFLWDURDSRLRGD'LUH¦¢RGH$XGLWRULDGR5LVN2ƱFHGR&RPSOLDQFH2ƱFHRXGHTXDLVTXHURXWURVVHUYL¦RVRX
departamentos do Banco.
&RQFOX¬GD D LQYHVWLJD¦¢R D &RPLVV¢R GH $XGLWRULD HODERUD XP UHODW²ULR WUDQVPLWLQGR DV VXDV FRQFOXV´HV LQWHUQDPHQWH D ƮP
de serem adotadas as providências adequadas à correção da irregularidade e respetiva sanção, se for caso disso, devendo também
FRPXQLFDUDHQWLGDGHVH[WHUQDVTXDQGRRUHVSHWLYRHQYROYLPHQWRQDVLWXD¦¢RFRQFUHWDRMXVWLƮTXH
As participações recebidas, bem como os relatórios a que estas tenham dado lugar, são obrigatoriamente conservadas pelo prazo
mínimo de cinco anos em suporte duradouro que permita a respetiva reprodução integral e inalterada, aplicando-se o disposto no art.
120.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF).
 JDUDQWLGD D FRQƮGHQFLDOLGDGH GDV SDUWLFLSD¦´HV Q¢R SRGHQGR DV PHVPDV VHUYLU GH IXQGDPHQWR  LQVWDXUD¦¢R GH TXDOTXHU
procedimento disciplinar, civil ou criminal, nem à adoção de práticas discriminatórias legalmente proibidas.
No ano de 2016, a Comissão de Auditoria rececionou três comunicações, mas apenas uma se inseria no âmbito da atividade de
participação de irregularidades, tendo-lhe sido dado o tratamento e assegurada a investigação considerados adequados.
III. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS
50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistemas de controlo interno
O sistema de controlo interno do Grupo BCP assenta num ambiente de controlo adequado, num sistema de enquadramento de riscos que visa
LGHQWLƮFDUDYDOLDUDFRPSDQKDUHFRQWURODURVULVFRVDTXHVHHQFRQWUDH[SRVWRR*UXSRXPVLVWHPDGHLQIRUPD¦¢RHFRPXQLFD¦¢RHƮFLHQWHH
XPSURFHVVRGHPRQLWRUL]D¦¢RHIHWLYRTXHSHUPLWHDVVHJXUDUDDGHTXD¦¢RHHƮF FLDGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQR1HVWHFRQWH[WRR%DQFR
&RPHUFLDO3RUWXJX©VGHDFRUGRFRPRVREMHWLYRVGHƮQLGRVQR$YLVRQ|GR%DQFRGH3RUWXJDOHVWDEHOHFHXDVIXQ¦´HVGHJHVW¢RGH
riscos, de complianceHGHDXGLWRULDLQWHUQDH[HUFLGDVSHOR5LVN2ƱFH&RPSOLDQFH2ƱFHH'LUH¦¢RGH$XGLWRULDUHVSHWLYDPHQWHGRWDQGR
DV GH PHLRV W¨FQLFRV H KXPDQRV TXH OKHV SHUPLWHP HVWDEHOHFHU SURFHVVRV HƮFD]HV GH LGHQWLƮFD¦¢R JHVW¢R FRQWUROR PRQLWRUL]D¦¢R H
comunicação dos riscos e mecanismos adequados ao controlo interno quer no Banco quer no Grupo.
Com efeito, os primeiros coordenadores destas Direções são os responsáveis, a nível do Grupo, pela conformidade das funções
do sistema de controlo interno através das quais são atingidos os objetivos traçados pelo Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal,
designadamente:
•2UHVSHLWRSRUWRGDVDVGLVSRVL¦´HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLF YHLV
•8PGHVHPSHQKRHƮFLHQWHGDDWLYLGDGHH
•$H[LVW©QFLDGHLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDHGHJHVW¢RFRPSOHWDSHUWLQHQWHƮ YHOHWHPSHVWLYD
D 5LVN2ƱFH
25LVN2ƱFHWHPFRPRSULQFLSDOIXQ¦¢RDSRLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RQRGHVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWD¦¢RGRVSURFHVVRVGHJHVW¢R
e controlo interno de risco, conforme descrição mais detalhada no capítulo sobre Gestão de Risco do Relatório e Contas de 2016.
1RGHVHPSHQKRGDVVXDVIXQ¦´HVR5LVN2ƱFHUUHSRUWDKLHUDUTXLFDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RH&RPLVV¢R([HFXWLYD
relacionando-se ainda, numa base de reporte funcional, com a Comissão de Avaliação de Riscos, a Comissão de Auditoria e o Presidente
do Conselho de Administração.
5LVN2ƱFHU

Luís Miguel Manso Correia dos Santos
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E &RPSOLDQFH2ƱFH
2&RPSOLDQFH2ƱFHWHPFRPRSULQFLSDOPLVV¢R]HODUSHODDGR¦¢RSRUSDUWHGHWRGDVDV,QVWLWXL¦´HVGR*UXSRGDVQRUPDVLQWHUQDVH
externas que conformam a respetiva atividade, de forma a contribuir para a mitigação do risco de imputação de sanções às referidas
Instituições.
No exercício das funções que lhe são cometidas por lei, outra fonte de direito ou que lhe tenham sido atribuídas pelos órgãos
HVWDWXW ULRVGR%DQFRR&RPSOLDQFH2ƱFHHPLWHGHFLV´HVFRPIRU¦DYLQFXODWLYDSDUDRVVHXVGHVWLQDW ULRVYLVDQGRDFRQIRUPLGDGH
regulamentar das diversas áreas de negócio.
No âmbito da elaboração de pareceres e estudos associados a pedido das diversas áreas e direções do Banco, o Compliance
2ƱFH LGHQWLƮFD H DYDOLD RV GLYHUVRV WLSRV GH ULVFRV LQFOXLQGR HP SURFHVVRV LQVWLWXFLRQDLV RX DVVRFLDGRV D SURGXWRV H VHUYL¦RV
elabora propostas de correção de processos e mitigação dos riscos, procede à análise permanente do ambiente geral de supervisão
e, em geral, presta apoio especializado em matérias de controlo e cumprimento. Compete-lhe ainda a elaboração e apresentação
DR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RGHXPUHODW²ULRGHSHULRGLFLGDGHSHORPHQRVDQXDOLGHQWLƮFDQGRDVGHVFRQIRUPLGDGHVYHULƮFDGDVHDV
recomendações emitidas no sentido da correção.
2 &RPSOLDQFH 2ƱFH LQWHUY¨P H SDUWLFLSD DWLYDPHQWH QD SRO¬WLFD GH IRUPD¦¢R GH &RODERUDGRUHV QRPHDGDPHQWH DWUDY¨V GD
realização de ações de formação de compliance para todo o universo do Grupo, da manutenção de um elevado conhecimento de
temas de compliance, designadamente, de Prevenção de Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo
(BCFT) e do desenvolvimento de uma cultura de controlo interno no seio do Grupo.
O Group Head of Compliance exerce as suas funções de forma independente, permanente e efetiva, incumbindo-lhe
designadamente:
•'HƮQLU DV IHUUDPHQWDV GH FRPSOLDQFH DGHTXDGDV DR SURFHVVR GH FRPXQLFD¦¢R H LQIRUPD¦¢R DR SURFHVVR GH PRQLWRUL]D¦¢R
QRUPDWLYDDRVSULQF¬SLRVGHGHƮQL¦¢RGHSRO¬WLFDVHRULHQWD¦´HVQDDWXD¦¢RSU²DWLYDHSUHYHQWLYDHQDDYDOLD¦¢RGRVULVFRV
nomeadamente no controlo e monitorização do cumprimento dos riscos de compliance, prevenção do branqueamento de capitais
HGHFRPEDWHDRƮQDQFLDPHQWRGRWHUURULVPRHULVFRUHSXWDFLRQDOHPWRGDVDVHQWLGDGHVGR*UXSRYLVDQGRRDOLQKDPHQWRGH
FRQFHLWRVSU WLFDVHREMHWLYRVQHVWDVPDW¨ULDV
•$VVHJXUDUDDGR¦¢RGDVSRO¬WLFDVSULQF¬SLRVHSURFHGLPHQWRVGR&RPSOLDQFH2ƱFHSRUWRGDVDVRSHUD¦´HVLQWHUQDFLRQDLVGR
*UXSRVHQGRQRPHDGRSDUDFDGDXPDXP&RPSOLDQFH2ƱFHUORFDO
• Estabelecer o perfil dos Colaboradores das áreas de complianceGDFDVDP¢HGDVVXDVILOLDLVHVXFXUVDLV
•&RRUGHQDUFRPRIRUPDGHJDUDQWLURFXPSULPHQWROHJDOUHODWLYRSUHYHQ¦¢RGREUDQTXHDPHQWRGHFDSLWDLVHGRƮQDQFLDPHQWR
GRWHUURULVPRHDRDFRPSDQKDPHQWRGDVƮOLDLVHVXFXUVDLVGR*UXSRIXQ¦´HVTXHFRPHWHXDGRLVJUXSRVGHWUDEDOKRR&RPLW¨
de AML e o Comité de Compliance.
As equipas de complianceDIHWDVVƮOLDLVHVXFXUVDLVV¢RFRQVWLWX¬GDVVHPHOKDQ¦DGDFDVDP¢HHRUHVSRQV YHOSHODHTXLSDś
&RPSOLDQFH2ƱFHUORFDOś¨QRPHDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RORFDODS²VSDUHFHUGR*URXS+HDGRI&RPSOLDQFHDTXHP
reporta funcionalmente.
O Group Head of Compliance reporta, nos termos da lei, à Comissão Executiva do Conselho de Administração,
DWUDY¨V GR $GPLQLVWUDGRU GR SHORXUR H IXQFLRQDOPHQWH  &RPLVV¢R GH $XGLWRULD VHJXQGR DV PDW¨ULDV SRU HVWD GHƮQLGDV
HP FDGD PRPHQWR H UHPHWH D HVWD ¹OWLPD FRP SHULRGLFLGDGH PHQVDO UHODW²ULRV GD VXD DWLYLGDGH TXH SHUPLWHP R
acompanhamento do cumprimento dos planos de ação que são apresentados anualmente. Pode ainda e sempre que
necessário emitir relatórios pontuais sobre os temas relevantes, no âmbito da atividade de controlo e monitorização dos
riscos de compliance GH EUDQTXHDPHQWR GH FDSLWDLV H ƮQDQFLDPHQWR GR WHUURULVPR H UHSXWDFLRQDO GH FDGD HQWLGDGH RX
do Grupo.
1RGHVHPSHQKRGDVVXDVIXQ¦´HVR&RPSOLDQFH2ƱFHUUHODFLRQDVHFRPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGRTXDOGHSHQGHHFRP
a Comissão Executiva, a Comissão de Auditoria e a Comissão de Avaliação de Riscos.
1R ¡PELWR GRV UHSRUWHV IXQFLRQDLV R &RPSOLDQFH 2ƱFH UHPHWH DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUD¦¢R XP 5HODW²ULR
trimestral sobre os principais riscos de complianceDRQ¬YHOGR%DQFRHGR*UXSRFRPXQLFDOKHQRSUD]RP [LPRGHGRLVGLDV¹WHLV
qualquer situação de deteção de risco de compliance elevado e apresenta, semestralmente, ao Conselho de Administração um relatório
da atividade desenvolvida, com listagem dos relatórios produzidos.
Group Head of Compliance:

Mário António Pinho Gaspar Neves

c) Direção de Auditoria
A Direção de Auditoria é o órgão responsável pela função de Auditoria Interna do Banco Comercial Português. Desempenha a sua
missão mediante a adoção dos princípios de auditoria interna reconhecidos e aceites a nível internacional, emitindo recomendações
baseadas nos resultados das avaliações efetuadas, que deverão acrescentar valor à organização e melhorar o controlo e a qualidade
das suas operações, contribuindo para a realização dos seus interesses estratégicos e assegurando que:
•2VULVFRVV¢RGHYLGDPHQWHLGHQWLƮFDGRVHJHULGRVHRVFRQWURORVLPSOHPHQWDGRVV¢RFRUUHWRVHSURSRUFLRQDLVDRVULVFRV
•2VLVWHPDGHDYDOLD¦¢RGRFDSLWDOGR%DQFR¨DGHTXDGRUHODWLYDPHQWHDRVHXJUDXGHH[SRVL¦¢RDRULVFR
•$VRSHUD¦´HVV¢RUHJLVWDGDVFRUUHWDPHQWHHDLQIRUPD¦¢RRSHUDFLRQDOƮQDQFHLUDHGHJHVW¢R¨ULJRURVDƮ YHOHDWHPSDGD
•$ VDOYDJXDUGD H D VHJXUDQ¦D GRV LQWHUHVVHV H EHQV SDWULPRQLDLV GR %DQFR H GR *UXSR RX TXH OKHV IRUDP FRQƮDGRV HVW¢R
GHYLGDPHQWHDFDXWHODGDV
• Os Colaboradores desempenham as suas funções em conformidade com as políticas, normas e procedimentos internos e com a
OHJLVOD¦¢RHGHPDLVUHJXODPHQWD¦¢RDSOLF YHO
•2VUHFXUVRVV¢RDGTXLULGRVHFRQRPLFDPHQWHV¢RXVDGRVHƮFLHQWHPHQWHHV¢RSURWHJLGRVDGHTXDGDPHQWH
•$V PDW¨ULDV OHJDLV H UHJXODW²ULDV FRP LPSDFWR VLJQLƮFDWLYR QD RUJDQL]D¦¢R V¢R UHFRQKHFLGDV GHYLGDPHQWH DVVLPLODGDV H
LQWHJUDGDVQRVSURFHVVRVRSHUDWLYRV

RELATÓRIO E CONTAS 2016

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

529

•2VSURJUDPDVSODQRVHREMHWLYRVGHƮQLGRVSHODJHVW¢RV¢RFXPSULGRV
•2VY ULRV²UJ¢RVGHJRYHUQD¦¢RLQWHUDJHPGHPRGRDGHTXDGRHHƮFLHQWH
$DWLYLGDGHGD'LUH¦¢RGH$XGLWRULDFRQWULEXLSDUDDSURVVHFX¦¢RGRVREMHWLYRVGHƮQLGRVQR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDOQ|
para o sistema de controlo interno das instituições abrangidas pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,
assegurando a existência de:
• 8PDGHTXDGRDPELHQWHGHFRQWUROR
• 8PV²OLGRVLVWHPDGHJHVW¢RGHULVFRV
• 8PHƮFLHQWHVLVWHPDGHLQIRUPD¦¢RHFRPXQLFD¦¢RH
• Um efetivo processo de monitorização.
O primeiro responsável da Direção de Auditoria é nomeado pelo Conselho de Administração, reportando hierarquicamente
ao Presidente da Comissão Executiva e funcionalmente ao Conselho de Administração, através do seu Presidente, ao qual remete,
trimestralmente um relatório das conclusões e recomendações dos relatórios emitidos no período para situações de risco médio e
elevado e um relatório síntese de ponto de situação de monitorização/avaliação das recomendações por implementar. Comunica
LJXDOPHQWHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RQRSUD]RP [LPRGHGRLVGLDV¹WHLVTXDOTXHUGHƮFL©QFLDUHSXWDGDGHULVFR
elevado.
A Direção de Auditoria apresenta, semestralmente, ao Conselho de Administração um relatório da atividade desenvolvida, com
listagem dos relatórios produzidos.
Primeiro responsável:

Rui Manuel Pereira Pedro.

([SOLFLWD¦¢RDLQGDTXHSRULQFOXV¢RGHRUJDQRJUDPDGDVUHOD¦´HVGHGHSHQG©QFLDKLHU UTXLFDHRXIXQFLRQDOIDFHDRXWURV
órgãos ou comissões da sociedade
$WXDOPHQWHDGHSHQG©QFLDKLHU UTXLFDHRXIXQFLRQDOGD'LUH¦¢RGH$XGLWRULDGR&RPSOLDQFH2ƱFHHGR5LVN2ƱFHIDFHDRXWURV
órgãos ou comissões da sociedade, encontra-se espelhada no mapa seguinte:

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE REMUNERAÇÕES
E PREVIDÊNCIA

REVISOR OFICIAL
DE CONTAS (ROC)

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO
DE AUDITORIA

COMISSÃO
EXECUTIVA(1)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
DE RISCOS

DIREÇÃO DE AUDITORIA
Rui Pedro

COMPLIANCE OFFICE (2)
Mário Neves
RISK OFFICE
Miguel Manso

$GPLQLVWUDGRUGR3HORXURś1XQR$PDGR'LU$XGLWRULD,JO¨VLDV6RDUHV&RPSOLDQFH2ƱFHH0LJXHO3HVVDQKD5LVN2ƱFH
1DVPDW¨ULDVUHVSHLWDQWHVDTXHVW´HVGH¨WLFDHGHGHRQWRORJLDR&RPSOLDQFH2ƱFHG FRQKHFLPHQWRGDVPHVPDV&RPLVV¢RGH*RYHUQR6RFLHW ULR
Ética e Deontologia

(1)

(2)

5HSRUWHKLHU UTXLFR
5HSRUWHIXQFLRQDO

5HSRUWHIXQFLRQDOGD'$8H&2)) WULPHVWUDO H52)) PHQVDO
5HSRUWHIXQFLRQDOVHPHVWUDO
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([LVW©QFLDGHRXWUDV UHDVIXQFLRQDLVFRPFRPSHW©QFLDVQRFRQWURORGHULVFRV
$SDUGDV UHDVGHFRQWURORTXHFRQVWLWXHPRVLVWHPDGHJHVW¢RGHULVFRVśR5LVN2ƱFHHR&RPSOLDQFH2ƱFH FRQIRUPHGHƮQLGRQR
&DS¬WXOR,,,GR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDO śHGD UHDUHVSRQV YHOSRUDYDOLDUDDGHTXD¦¢RHHƮF FLDGRVLVWHPDGHFRQWURORLQWHUQR
a Direção de Auditoria (cf. art. 22.º do Capítulo V do mesmo Aviso) – existe um sistema de informação e comunicação que suporta as tomadas
de decisão e de processos de controlo, tanto a nível interno como externo, da competência da Direção de Contabilidade e Consolidação
e da Direção de Estudos, Planeamento e Assets and Liabilities Management, as quais garantem a existência de informação substantiva,
DWXDOFRHUHQWHWHPSHVWLYDHƮ YHOSHUPLWLQGRXPDYLV¢RJOREDOHDEUDQJHQWHVREUHDVLWXD¦¢RƮQDQFHLUDRGHVHQYROYLPHQWRGDDWLYLGDGH
RFXPSULPHQWRGDHVWUDW¨JLDHGRVREMHWLYRVGHƮQLGRVDLGHQWLƮFD¦¢RGRSHUƮOGHULVFRGDLQVWLWXL¦¢RHRFRPSRUWDPHQWRHSHUVSHWLYDVGH
evolução dos mercados.
2SURFHVVRGHLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDHGHJHVW¢R¨DSRLDGRSHORVVLVWHPDVFRQWDELO¬VWLFRVHGHVXSRUWHJHVW¢RTXHUHJLVWDP
FODVVLƮFDPDVVRFLDPHDUTXLYDPGHIRUPDVLVWHPDWL]DGDDWHPSDGDƮ YHOFRPSOHWDHFRQVLVWHQWHWRGDVDVRSHUD¦´HVUHDOL]DGDVSHOD
instituição e subsidiárias, de acordo com as determinações e políticas emanadas da Comissão Executiva.
$VVLPR5LVN2ƱFHR&RPSOLDQFH2ƱFHD'LUH¦¢RGH&RQWDELOLGDGHH&RQVROLGD¦¢RD'LUH¦¢RGH(VWXGRV3ODQHDPHQWRH$VVHWV
and Liabilities Management asseguram a implementação dos procedimentos e meios necessários à obtenção de toda a informação
relevante para o processo de consolidação e de informação ao nível do Grupo – tanto de natureza contabilística, como de apoio à
gestão e ao acompanhamento e controlo dos riscos – que devem contemplar, designadamente:
•$GHƮQL¦¢RGRFRQWH¹GRHIRUPDWRGDLQIRUPD¦¢RDUHSRUWDUSHODVHQWLGDGHVLQFOX¬GDVQRSHU¬PHWURGHFRQVROLGD¦¢RGHDFRUGR
FRP DV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV H RULHQWD¦´HV GHƮQLGDV SHOR ²UJ¢R GH JHVW¢R EHP FRPR DV GDWDV HP TXH V¢R UHTXHULGRV RV
UHSRUWHV
•$LGHQWLƮFD¦¢RHFRQWURORGDVRSHUD¦´HVLQWUDH
• A garantia de que a informação de gestão é coerente entre as várias entidades, de modo a que seja possível medir e acompanhar
DHYROX¦¢RHUHQWDELOLGDGHGHFDGDQHJ²FLRHYHULƮFDURFXPSULPHQWRGRVREMHWLYRVHVWDEHOHFLGRVEHPFRPRDYDOLDUHFRQWURODU
os riscos em que cada entidade incorre, tanto em termos absolutos como relativos.
No que respeita ao risco de crédito, também a Direção de Crédito tem funções de avaliação e controle de risco de acordo com as
suas principais competências:
• Apreciar e dar parecer ou decidir sobre as propostas de crédito apresentadas pelas áreas de negócio do Banco, bem como
propostas de reestruturação de créditos apresentadas pelas áreas de recuperação do Banco, de acordo com as competências
GHƮQLGDVHPUHJXODPHQWD¦¢RLQWHUQD
• Monitorizar e acompanhar a carteira de crédito dos Clientes geridos nas áreas comerciais, antecipando possíveis situações
GHLQFXPSULPHQWRHGLQDPL]DQGRVROX¦´HVGHUHHVWUXWXUD¦¢RTXDQGRQHFHVV ULDVHDSOLF YHLV
• Ter a iniciativa e ou participar em projetos transversais do Banco que visem a melhoria do risco de crédito e operacional nos
SURFHVVRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVVXEMDFHQWHVLQFOXLQGRSDUHFHUVREUHSURGXWRVRXVHUYL¦RVFRPULVFRGHFU¨GLWR
• Acompanhar e apoiar a implementação de modelos de probabilidade (default, cure, scoring) para o retalho e de processos
DXWRP WLFRVGHFODVVLƮFD¦¢RGH&OLHQWHVWRPDGDGHULVFRPRQLWRUL]D¦¢RGDFDUWHLUDFREUDQ¦DHUHFXSHUD¦¢RHDLQGDUHWHQ¦¢R
de Clientes em Portugal e, quando solicitado, nas operações no exterior.
A Direção de Rating que participa no controle dos riscos associados ao crédito, tem como primeira responsabilidade atribuir graus de risco
às Empresas que são Clientes do Banco garantindo que os mesmos são permanentemente avaliados de forma adequada. Para assegurar a
boa prossecução desta responsabilidade, foram desenvolvidos, no seio da Direção de Rating centros de competências especializados na
DYDOLD¦¢RGHVHJPHQWRVHVSHF¬ƮFRVGHVLJQDGDPHQWH/DUJH&RUSRUDWH3URPR¦¢R,PRELOL ULD3URMHFW)LQDQFH6HWRU(PSUHVDULDOGR(VWDGR
e Fundos. Paralelamente, a Direção de Rating efetua análises sistemáticas à evolução dos graus de risco por forma a aferir da adequabilidade
GRVPRGHORVGHUDWLQJXWLOL]DGRVHDLGHQWLƮFDUPDW¨ULDSDUDRVHXDSHUIHL¦RDPHQWR
 ,GHQWLƮFD¦¢R H GHVFUL¦¢R GRV SULQFLSDLV WLSRV GH ULVFRV HFRQ²PLFRV ƮQDQFHLURV H MXU¬GLFRV  D TXH D VRFLHGDGH VH H[S´H QR
H[HUF¬FLRGDDWLYLGDGH
Remete-se, neste ponto, para a informação facultada no Relatório e Contas 2016, no Capítulo Principais Riscos e Incertezas.
'HVFUL¦¢RGRSURFHVVRGHLGHQWLƮFD¦¢RDYDOLD¦¢RDFRPSDQKDPHQWRFRQWURORHJHVW¢RGHULVFRV
Remete-se, neste ponto, para a informação facultada no Relatório e Contas 2016, no capítulo sobre Gestão de Riscos.
55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na sociedade relativamente ao
SURFHVVRGHGLYXOJD¦¢RGHLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUD
No âmbito do Sistema de Controlo Interno e, mais concretamente, do Sistema de Gestão de Riscos, o Conselho de Administração
WRPDFRQKHFLPHQWRDGHTXDGRGRVWLSRVGHULVFRVDTXHDLQVWLWXL¦¢RVHHQFRQWUDH[SRVWDHGRVSURFHVVRVXWLOL]DGRVSDUDLGHQWLƮFDU
avaliar, acompanhar e controlar esses riscos, bem como das obrigações legais e dos deveres a que a instituição se encontra sujeita,
VHQGRUHVSRQV YHOSRUDVVHJXUDUTXHR%DQFRGLVS´HGHVLVWHPDVHƮFD]HVGHFRQWURORLQWHUQRHSURSXJQDSHORGHVHQYROYLPHQWRH
PDQXWHQ¦¢RGHXPVLVWHPDGHJHVW¢RGHULVFRVDSURSULDGRHHƮFD]
Assim, o órgão de Administração do Banco Comercial Português, mormente através da Comissão Executiva, Comissão de Auditoria
e Comissão de Avaliação de Riscos:
•'HƮQHHUHY©RVREMHWLYRVJOREDLVHRVREMHWLYRVHVSHF¬ƮFRVUHODWLYDPHQWHDRSHUƮOGHULVFRRXJUDXGHWROHU¡QFLDIDFHDRULVFR
EHPFRPRUHODWLYDPHQWHDRVQ¬YHLVGHGHFLV¢RGDV UHDVIXQFLRQDLVHPTXHHVWDVGHFLV´HVV¢RDSOLF YHLV
•$SURYDSRO¬WLFDVHSURFHGLPHQWRVFRQFUHWRVHƮFD]HVHDGHTXDGRVSDUDDLGHQWLƮFD¦¢RDYDOLD¦¢RDFRPSDQKDPHQWRHFRQWUROR
GRVULVFRVDTXHDLQVWLWXL¦¢RHVW H[SRVWDDVVHJXUDQGRDVXDLPSOHPHQWD¦¢RHFXPSULPHQWR
•9HULƮFDRFXPSULPHQWRGRVQ¬YHLVGHWROHU¡QFLDDRULVFRHGDVSRO¬WLFDVHSURFHGLPHQWRVGHJHVW¢RGHULVFRVDYDOLDQGRDVXDHƮF FLD
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HDFRQW¬QXDDGHTXD¦¢RDWLYLGDGHGDLQVWLWXL¦¢RQRVHQWLGRGHSRVVLELOLWDUDGHWH¦¢RHFRUUH¦¢RGHTXDLVTXHUGHƮFL©QFLDV
•$VVHJXUDTXHDVDWLYLGDGHVGHJHVW¢RGHULVFRVW©PXPDLQGHSHQG©QFLDHVWDWXWRHYLVLELOLGDGHVXƮFLHQWHVHTXHV¢RVXMHLWDVD
UHYLV´HVSHUL²GLFDV
• Pronuncia-se sobre os relatórios elaborados pelas funções de Gestão de Riscos e de Compliance, nomeadamente, sobre as
UHFRPHQGD¦´HVSDUDDDGR¦¢RGHPHGLGDVFRUUHWLYDV
• Assegura a efetiva implementação das suas orientações e recomendações no sentido de introduzir correções e ou melhorias no
Sistema de Gestão de Riscos.
O órgão de administração é igualmente responsável por assegurar a implementação e manutenção dos processos de informação
H GH FRPXQLFD¦¢R DGHTXDGRV  DWLYLGDGH H DRV ULVFRV GD LQVWLWXL¦¢R SHOD GHƮQL¦¢R GDV SRO¬WLFDV FRQWDELO¬VWLFDV D DGRWDU SHOR
HVWDEHOHFLPHQWRGDVRULHQWD¦´HVHSHODGHƮQL¦¢RGDVRS¦´HVTXHQR¡PELWRGHWDLVSRO¬WLFDVKDMDTXHWRPDUSRUIRUPDDDVVHJXUDU
D ƮDELOLGDGH GR UHODWR ƮQDQFHLUR 1HVWH VHQWLGR H D XP Q¬YHO PDLV RSHUDFLRQDO FRPSHWHOKH DSURYDU RV RXWSXWV GH UHSRUWH RX GH
divulgação externa produzidos para esse efeito.
Quanto ao Relatório de Controlo Interno previsto no Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal, no Regulamento n.º 3/2008 da
&090HQRDUW|$Q¹PHURDO¬QHDP GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGR²UJ¢RGHƮVFDOL]D¦¢RśD
Comissão de Auditoria e o ROC são as seguintes:
• Em base individual: emissão de parecer detalhado, suportado em relatório autónomo de auditor externo diferente do auditor
ƮQDQFHLURFRQWUDWDGRSDUDRHIHLWRQXPDEDVHDQXDOVREUHDHƮF FLDDGHTXD¦¢RGR6LVWHPDGH&RQWUROR,QWHUQR 6&, HHPLVV¢R
GHSDUHFHUGR52&VREUHRSURFHVVRGHSUHSDUD¦¢RHGLYXOJD¦¢RGHLQIRUPD¦¢RƮQDQFHLUDLQGLYLGXDO 5HODWR)LQDQFHLUR 
• Em base consolidada: emissão de parecer da empresa-mãe do Grupo, suportado em relatório autónomo de auditor externo
GLIHUHQWHGRDXGLWRUƮQDQFHLURFRQWUDWDGRSDUDRHIHLWRQXPDEDVHDQXDOVREUHDHƮF FLDDGHTXD¦¢RGR6LVWHPDGH&RQWUROR
QRTXDOVHGHYHSURQXQFLDUTXDQWRFRHU©QFLDGRVVLVWHPDVGHFRQWURORLQWHUQRGDVƮOLDLVLQFOXLQGRDVƮOLDLVQRHVWUDQJHLURHRV
estabelecimentos RƪVKRUH, podendo tal opinião ser fundamentada nos respetivos pareceres elaborados para o efeito pelos órgãos
GHƮVFDOL]D¦¢RGHFDGDXPDGDVƮOLDLVHHPLVV¢RGHSDUHFHUGR52&VREUHRSURFHVVRGHSUHSDUD¦¢RHGLYXOJD¦¢RGHLQIRUPD¦¢R
ƮQDQFHLUDFRQVROLGDGD 5HODWR)LQDQFHLUR 
IV. APOIO AO INVESTIDOR
56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação disponibilizada por esses serviços e elementos
para contacto
$WUDY¨VGD'LUH¦¢RGH5HOD¦´HVFRP,QYHVWLGRUHVR%DQFRHVWDEHOHFHXPGL ORJRSHUPDQHQWHFRPRXQLYHUVRƮQDQFHLUR$FLRQLVWDV
,QYHVWLGRUHV$QDOLVWDVH$J©QFLDVGH5DWLQJEHPFRPRFRPRVPHUFDGRVƮQDQFHLURVHPJHUDOHDVUHVSHWLYDVHQWLGDGHVUHJXODGRUDV
a) Composição da Direção de Relações com Investidores
A Direção de Relações com Investidores é composta por um responsável e quatro elementos que dividem as diversas tarefas da Direção
de modo a assegurar o melhor serviço no relacionamento com o mercado.
b) Funções da Direção de Relações com Investidores
As principais funções da Direção de Relações com Investidores são:
•3URSRUFLRQDUXPUHODFLRQDPHQWRFRPSOHWRULJRURVRWUDQVSDUHQWHHƮFLHQWHHGLVSRQ¬YHOFRPRVLQYHVWLGRUHVHDQDOLVWDVEHP
FRPR FRP RV PHUFDGRV ƮQDQFHLURV HP JHUDO H DV UHVSHWLYDV HQWLGDGHV UHJXODGRUDV QRPHDGDPHQWH QR TXH GL] UHVSHLWR 
divulgação de informação privilegiada e informação obrigatória, incluindo a coordenação e elaboração do Relatório e Contas
GR%DQFR
•$FRPSDQKDUDDWXDOL]D¦¢RGDHYROX¦¢RGDEDVHDFLRQLVWD
•5HSUHVHQWDUR%DQFRHPFRQIHU©QFLDVRXRXWURWLSRGHHYHQWRVTXHVHMDPGHVWLQDGRVDLQYHVWLGRUHVGHG¬YLGDRXGHD¦´HV
•&RODERUDUFRP UHDVFRPHUFLDLVQDSUHVWD¦¢RGHLQIRUPD¦¢RLQVWLWXFLRQDOHGLYXOJD¦¢RGDDWLYLGDGHGR*UXSR
• Gerir o relacionamento com as Agências de Rating, incluindo a preparação e envio de informação relevante com periodicidade
regular ou relacionada com acontecimentos de relevo.
c) Tipo de informação disponibilizada pela Direção de Relações com Investidores
Em 2016, à semelhança de anos anteriores, o Banco prosseguiu uma ampla atividade de comunicação com o mercado, adotando
as recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e as melhores práticas internacionais em sede de comunicação
ƮQDQFHLUDHLQVWLWXFLRQDO
No âmbito do cumprimento das obrigações legais e regulamentares de reporte, é divulgada trimestralmente informação relativa
aos resultados e à atividade do Banco e são realizadas conferências de imprensa e conference calls com Analistas e Investidores, que
contam com a participação de membros do Conselho de Administração.
Disponibiliza igualmente o Relatório e Contas Anual, o Relatório e Contas Semestral e os Relatórios e Contas Intercalares, e publica
toda a informação relevante e obrigatória através do sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Em 2016, o Banco efetuou mais de 1.000 comunicados ao mercado, dos quais 40 relativos a informação privilegiada.
Em 2016, o Banco participou em diversos eventos, tendo estado presente em 10 conferências e 4 roadshows na Europa e EUA, onde
realizou apresentações institucionais e reuniões one-to-one com investidores.
No cômputo do ano de 2016, foram ainda realizadas reuniões com 260 investidores, o que é revelador do interesse dos investidores
em relação ao Banco.
No sentido de aprofundar o seu relacionamento com a sua base acionista, o Banco manteve uma linha telefónica de apoio ao
$FLRQLVWDJUDWXLWDHGLVSRQ¬YHOWRGRVRVGLDV¹WHLVHQWUHDVHDVKRUDV
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O relacionamento com as Agências de Rating consistiu na realização dos Meetings anuais (Moody’s em 3 de junho, S&P em 18 de
abril, Fitch em 13 de abril e 12 de dezembro e com a DBRS em 31 de maio), na realização de Meetings de relacionamento (Moody’s em 2 de
junho e Dagong em 24 de novembro), na realização de 15 conference calls de resultados com as 4 agências de rating, na resposta a pedidos
de informação trimestral e na revisão das Credit Opinions, Press Releases e “Comentários” emitidos pelas Agências de Rating.
7RGDDLQIRUPD¦¢RGHQDWXUH]DLQVWLWXFLRQDOHUHOHYDQWHTXH¨S¹EOLFDHQFRQWUDVHGLVSRQ¬YHOQRV¬WLRGR%DQFRHPSRUWXJX©VH
em inglês, na página com o seguinte endereço:
www.millenniumbcp.pt
d) Elementos para contacto com a Direção de Relações com Investidores
Telefone: +351 21 113 10 84
Fax: +351 21 113 69 82
Morada: Av. Prof. Doutor Cavaco Silva, Edifício 1 Piso 0B, 2740-256 Porto Salvo, Portugal
E-mail: investors@millenniumbcp.pt
Sítio da sociedade na internet: www.millenniumbcp.pt
57. Representante para as relações com o mercado
O representante do Banco para as relações com o mercado é Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes, também primeiro responsável
pela Direção de Relações com Investidores.
58. Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no ano ou pendentes de anos anteriores
Durante o ano de 2016, o Banco recebeu, essencialmente por e-mail e por telefone, diversos pedidos de informação por parte de
$FLRQLVWDVH,QYHVWLGRUHV7DLVSHGLGRVIRUDPWUDWDGRVHUHVSRQGLGRVPDLRULWDULDPHQWHGHQWURGHGRLVGLDV¹WHLV1RƮQDOGHQ¢R
existiam pedidos de informação pendentes, referentes a anos anteriores.
V. SÍTIO DE INTERNET
59. Endereço(s)
O endereço do Banco, na internet é o seguinte:
www.millenniumbcp.pt
/RFDORQGHVHHQFRQWUDLQIRUPD¦¢RVREUHDƮUPDDTXDOLGDGHGHVRFLHGDGHDEHUWDDVHGHHGHPDLVHOHPHQWRVPHQFLRQDGRVQR
artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais
A informação em epígrafe encontra-se disponível no sitio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões
Os Estatutos do Banco e os regimentos dos órgãos sociais e comissões especializadas do Conselho de Administração, encontram-se
disponíveis no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt//Institucional/governacao/
62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, do representante para as relações
com o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor ou estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso
A informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais encontra-se disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte
endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/governacao/
A informação sobre a identidade do representante para as relações com mercado, da Direção de Relações com Investidores,
respetivas funções e meios de acesso, encontra-se disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/Institucional/investidores/
63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos,
bem como o calendário semestral de eventos societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da
assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais
$LQIRUPD¦¢RVREUHRVGRFXPHQWRVGHSUHVWD¦¢RGHFRQWDVUHODWLYRVDFDGDH[HUF¬FLRVHPHVWUHHWULPHVWUHGRV¹OWLPRVFLQFRDQRV
encontra-se disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt//Institucional/investidores/
2 FDOHQG ULR GH HYHQWRV VRFLHW ULRV ¨ SXEOLFDGR QR ƮQDO GH FDGD DQR UHSRUWDQGRVH DR DQR VHJXLQWH H FRQWHPSOD DV GDWDV
previsíveis da reunião da Assembleia Geral e as de apresentação de resultados com periodicidade trimestral (à imprensa, analistas e
investidores). Encontra-se disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/
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64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a informação preparatória e subsequente
com ela relacionada
3DUDDO¨PGHXPDS JLQDHVSHF¬ƮFD¨DQXDOPHQWHFULDGDQRSRUWDO ZZZPLOOHQQLXPEFSSW RXWUDGHFDU WHUWHPSRU ULRGHDSRLR
à Assembleia Geral contendo toda a informação preparatória, e subsequente com ela relacionada, incluindo a convocatória, que se
encontra disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt//Institucional/Governação/AssembleiasGerais/
65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das assembleias gerais da sociedade,
o capital social representado e os resultados das votações, com referência aos 3 anos antecedentes
O acervo histórico, com referência aos cinco anos antecedentes, incluindo a convocatória, o capital social representado, as propostas
apresentadas e os resultados das votações encontra-se disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt//Institucional/Governação/AssembleiasGerais/

D. REMUNERAÇÕES
I. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO
,QGLFD¦¢RTXDQWRFRPSHW©QFLDSDUDDGHWHUPLQD¦¢RGDUHPXQHUD¦¢RGRV²UJ¢RVVRFLDLVGRVPHPEURVGDFRPLVV¢RH[HFXWLYD
ou administrador delegado e dos dirigentes da sociedade
O Conselho de Remunerações e Previdência (CRP), de acordo com o disposto nas alíneas a) e b) do artigo 14.º dos Estatutos do Banco
e no âmbito da competência que lhe foi delegada, para o triénio de 2015/2017 pela Assembleia Geral, é o órgão com competência
SDUDƮ[DUDUHPXQHUD¦¢RGRVPHPEURVGRV²UJ¢RVVRFLDLVLQFOXLQGRRVPHPEURVGDFRPLVV¢RH[HFXWLYDEHPFRPRRVWHUPRVGRV
complementos de reforma, por velhice ou invalidez, dos administradores executivos.
Compete ainda ao Conselho de Remunerações e Previdência, juntamente com a Comissão de Nomeações e Remunerações,
submeter à Assembleia Geral de Acionistas do Banco, anualmente, uma declaração sobre a política de remuneração dos órgãos sociais
do Banco.
O Conselho de Administração, de acordo com o disposto no art. 7.º n.º 2.1. alínea q) do seu Regimento e conforme o estabelecido no
art. 115.º-C n.º 5 do RGICSF, detém competência exclusiva para a aprovação e revisão das políticas e práticas de remuneração do Banco.
Nesta função é assistido pela Comissão de Nomeações e Remunerações que formula e lhe transmite juízos informados e independentes
sobre a política e práticas de remuneração e sobre os incentivos criados para efeitos de gestão de riscos, de capital e de liquidez.
Tendo como destinatários o Conselho de Remunerações e Previdência (CRP) e a Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR),
D.30*HIHWXRXXPDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHHVSHF¬ƮFDHUHDOL]DGDHPFRQIRUPLGDGHFRPD1RUPD,QWHUQDFLRQDOVREUH6HUYL¦RV
Relacionados e o disposto no art. 8.º n.º 4 do Regulamento Delegado 153/2013 de 19 de dezembro de 2012, às remunerações que,
durante o exercício de 2016, foram pagas aos membros dos diferentes órgãos sociais e Diretores Coordenadores.
$.30*QR5HODW²ULRGHFRQFOXV´HVIDFWXDLVHPLWLGRQR¡PELWRGDYDOLGD¦¢RGDVUHPXQHUD¦´HVHVWDEHOHFLGDVHUHFHELGDVQRDQR
de 2016 pelos titulares de órgãos sociais do Banco e de Diretores Coordenadores, concluiu pela exatidão dos dados comunicados aos
CRP e CNR, bem como pela sua conformidade e adequação às deliberações tomadas pelos órgãos sociais com competência para tal.
II. COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES/CONSELHO DE REMUNERAÇÕES E PREVIDÊNCIA
&RPSRVL¦¢RGDFRPLVV¢RGHUHPXQHUD¦´HVLQFOXLQGRLGHQWLƮFD¦¢RGDVSHVVRDVVLQJXODUHVRXFROHWLYDVFRQWUDWDGDVSDUDOKHSUHVWDU
apoio e declaração sobre a independência de cada um dos membros e assessores
O Conselho de Remunerações e Previdência é composto por três a cinco membros, designados pela Assembleia Geral.
O Conselho de Remunerações e Previdência foi eleito na Assembleia Geral de Acionistas que se realizou em 11 de maio de 2015,
para exercer funções no triénio 2015/2017 e tem a seguinte composição:
Presidente:
José Gonçalo Ferreira Maury
Vogais:
José Guilherme Xavier de Basto
José Luciano Vaz Marcos
Manuel Soares Pinto Barbosa
Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor (renunciou às funções em 12 de fevereiro de 2016)
Todos os membros do Conselho de Remunerações e Previdência em funções são independentes relativamente aos membros
executivos e não executivos do órgão de administração e são igualmente independentes em relação à sociedade tal como decorre dos
respetivos currículos anexos ao presente Relatório.
O Conselho de Remunerações e Previdência, visando desenvolver as suas competências em linha com as melhores práticas
internacionais em matérias de remuneração, contratou a Mercer Portugal Lda. (Marsh Mclennan), empresa independente líder
PXQGLDOHPUHFXUVRVKXPDQRVSDUDDSUHVWD¦¢RGHDFRQVHOKDPHQWRW¨FQLFRHVSHFLDOL]DGRLGHQWLƮFDQGRXPFRQMXQWRGHSULQF¬SLRV
RULHQWDGRUHVSDUDDGHƮQL¦¢RGDSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦´HVGRVPHPEURVGRV²UJ¢RVVRFLDLVHGRVmaterial risk takers, em conformidade
com as orientações divulgadas pelos reguladores nacionais e internacionais, nomeadamente a EBA - European Banking Authority.
Quando da contratação da Mercer Portugal, Lda., promovida pelo Conselho de Remunerações e Previdência foi deliberado, em
articulação com a Comissão de Nomeações e Remunerações, solicitar a esta empresa a elaboração de uma proposta que responda a
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XPFRQMXQWRGHQHFHVVLGDGHVDWXDOPHQWHH[LVWHQWHVGHFRUUHQWHVGRUHHPEROVRDQWHFLSDGRGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGH
fundos próprios, designadamente:
• BenchmarkGHUHPXQHUD¦¢RSDUDRVPHPEURVH[HFXWLYRVHQ¢RH[HFXWLYRVGR&RQVHOKRGHDGPLQLVWUD¦¢R
•$WXDOL]D¦¢RGDSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦¢RGRVPHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RHGLULJHQWHVRXGLUHWRUHVGH
UHSRUWHGLUHWRDRVPHPEURVH[HFXWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R
• Cálculo de remuneração variável potencial no âmbito da Política de Remuneração dos membros executivos do Conselho de
$GPLQLVWUD¦¢R
•$SRLRDRSURFHVVRGHDYDOLD¦¢RGRVPHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢R
Não mantendo esta consultora ou os seus responsáveis qualquer outro relacionamento com o Conselho de Administração ou
qualquer dos seus membros, considera-se que a sua contratação para a prestação do serviço, com o âmbito alargado como referido
no parágrafo precedente, em nada é passível de afetar a independência desta consultora em relação à sociedade ou ao seu Conselho
de Administração.
&RQKHFLPHQWRVHH[SHUL©QFLDGRVPHPEURVGDFRPLVV¢RGHUHPXQHUD¦´HVHPPDW¨ULDGHSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦´HV
O Presidente do Conselho de Remunerações e Previdência, José Gonçalo Ferreira Maury e o vogal Manuel Soares Pinto Barbosa,
desempenham atualmente e desde há vários anos cargos em comissões de remunerações, ou em comissões equivalentes em outras
VRFLHGDGHVRTXHOKHVFRQIHUHH[SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOFRQKHFLPHQWRVHSHUƮODGHTXDGRQRTXHFRQFHUQHPDW¨ULDGHSRO¬WLFDGH
remunerações, como melhor decorre do respetivo currículo, vide Anexo II.
III. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES
'HVFUL¦¢RGDSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦¢RGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢R
(PFRQVRQ¡QFLDFRPRSODQRGHUHFDSLWDOL]D¦¢RGR%DQFRFRPUHFXUVRDLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSUHYLVWRQRDUWLJR|GD/HLQ|$GH
GHQRYHPEURR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©VGXUDQWHRSHU¬RGRGHGXUD¦¢RGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRHQFRQWUDVHYLQFXODGRSHORGLVSRVWR
no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de maio pelo que, e independentemente da política de remuneração dos membros dos
seus órgãos de administração aprovada pela Assembleia Geral que se realizou no dia 31 de maio de 2012, a remuneração do conjunto dos
PHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RIRLƮ[DGDHPGDUHPXQHUD¦¢RP¨GLDDXIHULGDSHORVPHPEURVGHVWHV²UJ¢RV
nos anos de 2010 e 2011, não sendo paga, no ano a que este Relatório reporta, qualquer remuneração variável.
Em consequência, e durante o ano de 2016, a remuneração máxima dos membros do conselho de administração é a indicada no
ponto 77, abaixo.
Não obstante, o Conselho de Remunerações e Previdência submeteu à Assembleia Geral de 21 de abril de 2016, com caráter vinculativo,
o Modelo de Remuneração do Conselho de Administração, incluindo a Comissão Executiva, que em seguida se transcreve, e que foi aprovado
por 99,07% dos votos expressos, encontrando-se presentes ou representados Acionistas detentores de 44,21% do capital social.
"I. Composição da Remuneração
a) Conselho de Administração
1RVWHUPRVGRDUWLJRGRV(VWDWXWRVGR%&3DƬ[DÂ¾RGRPRQWDQWHGDUHPXQHUDÂ¾RGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHYHU¼VHUIHLWDSDUDFDGDDGPLQLVWUDGRU
LQGLYLGXDOPHQWHWHQGRHPFRQWDGHVLJQDGDPHQWHRVLQWHUHVVHVGHPÄGLRHORQJRSUD]RGR%DQFRHRQ¾RLQFHQWLYR»DVVXQÂ¾RH[FHVVLYDGHULVFRV
7HQGRHPFRQVLGHUDÂ¾RRGLVSRVWRQRDUWGR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDOQHQRDUWQGRV(VWDWXWRVGR%&3RVPHPEURV
Q¾RH[HFXWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDÂ¾RGR%&3DXIHUHPXPDUHPXQHUDÂ¾RƬ[DSDJDYH]HVSRUDQRFXMRPRQWDQWHÄSUHVHQWHPHQWH
GHWHUPLQDGRWHQGRHPFRQWDRHVWDEHOHFLGRQRDUWQGD3RUWDULD$$UHPXQHUDÂ¾RGRVPHPEURVQ¾RH[HFXWLYRVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDÂ¾RQRPHDGRVSHOR(VWDGR3RUWXJXÅVIRLGHƬQLGDSHORSUÎSULR'HVSDFKRQ$
$UHPXQHUDÂ¾RGRVPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDSRGHVHULQWHJUDGDSRUXPDFRPSRQHQWHƬ[DHXPDFRPSRQHQWHYDUL¼YHOQRVWHUPRVGR
GLVSRVWRQRDUWGR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDOQHQRDUWQGRV(VWDWXWRVGR%&3HHPOLQKDGHFRQWDFRPDVOLPLWDÂÐHV
GHFRUUHQWHVGDOHJLVODÂ¾RQDFLRQDOHFRPXQLW¼ULD
i. Remuneração Fixa Anual
$FRPSRQHQWHƮ[DGDUHPXQHUD¦¢RGRVPHPEURVH[HFXWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R¨
3DJDYH]HVSRUDQR
'HWHUPLQDGDHPIXQÂ¾RGRFULWÄULRHVWDEHOHFLGRQRDUWQGD3RUWDULD$
ii. Remuneração Variável
1RVWHUPRVGRDUW)QGR5HJLPH*HUDOGDV,QVWLWXLÂÐHVGH&UÄGLWRH6RFLHGDGHV)LQDQFHLUDVDVRPDGDVSDUFHODVYDUL¼YHLVGDUHPXQHUDÂ¾R
GRVGLYHUVRVDGPLQLVWUDGRUHVQ¾RGHYHH[FHGHURGREURGDFRPSRQHQWHƬ[DGDUHPXQHUDÂ¾RGHFDGDFRODERUDGRU
(PIDFHGRGLVSRVWRQRDUWGD3RUWDULD$PDQWÄPVHSUHVHQWHPHQWHDRSÂ¾RSHORQ¾RSDJDPHQWRGHTXDOTXHUUHPXQHUDÂ¾R
YDUL¼YHOGXUDQWHRSHUÈRGRHPTXHR%DQFRVHHQFRQWUHVXMHLWRDR3URJUDPDGH5HFDSLWDOL]DÂ¾RFRPUHFXUVRDLQYHVWLPHQWRSÕEOLFRFXMRWHUPRƬQDO
HVW¼SUHYLVWRSDUDGHMXQKRGH
iii. Plano de Incentivo de Longo Prazo
2&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVH3UHYLGÅQFLDDSURYRXDQWHULRUPHQWHSDUDHIHLWRVH[FOXVLYDPHQWHGHPRQLWRUL]DÂ¾RHDFRPSDQKDPHQWRLQWHUQR
XP 3ODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RSDUDRVPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDÂ¾RYLVDQGRRUHFRQKHFLPHQWRGD
SURVVHFXÂ¾RGRREMHWLYRGHUHHPEROVRLQWHJUDOGRVIXQGRVGLVSRQLELOL]DGRVDRDEULJRGRSURJUDPDGHUHFDSLWDOL]DÂ¾RFRPUHFXUVRDLQYHVWLPHQWR
SÕEOLFRHDWHQGHQGRDRFRQWULEXWRLQGLYLGXDOGHFDGDXPGDTXHOHVPHPEURVSDUDDFRQFUHWL]DÂ¾RGDTXHOHREMHWLYR
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1HVWHHVSHFLDOFRQWH[WRHVWHSODQRÄXPSODQRWUDQVLWÎULRGHLQFHQWLYRVQDPHGLGDHPTXHIRLFRQFHELGRGXUDQWHDLQWHUYHQÂ¾RHVWDWDOHQHVVH
VHQWLGRHVW¼VXMHLWR»VOLPLWDÂÐHVUHPXQHUDWÎULDVOHJDLV7HPFRPRSULQFLSDOREMHWLYRIRPHQWDURUHHPEROVRLQWHJUDOGRVIXQGRVGLVSRQLELOL]DGRV
SHOR(VWDGRRPDLVUDSLGDPHQWHSRVVÈYHOFRPVDOYDJXDUGDGDVROLGH]ƬQDQFHLUDGR%DQFR
(VWHSODQRWUDQVLWÎULRGHLQFHQWLYRVDVVXPHDVVLPQRFRQWH[WRDWXDOQDWXUH]DQHFHVVDULDPHQWHHYHQWXDORXFRQWLQJHQWHHPYLUWXGHGHDVXD
PDWHULDOL]DÂ¾RDSHQDVSRGHURFRUUHUDSÎVRUHHPEROVRLQWHJUDOGRVIXQGRVSÕEOLFRVHDFRQVHTXHQWHFHVVDÂ¾RGDVOLPLWDÂÐHVTXHDWXDOPHQWH
LPSHQGHPVREUHR%DQFRHPPDWÄULDGHSROÈWLFDGHUHPXQHUDÂ¾RGRVPHPEURVGRVÎUJ¾RVVRFLDLV
(PGHYLGRWHPSRHWHUPLQDGDDLQWHUYHQÂ¾RGR(VWDGRR&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVH3UHYLGÅQFLDVXEPHWHU¼»$VVHPEOHLD*HUDOXPSODQRGH
LQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RQ¾RFRQGLFLRQDGRSHODVUHVWULÂÐHVGHFRUUHQWHVGDVQRUPDVOHJDLVUHODWLYDV»V$MXGDVGH(VWDGRHFRQVHQW½QHRHHPOLQKD
FRPDVPDLVDGHTXDGDVHERDVSU¼WLFDVGHPHUFDGR
'DH[SHULÅQFLDUHFROKLGDFRPDPRQLWRUL]DÂ¾RLQWHUQDGDTXHOHSODQRIRUDPHQWUHWDQWRLQWURGX]LGDVDOJXPDVDOWHUDÂÐHVQ¾RVLJQLƬFDWLYDVPDV
HPWHUPRVTXHSHUPLWHPFRQVLGHUDUTXHRUHVSHWLYRUHJLPHWUDQVLWÎULRFRUUHVSRQGHDJRUD»VUHJUDVFRPEDVHQDVTXDLVDSURSRVWDGHDWULEXLÂ¾R
GDTXHOHLQFHQWLYRSRGHU¼YLUDVHURSRUWXQDPHQWHDSUHVHQWDGDDRVVHQKRUHVDFLRQLVWDV
2SODQRHPFDXVDFDUDWHUL]DVHSHORIDFWRGHDDWULEXLÂ¾RHDPHGLGDGRLQFHQWLYRVHUHPGHSHQGHQWHVGRFDOHQG¼ULRGRUHHPEROVRGRVIXQGRV
SÕEOLFRVPDVWDPEÄPGRGHVHPSHQKRGR%DQFRSRUIRUPDDWHUVHPSUHSUHVHQWHRREMHWLYRGDFULDÂ¾RGHYDORUSDUDRDFLRQLVWD
(VWH3ODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RÄGLYXOJDGRHPDQH[R»SUHVHQWH'HFODUDÂ¾RVREUH3ROÈWLFDGH5HPXQHUDÂ¾RYLVDQGRSHUPLWLUHP
PRPHQWRRSRUWXQRVXEPHWHU»$VVHPEOHLD*HUDOGR%DQFRXPDSURSRVWDFRQFUHWDGHDWULEXLÂ¾RGHXPDFRPSHQVDÂ¾RQRVWHUPRVDOLSUHYLVWRV
3HODVUD]ÐHVM¼UHIHULGDVWDODSHQDVSRGHU¼RFRUUHUQDSULPHLUDUHXQL¾RGD$VVHPEOHLD*HUDOGR%DQFRTXHRFRUUDDSÎVRUHHPEROVRLQWHJUDO
GRVIXQGRVGLVSRQLELOL]DGRVDRDEULJRGR3URJUDPDGH5HFDSLWDOL]DÂ¾RFRPUHFXUVRDLQYHVWLPHQWRSÕEOLFR
$LQWHJUDÂ¾RGR3ODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RQHVWHGRFXPHQWRTXHGLYXOJDDSROÈWLFDGHUHPXQHUDÂ¾RFXPSUHDVVLPXPGHVLGHUDWRGHSXEOLFLWDÂ¾R
GRVUHIHULGRVFULWÄULRVGHUHPXQHUDÂ¾RHQ¾RTXDOTXHUGHFLV¾RGHDWULEXLÂ¾RGHLQFHQWLYRVTXHVHPSUHHVWDU¼GHSHQGHQWHGDVUHIHULGDVFRQGLÂÐHV
iv. Benefícios
0DQWÄPVHDSU¼WLFDHPYLJRUQRTXHUHVSHLWDDVHJXURGHVDÕGHFDUW¾RGHFUÄGLWRHWHOHPÎYHOFRPSHWLQGR»&RPLVV¾R([HFXWLYDDUHVSHWLYDDXWRUL]DÂ¾R
5HODWLYDPHQWHDYHÈFXORVDXWRPÎYHLVGHVHUYLÂRQ¾RVHQGRPDWÄULDGHFRPSHWÅQFLDGR&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVH3UHYLGÅQFLDRYDORUOLPLWH
VHU¼GHWHUPLQDGRSHOD&RPLVV¾R([HFXWLYDWHQGRHPFRQWDDSU¼WLFDVHJXLGDQDVGHPDLVLQVWLWXLÂÐHVGHFUÄGLWRGHGLPHQV¾RHTXLYDOHQWH
b) Comissão Executiva
1¾RV¾RDWULEXÈGRVDRVPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDRXWURVEHQHIÈFLRVSHFXQL¼ULRVQ¾RSUHYLVWRVQDSUHVHQWHGHFODUDÂ¾R
c) Membros Não Executivos do Conselho de Administração e Órgão de Fiscalização
7HQGRHPFRQVLGHUDÂ¾RRGLVSRVWRQRDUWGR$YLVRGR%DQFRGH3RUWXJDOQRVPHPEURVQ¾RH[HFXWLYRVGRÎUJ¾RGHDGPLQLVWUDÂ¾R
LQFOXLQGRRVPHPEURVGD&RPLVV¾RGH$XGLWRULDDXIHUHPXPDUHPXQHUDÂ¾RƬ[DSDJDYH]HVSRUDQRTXHQ¾RLQFOXLTXDOTXHUFRPSRQHQWHFXMR
valor dependa do desempenho ou do valor do Banco.
II. Fixação da Remuneração
$DORFDÂ¾RGRPRQWDQWHUHVXOWDQWHGRSUHYLVWRQRDUWQGD3RUWDULD$HQWUHFDGDXPGRVÎUJ¾RVGHDGPLQLVWUDÂ¾RHƬVFDOL]DÂ¾R
EHPFRPRHQWUHFDGDXPGRVVHXVPHPEURVIRLDFHLWHSHOR&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVH3UHYLGÅQFLDWHQGRHVSHFLDOPHQWHHPFRQWDDQDWXUH]D
GDVIXQÂÐHVSRUFDGDXPGDTXHOHVGHVHPSHQKDGDVHDVFRPSHWÅQFLDVHVWDWXW¼ULDVGHVWH&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVEHPFRPRDVIXQÂÐHVGD
&RPLVV¾RGH1RPHDÂÐHVH5HPXQHUDÂÐHVGR%DQFR
III. Outros aspetos
3HORH[HUFÈFLRGDVUHVSHWLYDVIXQÂÐHVRVPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDQ¾RUHFHEHPFRPSHQVDÂÐHVDGLFLRQDLV»VTXHDTXLV¾RFRPXQLFDGDV
7HQGRSUHVHQWHTXHDUHPXQHUDÂ¾RGRVPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDWHPHPYLVWDDFRPSHQVDÂ¾RGDVDWLYLGDGHVTXHGHVHQYROYHPQR
%&3GLUHWDPHQWHEHPFRPRHPVRFLHGDGHVFRPHVWHUHODFLRQDGDV GHVLJQDGDPHQWHVRFLHGDGHVHPUHODÂ¾RGHGRPÈQLRRXGHJUXSRFRPR%&3 
RXÎUJ¾RVVRFLDLVSDUDRVTXDLVWHQKDPVLGRQRPHDGRVSRULQGLFDÂ¾RRXHPUHSUHVHQWDÂ¾RGR%DQFRRYDORUOÈTXLGRGDVUHPXQHUDÂÐHVDXIHULGDV
DQXDOPHQWHSRUWDLVIXQÂÐHVSRUFDGDPHPEURGD&RPLVV¾R([HFXWLYDVHU¼GHGX]LGRDRUHVSHWLYRYDORUGH5HPXQHUDÂ¾R)L[D$QXDO¤REULJDÂ¾RH
GDUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDPHPEURH[HFXWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDÂ¾RDFRPXQLFDÂ¾RGDVFRPSHQVDÂÐHVDGLFLRQDLVTXHWHQKDPDXIHULGR
SDUDHIHLWRVGRSURFHGLPHQWRDWU¼VHVWDEHOHFLGR
2VPHPEURVGD&RPLVV¾R([HFXWLYDQ¾RFHOHEUDU¾RFRQWUDWRVGHFREHUWXUDGHULVFR KHGJLQJ RXGHWUDQVIHUÅQFLDGHULVFRUHODWLYDPHQWHD
TXDOTXHUFRPSRQHQWHGLIHULGDTXHSRVVDPPLQLPL]DURVHIHLWRVUHVXOWDQWHVGRULVFRLQHUHQWHDRVLVWHPDGHUHPXQHUDÂ¾RHVWDEHOHFLGR
1¾RIRUDPSDJDVQHPV¾RGHYLGDVTXDLVTXHUFRPSHQVDÂÐHVRXLQGHPQL]DÂÐHVDPHPEURVGRÎUJ¾RGHDGPLQLVWUDÂ¾RGHYLGR»FHVVDÂ¾RGDV
VXDVIXQÂÐHVGXUDQWHRH[HUFÈFLRq
,QIRUPD¦¢RVREUHRPRGRFRPRDUHPXQHUD¦¢R¨HVWUXWXUDGDGHIRUPDDSHUPLWLURDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHVGRVPHPEURV
GR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RFRPRVLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RGDVRFLHGDGHEHPFRPRVREUHRPRGRFRPR¨EDVHDGDQDDYDOLD¦¢RGR
GHVHPSHQKRHGHVLQFHQWLYDDDVVXQ¦¢RH[FHVVLYDGHULVFRV
7DOFRPRUHIHULGRQRSULPHLURSDU JUDIRGRDQWHULRUSRQWRQ¹PHURRVSRQWRVDQ¢RV¢RDSOLF YHLVDR%DQFR&RPHUFLDO
Português enquanto durar o período de intervenção do Estado.
&RQWXGRQDVHTX©QFLDGDDQWHFLSD¦¢RGRUHHPEROVRLQWHJUDOGRLQYHVWLPHQWRS¹EOLFRSDUDUHIRU¦RGHIXQGRVSU²SULRVR%DQFR
pondera submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas que se realizará no próximo dia 10 de maio, uma
proposta de política de remuneração que tenha em consideração as caraterísticas, critérios e parâmetros constantes dos pontos 70. a
75 do Modelo de Relatório de Governo Societário, anexo ao Regulamento da CMVM n.º 4/2013 Governo das Sociedades.
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76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data
em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais
25HJLPHGH5HIRUPDSRUYHOKLFHRXLQYDOLGH]GRVPHPEURVGD&RPLVV¢R([HFXWLYDHQFRQWUDVHGHƮQLGRQRDUWLJR|GRFRQWUDWRGH
sociedade, que a seguir se transcreve, e no documento aprovado na Assembleia Geral realizada a 21 de abril de 2016.
“2VDGPLQLVWUDGRUHVEHQHƬFLDPGRUHJLPHGHVHJXUDQÂDVRFLDOTXHFDVRDFDVRVHMDDSOLF¼YHO
2VDGPLQLVWUDGRUHVWÅPDLQGDRGLUHLWRDXPFRPSOHPHQWRGHUHIRUPDSRUYHOKLFHRXLQYDOLGH]SRGHQGRR%DQFRUHDOL]DUFRQWUDWRVGH
seguro a seu favor.
1RLQÈFLRGRPDQGDWRHSRUDFRUGRFRPFDGDDGPLQLVWUDGRURFRQWUDWRGHVHJXURSRGHVHUVXEVWLWXÈGRSRUFRQWULEXLÂÐHVSDUDXPIXQGRGH
SHQVÐHVGHFRQWULEXLÂ¾RGHƬQLGD
2PRQWDQWHGDVFRQWULEXLÂÐHVGR%DQFRQR½PELWRGRVGRLVQÕPHURVDQWHULRUHVÄƬ[DGRDQXDOPHQWHSHOR&RQVHOKRGH5HPXQHUDÂÐHVH3UHYLGÅQFLD
2%DQFRQ¾RDVVXPHHQFDUJRVDGLFLRQDLVFRPRVFRPSOHPHQWRVGHUHIRUPDDSÎVDFHVVDÂ¾RGDVIXQÂÐHVGHFDGDDGPLQLVWUDGRU
$HIHWLYDÂ¾RGRGLUHLWRDRFRPSOHPHQWRGHSHQGHGHREHQHƬFL¼ULRSDVVDU»VLWXDÂ¾RGHUHIRUPDSRUYHOKLFHRXSRULQYDOLGH]DRDEULJRGR
UHJLPHGHVHJXUDQÂDVRFLDOTXHOKHIRUDSOLF¼YHO
1RPRPHQWRGDSDVVDJHP»VLWXDÂ¾RGHUHIRUPDREHQHƬFL¼ULRSRGHRSWDUSHODUHPLÂ¾RGRFDSLWDO
(PFDVRGHPRUWHDQWHVGDSDVVDJHP»VLWXDÂ¾RGHUHIRUPDPDQWÄPVHRGLUHLWRDRUHHPEROVRGRFDSLWDODFXPXODGRRTXDOVHJXHRV
GLVSRVLWLYRVFRQWUDWXDLVRXOHJDLVDSOLF¼YHLV”
Não está previsto qualquer benefício adicional para os administradores, caso ocorra reforma antecipada.
IV. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
77. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros dos órgãos de
DGPLQLVWUD¦¢RGDVRFLHGDGHSURYHQLHQWHGDVRFLHGDGHLQFOXLQGRUHPXQHUD¦¢RƮ[DHYDUL YHOHUHODWLYDPHQWHDHVWDPHQ¦¢RV
diferentes componentes que lhe deram origem
O montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros dos órgãos de administração da
sociedade, consta do Quadro seguinte:
A
Membros do Conselho
de Administração (CA)

Cargo

B

Pago
Diretamente
pelo BCP (€)

A+B

3DJR$WUDY¨V
Remuneração
de Outras
Administradores
Sociedades (€) 1¢R([HFXWLYRV ż

IRS
Retido (€)

Obs.

António Vítor Martins
Monteiro

Presidente do
Conselho de
Administração

90.000,00

0,00

90.000,00

37.320,00

Carlos José da Silva

Vice-Presidente
do Conselho de
Administração

67.500,00

0,00

67.500,00

16.872,00

Álvaro Roque de Pinho
de Bissaia Barreto

Vogal do
Conselho de
Administração

24.999,96

0,00

24.999,96

8.808,00

André Magalhães Luís
Gomes

Vogal do
Conselho de
Administração

24.999,96

0,00

24.999,96

5.252,00

António Henriques de
Pinho Cardão

Vogal do
Conselho de
Administração

24.999,96

0,00

24.999,96

9.732,00 Auferiu Pensão de Reforma
como reformado do BCP.

António Luís Guerra
Nunes Mexia

Vogal do
Conselho de
Administração

0,00

0,00

0,00

Bernardo de Sá
Bramcamp Sobral
Sottomayor

Vogal do
Conselho de
Administração

15.000,00

0,00

15.000,00

3.750,00 Foi exonerado do cargo de
membro não executivo do
Conselho de Administração, na
sequência de requerimento do
próprio e por despacho de 26
de fevereiro de 2016 do Senhor
Ministro das Finanças.

João Bernardo Bastos
Mendes Resende

Vogal do
Conselho de
Administração

30.000,00

0,00

30.000,00

7.500,00

Raquel Rute da Costa
David Vunge

Vogal do
Conselho de
Administração

24.999,96

0,00

24.999,96

4.248,00

André Palma Mira David Vogal do
Nunes
Conselho de
Administração

0,00

0,00

0,00

302.499,84

0,00

302.499,84
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0,00 Nomeado a
16/12/2016.
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A

B

A+B

Pago
Diretamente
pelo BCP (€)

3DJR$WUDY¨V
de Outras
Sociedades (€)

Remuneração
Membros
Comissão de
Auditoria (€)

IRS
Retido (€)

Obs.

João Manuel Matos Loureiro

Presidente da
Comissão de
Auditoria

86.250,06

0,00

86.250,06

33.317,00

Cidália Maria da Mota Lopes

Vogal da
Comissão de
Auditoria

35.000,04

0,00

35.000,04

9.744,00

Jaime de Macedo Santos Bastos

Vogal da
Comissão de
Auditoria

35.000,04

0,00

35.000,04

10.224,00

José Rodrigues de Jesus

Vogal da
Comissão de
Auditoria

67.500,00

0,00

67.500,00

24.192,00 Nomeado pelo
Estado durante o
período de vigência
do investimento
S¹EOLFRSDUDRUHIRU¦R
de fundos próprios.
Auferiu remuneração
até 31/03/2016, na
Ocidental Grupo,
como vogal do
Conselho Fiscal.

223.750,14

0,00

223.750,14

A

Membros da Comissão
([HFXWLYD &(

B

C

3DJR$WUDY¨V
de Outras
Sociedades (€)

Pago por
Sociedades
do Grupo
referente
a 2015 e
regularizado
no início de
2016 (€)

Cargo
Pago
Diretamente
pelo BCP (€)

77.477,00

A+B+C

Remuneração
Administradores
([HFXWLYRV)L[DGD
pelo CRP (€)

IRS
Retido (€)

Nuno Manuel da Silva
Amado

Vice-Presidente do
CA e Presidente da CE

343.858,35

23.996,04

17.304,93

385.159,32

159.657,00

Miguel Maya Dias Pinheiro

Vice-Presidente da
Comissão Executiva

273.603,72

21.836,19

12.687,49

308.127,40

125.753,00

Miguel de Campos Pereira
de Bragança

Vice-Presidente da
Comissão Executiva

259.008,66

31.971,11

17.147,63

308.127,40

112.888,00

José Jacinto Iglésias Soares

Vogal da Comissão
Executiva

269.611,58

0,00

0,00

269.611,58

121.456,00

José Miguel Bensliman
Schorcht da Silva Pessanha

Vogal da Comissão
Executiva

269.611,58

0,00

0,00

269.611,58

124.616,00

Maria Conceição Mota
Soares de Oliveira Callé
Lucas

Vogal da Comissão
Executiva

269.611,58

0,00

0,00

269.611,58

124.320,00

Rui Manuel da Silva Teixeira

Vogal da Comissão
Executiva

236.355,70

19.540,56

13.715,32

269.611,58

107.396,00

1.921.661,17

97.343,90

60.855,37

2.079.860,44

876.086,00
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0RQWDQWHVDTXDOTXHUW¬WXORSDJRVSRURXWUDVVRFLHGDGHVHPUHOD¦¢RGHGRP¬QLRRXGHJUXSRRXTXHVHHQFRQWUHPVXMHLWDVD
um domínio comum
Tendo presente o disposto na política de remuneração dos membros do Conselho de Administração, transcrita no anterior ponto 69.
que estabelece que o valor líquido das remunerações auferidas anualmente por cada Administrador Executivo em razão de funções
desempenhadas em sociedades ou órgãos sociais para os quais tenha sido nomeado por indicação ou em representação do Banco,
VHU GHGX]LGRDRVYDORUHVGDUHVSHWLYDUHPXQHUD¦¢RƮ[DDQXDOUHPHWHVHSDUDR4XDGURGRDQWHULRUSRQWRTXHTXDQWLƮFDWDLV
deduções.
5HPXQHUD¦¢RSDJDVREDIRUPDGHSDUWLFLSD¦¢RQRVOXFURVHRXGHSDJDPHQWRGHSU¨PLRVHRVPRWLYRVSRUTXHWDLVSU¨PLRVH
ou participação nos lucros foram concedidos
No exercício a que este Relatório reporta, não foi paga qualquer remuneração sob a forma de participação nos lucros e/ou de
pagamento de prémios.
,QGHPQL]D¦´HVSDJDVRXGHYLGDVDH[DGPLQLVWUDGRUHVH[HFXWLYRVUHODWLYDPHQWHFHVVD¦¢RGDVVXDVIXQ¦´HVGXUDQWHRH[HUF¬FLR
No exercício a que este Relatório reporta, não foi paga, nem era devida qualquer indemnização a ex-administradores,
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.
81. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros dos órgãos de
ƮVFDOL]D¦¢RGDVRFLHGDGHSDUDHIHLWRVGD/HLQ|GHGHMXQKR
Vide4XDGURGRSRQWRQ¹PHUR
81.1. Em cumprimento do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011 de 9 de janeiro de 2012, no que respeita aos elementos de
informação a divulgar no Relatório de Governo Societário, o Banco Comercial Português, S.A., informa-se o seguinte:
•1DSRO¬WLFDGHUHPXQHUD¦¢RR%DQFRQ¢RUHOHYRXDVFRPSRQHQWHVYDUL YHLVHƮ[DVGDUHPXQHUD¦¢RQHPRVOLPLWHVP [LPRV
para cada componente, nem o modo como está sujeito ao pagamento da remuneração variável ou os critérios em que se
baseia a atribuição desta componente, em virtude de observar as regras em matéria remuneratória emergentes do Plano de
5HFDSLWDOL]D¦¢RHPYLJRUDGHGH]HPEURGH5HPHWHVHSDUDDLQIRUPD¦¢RIDFXOWDGDQRSULPHLURSDU JUDIRSRQWR
• A política de remuneração obsta à criação de mecanismos que permitam o recurso por parte dos membros do órgão de
administração a seguros de remuneração ou outros mecanismos de cobertura de risco tendentes a atenuar os efeitos de
DOLQKDPHQWRSHORULVFRLQHUHQWHVVVXDVPRGDOLGDGHVGHUHPXQHUD¦¢R
•1¢RIRLSDJDTXDOTXHUUHPXQHUD¦¢RVREDIRUPDGHSDUWLFLSD¦¢RQRVOXFURVHRXGHSDJDPHQWRGHSU¨PLRV
• Não foi atribuído qualquer benefício de natureza não pecuniária.
82. Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral
1DƮ[D¦¢RGDUHPXQHUD¦¢RGRVPHPEURVHOHLWRVGD0HVDGD$VVHPEOHLD*HUDOR&RQVHOKRGH5HPXQHUD¦´HVH3UHYLG©QFLDWHYHHP
consideração, para o mandato que se iniciou em maio de 2014, os montantes pagos para esta função pelas principais sociedades
FRWDGDVFRPVHGHHP3RUWXJDOHGHGLPHQV¢RVHPHOKDQWHGR%&3WHQGRƮ[DGRDUHPXQHUD¦¢RDQXDOGR3UHVLGHQWHGD0HVDGD
Assembleia em 42.000 euros.
V. ACORDOS COM IMPLICAÇÕES REMUNERATÓRIAS
/LPLWD¦´HVFRQWUDWXDLVSUHYLVWDVSDUDDFRPSHQVD¦¢RDSDJDUSRUGHVWLWXL¦¢RVHPMXVWDFDXVDGHDGPLQLVWUDGRUHVXDUHOD¦¢R
com a componente variável da remuneração
Salienta-se nesta matéria o disposto no artigo 403.º n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais que se transcreve: “Se a destituição
não se fundar em justa causa, o administrador tem direito a indemnização pelos danos sofridos, pelo modo estipulado no contrato
com ele celebrado ou nos termos gerais de direito, sem que a indemnização possa exceder o montante das remunerações que
SUHVXPLYHOPHQWHUHFHEHULDDW¨DRƮQDOGRSHU¬RGRSDUDTXHIRLHOHLWRš
3DUD DO¨P GDV TXH DFDEDP GH VHU UHIHULGDV Q¢R IRUDP Ʈ[DGDV TXDLVTXHU RXWUDV OLPLWD¦´HV RX FRQGL¦´HV FRQWUDWXDLV SDUD D
compensação a pagar por destituição sem justa causa.
 5HIHU©QFLD  H[LVW©QFLD H GHVFUL¦¢R FRP LQGLFD¦¢R GRV PRQWDQWHV HQYROYLGRV GH DFRUGRV HQWUH D VRFLHGDGH H RV WLWXODUHV
GR²UJ¢RGHDGPLQLVWUD¦¢RHGLULJHQWHVQDDFH¦¢RGRQ|GRDUWLJR|%GR&²GLJRGRV9DORUHV0RELOL ULRVTXHSUHYHMDP
LQGHPQL]D¦´HVHPFDVRGHGHPLVV¢RGHVSHGLPHQWRVHPMXVWDFDXVDRXFHVVD¦¢RGDUHOD¦¢RGHWUDEDOKRQDVHTX©QFLDGHXPD
mudança de controlo da sociedade. (art. 245.º-A, n.º 1, al. l)
Não existem quaisquer acordos entre a sociedade e os titulares do órgão de administração, dirigentes, na aceção do n.º 3 do
artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários ou qualquer outro Colaborador com reporte direto à administração que prevejam
indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho, na sequência de uma
mudança de controlo da sociedade, exceto as que decorram da lei geral aplicável.
VI. PLANOS DE ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES OU OPÇÕES SOBRE AÇÕES (STOCK OPTIONS)
,GHQWLƮFD¦¢RGRSODQRHGRVUHVSHWLYRVGHVWLQDW ULRV
Relativamente aos temas abordados nos pontos 85. a 88., não existem atualmente quaisquer planos com estas caraterísticas, pelo que
este capítulo VI não é aplicável ao Banco.
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E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
I. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO
89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas
2V PHPEURV GRV ²UJ¢RV VRFLDLV EHP FRPR RV GHWHQWRUHV GH SDUWLFLSD¦´HV TXDOLƮFDGDV H HQWLGDGHV FRP HOHV UHODFLRQDGDV HVW¢R
LGHQWLƮFDGRVHDVVLQDODGRVFRPDOHUWDVQRVUHJLVWRVLQIRUP WLFRVGR%DQFR2VQRUPDWLYRVLQWHUQRVUHODWLYRVFRQFHVV¢RGHFU¨GLWR
SUHYHHPSURFHGLPHQWRVHVSHF¬ƮFRVSDUDWUDPLWD¦¢RGDVSURSRVWDVUHODWLYDVDHVWDVHQWLGDGHVRVTXDLVSUHYHHPGHVLJQDGDPHQWHD
aprovação pelo Conselho de Administração e a emissão prévia de parecer da Comissão de Auditoria que por sua vez recebe parecer
da Direção de Auditoria relativamente à conformidade das operações propostas com os normativos internos, disposições legais e
regulamentares e demais condicionalismos que lhes sejam aplicáveis.
As propostas relativas a este universo são apresentadas à Comissão de Auditoria pela Comissão Executiva que por sua vez as recebe
do Comité de Crédito.
O Comité de Crédito tem por funções apreciar propostas de concessão de crédito a clientes do Banco Comercial Português,
segundo as competências que lhe são atribuídas por normativo interno (Ordem de Serviço sobre Concessão, Acompanhamento
e Recuperação de Crédito). Para além disso, este comité emite pareceres consultivos relativos a propostas de crédito de entidades
participadas do Grupo.
Existem dois Comités de Crédito: Um para apreciação de propostas de crédito Core e outro para propostas de Crédito não Core (que
integrem o 3RUWIÎOLR Negócios Não Core e/ou NPE – Non-Performing Exposure).
O Comité de Crédito é composto pela totalidade dos membros da Comissão Executiva, podendo funcionar com um mínimo de
WU©V DGPLQLVWUDGRUHV 3DUD DO¨P GHVWHV SDUWLFLSDP QR &RPLW¨ R 5LVN 2ƱFHU R &RPSOLDQFH 2ƱFHU R 6HFUHW ULR GD 6RFLHGDGH RV
responsáveis das áreas proponentes, os diretores de crédito de Nível 3, os membros dos Comités de Crédito de subsidiárias (havendo
propostas das mesmas a apreciar) e os responsáveis das áreas comerciais. Participam ainda os responsáveis pelas seguintes Direções:
Crédito, Acompanhamento Especializado, Assessoria Jurídica e de Contencioso, Banca de Investimento, Negócio Imobiliário, Rating,
Recuperação Especializada e a Recuperação de Retalho.
,QGLFD¦¢RGDVWUDQVD¦´HVTXHIRUDPVXMHLWDVDFRQWURORQRDQRGHUHIHU©QFLD
Em 2016, foram sujeitas a controlo pela Direção de Auditoria e pela Comissão de Auditoria do Conselho de Administração propostas
GHRSHUD¦´HVGHFU¨GLWRRXGHFRQWUDWD¦¢RGHEHQVRXVHUYL¦RVUHODWLYDVDPHPEURVGRV²UJ¢RVGHDGPLQLVWUD¦¢RHGHƮVFDOL]D¦¢RHD
Acionistas com participação superior a 2% no capital social do Banco e entidades com eles relacionadas, num total de cerca de 3.011
milhões de euros. O montante indicado inclui prorrogações e revisões de limites.
 'HVFUL¦¢R GRV SURFHGLPHQWRV H FULW¨ULRV DSOLF YHLV  LQWHUYHQ¦¢R GR ²UJ¢R GH ƮVFDOL]D¦¢R SDUD HIHLWRV GD DYDOLD¦¢R SU¨YLD
GRVQHJ²FLRVDUHDOL]DUHQWUHDVRFLHGDGHHWLWXODUHVGHSDUWLFLSD¦¢RTXDOLƮFDGDRXHQWLGDGHVTXHFRPHOHVHVWHMDPHPTXDOTXHU
relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários
Os negócios a realizar entre a Sociedade e membros dos órgãos sociais, titulares de participação qualificada ou entidades que
com eles estejam em qualquer relação, são objeto de apreciação e de deliberação exclusiva pelo Conselho de Administração,
suportadas em análises e pareceres técnicos emitidos pela Comissão de Auditoria que por sua vez tem em consideração aprovações
efetuadas pela Comissão Executiva, fundamentadas em pareceres emitidos pela Direção de Crédito, nos casos de operações de
crédito, ou pela Direção de Compras e Meios e/ou outras áreas envolvidas no contrato, nos casos de contratos de fornecimento de
bens e serviços. Todas as operações, independentemente do respetivo valor e conforme Ponto 10. supra, carecem de parecer prévio
da Direção de Auditoria relativamente à conformidade legal e regulamentar das operações propostas.
II. ELEMENTOS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS
92. Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível informação sobre os negócios com partes relacionadas,
de acordo com a IAS 24, ou, alternativamente, reprodução dessa informação
Remete-se, neste ponto, para a informação facultada no Relatório e Contas 2016, na apreciação 50 das Notas às Demonstrações
Financeiras Consolidadas.
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PARTE II – AVALIAÇÃO
DO GOVERNO SOCIETÁRIO
,GHQWLƮFD¦¢RGR&²GLJRGH*RYHUQRGDV6RFLHGDGHVDGRWDGR
1RVWHUPRVGRGLVSRVWRQRDUWLJR|GR5HJXODPHQWRGD&090Q|HQRDUWLJR|$Q¹PHURDO¬QHDVR HS GR&²GLJR
GRV9DORUHV0RELOL ULRVR%DQFRFRQƮUPDTXHSDUDRH[HUF¬FLRDTXHHVWHUHODW²ULRUHSRUWDDFROKHXR&²GLJRGH*RYHUQRGDV6RFLHGDGHV
da CMVM, regulamento da CMVM n.º 4/2013, disponível no sítio da CMVM, na página com o seguinte endereço:
http://www.cmvm.pt/
2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado
A declaração de cumprimento das recomendações do Código de Governo das Sociedades que voluntariamente deliberou sujeitar-se
encontra-se na nota de Introdução ao presente Relatório.
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ANEXO I
CURRÍCULOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
(Relativamente aos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do Grupo, bem como em outras atividades
relevantes, remete-se para o Quadro do ponto 26 deste Relatório)

MEMBROS NÃO EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Os currículos com a informação em detalhe encontram-se disponíveis no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp/institucional/governação/)

António Vítor Martins Monteiro
Dados pessoais
• Data de nascimento: 22 de janeiro de 1944
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Presidente do Conselho de Administração
• Presidente da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
Responsabilidades diretas
• Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração
• Secretariado da Sociedade
• Fundação Millennium bcp
• Provedoria do Cliente
Cargos que desempenha no Grupo
• Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
• Presidente do Conselho Internacional da Fundação Millennium bcp
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Membro não executivo do Conselho de Administração da SOCO International, plc
• Presidente do Conselho Consultivo do Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento – Fundação Calouste Gulbenkian
Formação académica e especializada
• Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa
• Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto a 11 de setembro de 1967
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2002 a 2009 – Membro do Fórum dos Embaixadores da Agência Portuguesa para o Investimento
• De 2006 a 2009 – Embaixador de Portugal em França e Representante de Portugal junto do Conselho da Agência Espacial Europeia
(ESA)
• De 30 de março de 2009 a 18 de abril de 2011 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 2010 e 2011 – Membro do Painel do Secretário-Geral das Nações Unidas para os Referendos no Sudão
• Em 2011 – Membro do grupo de trabalho criado pelo Primeiro-Ministro para a internacionalização e desenvolvimento da Economia
Portuguesa
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e Vogal do Conselho de Remunerações
e Previdência do Banco Comercial Português, S.A.
• Desde 2012 a outubro de 2012 – Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Governo
Societário e da Comissão de Ética e Deontologia do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Presidente do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
• Até 28 de abril de 2016 – Membro não executivo do Conselho de Administração do Banco Privado do Atlântico (Angola)
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Carlos José da Silva
Dados pessoais
• Data de nascimento: 6 de janeiro de 1966
• Nacionalidade: Angolana
Cargos que desempenha no Banco
• Vice-Presidente do Conselho de Administração
• Presidente da Comissão de Nomeações e Remunerações
Cargos que desempenha no Grupo
• Membro do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Presidente do Conselho de Administração do Banco Millennium Atlântico, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Atlântico Europa, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração do Atlântico Europa, SGPS, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da Angola Management School
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade Lisboa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• Desde 2006 – Fundador e CEO do Banco Privado Atlântico, S.A.
• Desde 2009 – Fundador e Presidente do Banco Privado Atlântico Europa, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De fevereiro de 2012 a outubro 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium
• Até abril de 2015 – Vice-Presidente não executivo da Sociedade Baía de Luanda
• Até abril de 2015 – Presidente do Conselho de Administração da Interoceânico Capital, SGPS, S.A.
• Até 15 de abril de 2015 – Presidente do Conselho de Administração do Atlântico Europa SPGS, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de
Nomeações e Remunerações do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto
Dados pessoais
• Data de nascimento: 1 de janeiro de 1936
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Presidente da Comissão de Avaliação de Riscos
• Vogal da Comissão de Nomeações e Remunerações
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia Prod. Dist. Energia Elect., S.A.
• Vogal não executivo do Conselho de Administração da Nutrinveste – Soc. Gestora de Participações Sociais, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Primedrinks, S.A.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico
• Management Course (American Management Association) (1961)
• Program on Management Development (Harvard Business School) (1969)
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 1990 a 2014 – Administrador não executivo da MELLOL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
• De 2006 a 2012 – Administrador não executivo da SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e Participações, SGPS, S.A.
• De 2006 a 2013 – Presidente da mesa da Assembleia Geral da Paço de Maiorca, Promoção e Gestão de Equipamentos Hoteleiros, S.A.
• De 2006 a 2014 – Administrador não executivo da Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão, Presidente da Comissão de Ética e
Deontologia e Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos do Banco Comercial Português, S.A.
• De 16 de abril de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal da Comissão de Matérias Financeiras do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão de Nomeações e
Remunerações e da Comissão de Ética e Deontologia do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro do Grande Conselho da Fundação Bissaia Barreto
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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André Magalhães Luís Gomes
Dados pessoais
• Data de nascimento: 20 fevereiro 1966
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
• Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Advogado na Sociedade de Advogados Luíz Gomes & Associados
• Vogal do Conselho de Administração da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo
• Vogal do Conselho de Administração da Bacalhôa – Vinhos de Portugal, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FGA Capital – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FGA Distribuidora Portugal, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Fiat Group Automobiles Portugal, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Rentipar Financeira, SGPS, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Quinta do Carmo – Sociedade Agrícola S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Explorer Investments, Sociedade Capital de Risco S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Explorer Investments, SGPS, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Atena Equity Partners – Sociedade Capital de Risco
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Charon – Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ferrado Nacomporta, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Optime Investments, Sociedade Capital de Risco, S.A.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De maio de 2005 a 29 de janeiro de 2016 – Sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira § Associados, Sociedade de Advogados, R.L.
• De 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Perito do Conselho de Remunerações e Previdência no Banco Comercial Português, S.A.
• Até 30 de dezembro de 2011– Vogal do Conselho de Administração da Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, S.A.
• Até 30 de dezembro de 2011 – Vogal do Conselho de Administração - Moagens Associadas, S.A.
• Até 2011 – Gerente da Bernardino Carmo & Filhos, SGPS, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Governo Societário
• Até 28 de fevereiro de 2013 – Diretor do Discovery Portugal Real Estate Fund
• Até 9 de setembro de 2013 – Administrador Único da Imobiliária de São Joaquim S.A.
• Até 6 de outubro de 2014 – Vogal do Conselho de Administração da Atram – Sociedade Imobiliária, S.A.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Gerente da Brightmelody Unipessoal, Lda.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Gerente da New Property - Sociedade Imobiliária, Lda.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Vogal do Conselho de Administração da Matiz Sociedade Imobiliária, S.A.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Administrador da Gauluna, S.A.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Administrador da Dichiarato, S.A.
• Até 5 de janeiro de 2015 – Administrador da Digiátomo - Sociedade Imobiliária, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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André Palma Mira David Nunes
Dados pessoais
• Data de nascimento: 3 de maio de 1973
• Naturalidade: Lisboa
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Nomeações e Remunerações
• Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Sócio da Raven Capital, Lda.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Gestão da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De maio de 2005 a novembro de 2013 – Managing Director, na UBS Investment Bank Londres/Madrid, liderando a área de Mercados
de Capitais para Portugal
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António Henriques de Pinho Cardão
Dados pessoais
• Data de nascimento: 31 de maio de 1943
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos
• Vogal da Comissão de Nomeações e Remunerações
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vogal não executivo do Conselho de Administração e membro da Comissão de Auditoria da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
• Presidente do Conselho Fiscal da Vila Galé Sociedade Empreendimentos Turísticos, S.A.
• Vice-Presidente da Direção Executiva da Associação Missão Crescimento
• Presidente do Conselho Fiscal da Associação Por Uma Democracia de Qualidade
Formação académica e especializada
• Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• 'HDś(FRQRPLVWDHPUHJLPHGHSURƮVV¢ROLEHUDOFRQVXOWRULDHODERUD¦¢RGHHVWXGRVHFRQ²PLFRVHƮQDQFHLURVDYDOLD¦¢R
de empresas
• De 2006 a 2016 – Presidente do Conselho Fiscal da sociedade Vila Galé, S.A.
• De 2009 a 2012 – Membro do Conselho Fiscal de sociedades do Grupo Monte & Monte e nomeadamente da holding, Monte &
Monte, SGPS, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De fevereiro de 2012 a outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão de Avaliação de Riscos,
da Comissão de Ética e Deontologia e da Comissão de Nomeações e Remunerações do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro da Ordem dos Economistas
• 0HPEURGD2UGHPGRV&RQWDELOLVWDV&HUWLƮFDGRV
• Sócio da Sedes – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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António Luís Guerra Nunes Mexia
Dados pessoais
• Data de nascimento: 12 de julho de 1957
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP – Energias de Portugal, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. (Espanha)
• Presidente do Conselho de Administração da EDP – Energias do Brasil, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da Eureletric
• Presidente do Conselho de Administração da Fundação EDP
Formação académica e especializada
• Licenciatura em economia pela Universidade de Genebra (Suíça)
• Entre 1982 e 1995 foi professor no curso de pós-graduação em Estudos Europeus na Universidade Católica Portuguesa, Regente na
Universidade Nova e na Universidade Católica Portuguesa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 15 de janeiro de 2008 a 30 de março de 2009 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.,
tendo anteriormente integrado o Conselho Superior do Banco
• De 30 de março de 2009 a 18 de abril de 2011 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão de Governo Societário
do Banco Comercial Português, S.A.
• De junho de 2013 a maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da Eurelectric
• Em julho de 2013 – Doutoramento Honoris Causa pelo ISEG
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso

RELATÓRIO E CONTAS 2016

547

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

548

Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor
(Na sequência de requerimento do próprio e por despacho de 26 de fevereiro de 2016 do Senhor Ministro das Finanças, foi exonerado
do cargo de membro não executivo do Conselho de Administração. Renunciou ao cargo de Vogal do Conselho de Remunerações e
Previdência em 12 de fevereiro de 2016)

João Bernardo Bastos Mendes Resende
(Renunciou ao cargo em 10 de fevereiro de 2017)

Lingjiang Xu
Dados pessoais
• Data de nascimento: 13 de julho de 1971
• Nacionalidade: Chinesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração – (Aguarda avaliação de adequação para o exercício de funções por parte do Banco Central
Europeu)
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vogal não executivo do Conselho de Administração da sociedade Chiado (Luxembourg) S.à.r.l.
• Gerente da sociedade Fosun Management (Portugal), Lda.
• Vogal não executivo do Conselho de Administração da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
Formação académica e especializada
• Bacharelato em língua alemã da Foreign Studies University, em Pequim
• Mestrado em Economia Mundial – Nan kai University, Tianjin
• Mestrado em Finanças – London Business School, Londres
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• 'HIHYHUHLURGHDMDQHLURGHś3ULPHLUR6HFUHW ULRGR*DELQHWH&RPHUFLDOGD(PEDL[DGDGD5HS¹EOLFD3RSXODUGD&KLQD
em Londres
• De setembro de 2011 a março de 2012 – Administrador da Vermilion Parner LLP (Londres)
• De março de 2012 a dezembro de 2013 – Sócio da RH Regent Investment Management Co Ltd. (Xangai)
• 'HIHYHUHLURGHDIHYHUHLURGHś9RJDOQ¢RH[HFXWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGD/X]6D¹GH6$
• De setembro de 2015 a fevereiro de 2017 – Vogal não executivo do Conselho de Administração da Fidelidade Assistência – Companhia
de Seguros, S.A.
• 'HVHWHPEURGHDIHYHUHLURGHś9RJDOQ¢RH[HFXWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGD0XOWLFDUHś6HJXURVGH6D¹GH6$
• Em 9 de janeiro de 2017, foi cooptado pelo Conselho de Administração do Banco para desempenhar as funções de vogal não
executivo até ao termo do mandato em curso (2015/2017). (Aguarda avaliação de adequação para o exercício de funções por parte
do Banco Central Europeu)
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Raquel Rute da Costa David Vunge
Dados pessoais
• Data de nascimento: 30 de junho 1967
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vogal do Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração da Caixa Angola
Formação académica e especializada
• Licenciada em Gestão pelo ISG – Instituto Superior de Gestão em Lisboa
 [SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVDQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
(
• De 2001 a 2010 – Chefe do Departamento de Tesouraria Central da Sonangol, E.P.
• De 2010 a 2012 – Diretora de Finanças da Sonangol, E.P.
• De 2012 a 2013 – Administradora Executiva e CFO da Sonangol, E.P.
• De 15 de outubro de 2014 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleita Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso

RELATÓRIO E CONTAS 2016

549

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

550

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (MEMBROS DA COMISSÃO DE AUDITORIA)
(Os currículos com a informação em detalhe encontram-se disponíveis no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp/institucional/governação/)

João Manuel de Matos Loureiro
Dados pessoais
• Data de nascimento: 4 de outubro de 1959
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Presidente da Comissão de Auditoria
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Professor da Faculdade de Economia do Porto (FEP)
• Professor da Porto Business School (PBS)
• Diretor da Pós-Graduação em Direção de Empresa da Porto Business School (PBS)
• Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia do Porto (FEP)
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
• Doutoramento em Economia (especialidade de ,QWHUQDWLRQDO0DFURHFRQRPLFVDQG)LQDQFH), pela Universidade de Gotemburgo, Suécia
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2000 a 2008 – Diretor do MBA em Finanças da Faculdade de Economia do Porto
• De 2002 a 2008 – Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Economia do Porto
• De 2007 a 2008 – Coordenador da Comissão para a Orçamentação por Programas, Ministério das Finanças
• Em 2008 – Consultor para a avaliação do regime cambial de Cabo Verde
• De 2008 a 2011 – Membro do Conselho Geral da Porto Business School
• De 30 de março de 2009 a 18 de abril de 2011 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De 16 de abril de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão para as Matérias
Financeiras do Banco Comercial Português, S.A.
• De 29 de maio de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Presidente do Conselho Fiscal do Banco ActivoBank, S.A.
• De 22 de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2012 Presidente do Conselho Fiscal do Banco BII – Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão e Presidente da Comissão de Auditoria
do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria do
Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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Cidália Maria Mota Lopes
Dados pessoais
• Data de nascimento: 24 de outubro de 1971
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Auditoria
Cargos que desempenha fora do Grupo
•'RFHQWHQR,QVWLWXWR6XSHULRUGH&RQWDELOLGDGHH$GPLQLVWUD¦¢RGH&RLPEUD ,6&$& QD UHDƮVFDO
• Docente convidada do Mestrado em Contabilidade e Finanças da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC)
•'RFHQWHFRQYLGDGDGR0HVWUDGRHP$GPLQLVWUD¦¢R3¹EOLFD(PSUHVDULDOGD)DFXOGDGHGH'LUHLWRGD8QLYHUVLGDGHGH&RLPEUD )'8&
•0HPEURGR&RQVHOKR&LHQW¬ƮFRGD$VVRFLD¦¢R)LVFDO3RUWXJXHVD $)3
• Membro da International Fiscal Association (IFA)
Formação académica e especializada
• Doutora em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
• Mestre em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
• Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
• Curso de Pós Graduação em Direito bancário, da Bolsa e dos Seguros da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• Participação no Programa Avançado para Administradores Não Executivos promovido pelo Instituto Português de Corporate
Governance
 [SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
(
• De 1994 a 2015 – Docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e docente convidada na Faculdade de
Economia e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
•'HDś3XEOLFRXOLYURVHDUWLJRVQD UHDƮVFDO
•'HDś)RUPDGRUDQD2UGHPGRV7¨FQLFRV2ƮFLDLVGH&RQWDV 272& QD UHDƮVFDO
•'HDś0HPEURGRJUXSRGHWUDEDOKRSDUDD6LPSOLƮFD¦¢RGR6LVWHPD)LVFDO3RUWXJX©VGR;9,,*RYHUQR&RQVWLWXFLRQDO
• De 2008 a 2014 – Integrou o “Projeto Evasão Fiscal, Fraude Fiscal e Cumprimento Fiscal: Fatores Individuais, Económicos e Sociais do
SOCIUS – ISEG”
•ś)RLOKHDWULEX¬GRR3U¨PLR3URIHVVRU'RXWRU$QW²QLRGH6RXVD)UDQFRSHOD2UGHPGRV7¨FQLFRV2ƮFLDLVGH&RQWDV 272& 
com o trabalho: “Quanto custa pagar impostos em Portugal? – Os custos de cumprimento da tributação do rendimento”
•'HDś0HPEURGRŠ*UXSRGH7UDEDOKRSDUDD3RO¬WLFD)LVFDO&RPSHWLWLYLGDGHH(ƮFL©QFLDGRVLVWHPDƮVFDOHP3RUWXJDO
do XVIII Governo Constitucional”
• De 2010 a 2014 - Diretora da Coimbra Business School – Escola de Negócios de Coimbra
• Em 11 de maio de 2015, foi eleita Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso
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Jaime de Macedo Santos Bastos
Dados pessoais
• Data de nascimento: 26 de novembro de 1956
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Auditoria
Cargos que desempenha fora do Grupo
•5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVGHY ULDVVRFLHGDGHV
•6²FLR*HUHQWHGD6RFLHGDGHGH5HYLVRUHV2ƮFLDLVGH&RQWDV.UHVWRQ $VVRFLDGRV652&/GD
Formação académica e especializada
• Licenciado em Administração e Gestão de Empresas – Universidade Católica Portuguesa
• De 1986 a 1990 – Professor Assistente na Universidade Católica Portuguesa
• Diversos cursos de pós-graduação
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2007 a 2012 – Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão de Auditoria do Banco
Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração, para o mandato de 2015/2017 – em curso

José Rodrigues de Jesus
Dados pessoais
• Data de nascimento: 16 de outubro de 1944
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão de Auditoria
Cargos que desempenha fora do Grupo
• 0HPEURGR&RQVHOKRƮVFDOGDVVHJXLQWHVVRFLHGDGHV
Mota-Engil, SGPS, S.A.
Germen – Moagem de Cereais, S.A.
Labesfal – Laboratórios Almiro, S.A.
• Presidente do Conselho Fiscal da Ageas Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A. (anteriormente designada AXA Portugal, S.A.)
• Presidente do Conselho Fiscal da Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. (anteriormente designada AXA Portugal, S.A.)
• Fiscal Único das seguintes sociedades:
Arlindo Soares de Pinho, Lda.
Arsopi –,QG¹VWULDV0HWDO¹UJLFDV$UOLQGR63LQKR6$
Arsopi – Holding, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Calfor –,QG¹VWULDV0HW OLFDV6$
DIMO – Desenvolvimento Imobiliário e Construção, S.A.
Edemi Gardens – Promoção Imobiliária, S.A.
Camilo dos Santos Mota, S.A.
Oliveira Dias, S.A.
IMOAGUEDA, SGPS, S.A.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
• De 1968 a 2005 – Professor auxiliar na Faculdade de Economia do Porto
• Atualmente é Conferencista em cursos de pós-graduação na Porto Business School
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 1974 a 2012 – Economista, Consultor e Membro dos Conselhos Ficais do Finibanco Holding, SGPS, S.A. e do Finibanco, S.A.
•'HDś&RPR5HYLVRU2ƮFLDOGH&RQWDVGHVHPSHQKRXIXQ¦´HVQRV&RQVHOKRV)LVFDLVGHY ULDVHPSUHVDV
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MEMBROS EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Os currículos com a informação em detalhe encontram-se disponíveis no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp/institucional/governação/)

Nuno Manuel da Silva Amado
Dados pessoais
• Data de nascimento: 14 de agosto de 1957
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vice-Presidente do Conselho de Administração
• Presidente da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Gabinete da Presidência
• Direção de Comunicação
• Direção de Recursos Humanos
• Direção de Auditoria
• Secretaria Geral e Relações com Entidades Externas
Cargos que desempenha no Grupo
• Membro do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
• Vice-Presidente do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vice-Presidente da Direção da APB - Associação Portuguesa de Bancos em representação do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de Portugal, S.A.
• Membro do Institut International D'Etudes Bancaires
• Membro do Conselho Fiscal da Fundação Bial
• Presidente do Conselho Consultivo – Centro Hospitalar do Oeste
• Vogal do Conselho Geral da Universidade de Lisboa
• Membro efetivo do Plenário, da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade (CEPIN) – Conselho Económico
e Social (CES)
• Membro efetivo do Plenário, da Comissão Especializada Permanente do Desenvolvimento Regional e do Ordenamento do Território
(CDROT) – Conselho Económico e Social (CES)
• Vogal do Conselho Consultivo do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, em representação do
Banco Comercial Português, S.A.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
• Advanced Management Programme – INSEAD, Fontainebleau
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 1997 a 2006 – Membro da Comissão Executiva e do Conselho de Administração do Banco Santander de Negócios Portugal, S.A.
• De 2005 a 2006 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração do Banco Santander Totta, S.A.
• De 2005 a 2006 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e Membro do Conselho de Administração do Banco Santander Totta, SGPS, S.A.
• De agosto de 2006 a janeiro de 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração do Portal Universia Portugal
• De agosto 2006 a janeiro 2012 – Diretor Geral e Membro do Comité de Direção do Banco Santander Central Hispano
• De agosto 2006 a janeiro 2012 – Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco
Santander Totta, S.A.
• De agosto de 2006 a janeiro 2012 – Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco
Santander Totta, SGPS, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão
Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 19 de outubro de 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vice-Presidente do Conselho de Administração e designado Presidente da Comissão Executiva,
para o mandato de 2015/2017 – em curso
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Miguel Maya Dias Pinheiro
Dados pessoais
• Data de nascimento: 16 de junho de 1964
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vice-Presidente da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Direção de Crédito
• Direção de Recuperação de Retalho
• Direção de Recuperação Especializada
• Direção de Acompanhamento Especializado
• Direção de Recuperação Baixo Montante
• Direção de Negócio Imobiliário
• Millennium BIM (Moçambique)
• BCP Capital
Cargos que desempenha no Grupo
• Presidente do Conselho de Administração da Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
• Gerente da sociedade BCP África, SGPS, Lda.
• Presidente do Conselho de Administração da BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
• Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Vencimentos do BIM – Banco Internacional de
Moçambique, S.A.
• Vogal do Supervisory Board – Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Millennium Atlântico, S.A.
• Vogal do Conselho Superior – Alumni Clube ISCTE
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
• Programa de Alta Direção de Empresas (PADE) – AESE
• Programa Avançado de Formação de Quadros – INSEAD
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2005 a setembro de 2007 – Diretor Geral do Banco Comercial Português, membro do Comité Executivo do Retalho
• De 2005 a setembro de 2007 – Responsável no BCP pela Direção de Inovação e Promoção Comercial
• De 2005 a setembro de 2007 – Membro da Comissão Executiva da CISP
• De fevereiro de 2005 a setembro de 2007 – Administrador da sociedade Millenniumbcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A.
• De março de 2005 a setembro de 2007 – Presidente do Conselho de Administração da sociedade Millenniumbcp Teleserviços,
Serviços de Comercio Electrónico, S.A.
• De março de 2005 a outubro de 2007 – Gerente da sociedade AF- Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.
• De agosto de 2007 a novembro de 2009 – Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração Executivo do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 11 de novembro de 2009 a18 de abril de 2011 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco Comercial Português, S.A.
• De dezembro de 2009 a maio de 2011 – Presidente do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva
do Banco Comercial Português, S.A.
• De março a junho de 2012 – Presidente do Conselho de Administração do Banco Investimento Imobiliário, S.A.
• De 15 de junho de 2012 a 16 de junho de 2015 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão da Portugal Capital Ventures – Sociedade de
Capital de Risco S.A. em representação do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração e designado Vice-Presidente da Comissão Executiva, para o
mandato de 2015/2017 – em curso
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Miguel de Campos Pereira de Bragança
Dados pessoais
• Data de nascimento: 25 de junho de 1966
• Naturalidade: Lisboa
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vice-Presidente da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Direção de Tesouraria, Mercados e Internacional
• Direção de Relações com Investidores
• Direção de Contabilidade e Consolidação
• Direção de Estudos, Planeamento e ALM
• Direção de Informação de Gestão
• Direção de Assessoria Fiscal
• Bank Millennium (Polónia)
Cargos que desempenha no Grupo
• Presidente do Conselho de Administração do Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
• Gerente da sociedade Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.
• Gerente da sociedade BCP África, SGPS, Lda.
• Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Gerente da Quinta das Almoínhas Velhas – Imobiliária, Lda.
• Vogal da Junta da Casa de Bragança
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa
• INSEAD, Fontainebleau, programa de MBA. Prémio Henry Ford II, atribuído em cada ano aos alunos com média de conclusão mais
elevada
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2000 a 2006 – Administrador, sendo responsável pelas áreas Financeira, Contabilidade e Controlo de Gestão, Marketing e
Produtos, no Banco Santander Totta e Santander Totta SGPS, S.A.
• De janeiro 2005 a novembro de 2006 e de abril de 2009 a março de 2012 – Administrador não executivo da SIBS, SGPS, S.A. e SIBS
Forward Payment Solutions, S.A.
• De 2007 a 2008 – Administrador Executivo com os pelouros de Produtos de Marketing, tendo acumulado, desde junho as
UHVSRQVDELOLGDGHVGH&DQDO7HOHI²QLFR,QWHUQHWH%XVLQHVV%DQNLQJQR$EEH\1DWLRQDO3/& KRMH6DQWDQGHU8.
• De 2008 a fevereiro de 2012 – Administrador responsável pelas áreas Financeira, Contabilidade e Controlo de Gestão, Marketing e
Produtos no Banco Santander Totta, S.A., Santander Totta SGPS,S.A.
• De 3 de setembro de 2010 a 11 de fevereiro de 2012 – Administrador não executivo da UNICRE –Instituição Financeira de Crédito, S.A.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva
do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito Vogal do Conselho de Administração e designado Vice-Presidente da Comissão Executiva, para o
mandato de 2015/2017 – em curso
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João Nuno de Oliveira Jorge Palma
Dados pessoais
• Data de nascimento: 16 de fevereiro de 1966
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração (Aguarda avaliação de adequação para o exercício de funções por parte do Banco Central
Europeu)
• Vice-Presidente da Comissão Executiva (Aguarda avaliação de adequação para o exercício de funções por parte do Banco Central
Europeu)
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (FEUNL)
• Pós Graduação em Negócios – PDE-VII, Programa de Direção de Empresas, pela Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE),
em colaboração com o IESE – Instituto de Estudos Superiores de Empresa da Universidade de Navarras (PADE) – AESE
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De dezembro de 2007 a fevereiro de 2008 – Assessor ao Conselho de Administração da CGD
•'HIHYHUHLURGHDPDU¦RGHś9RJDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R &KLHI)LQDQFLDO2ƱFHU GR*UXSR&DL[D*HUDOGH
Depósitos – (Banco Caixa Geral, Espanha)
•'HPDU¦RGHDGH]HPEURGHś9RJDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYR &KLHI)LQDQFLDO2ƱFHU GD5HQś5HGHV
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
• De janeiro de 2012 a julho de 2013 – Presidente não executivo do Conselho de Administração da Sogrupo IV – Gestão de Imóveis, ACE
• De janeiro de 2012 a julho de 2013 – Presidente (não executivo) do Conselho de Administração da Caixa Imobiliário, S.A.
• De janeiro de 2012 a julho de 2013 – Presidente (não executivo) do Conselho de Administração da Imocaixa, S.A.
•'HMDQHLURDDJRVWRś9RJDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢R([HFXWLYR &KLHI)LQDQFLDO2ƱFHU GD&*'ś&DL[D*HUDOGH
Depósitos, S.A.
• De abril de 2012 a novembro de 2013 – Vogal não executivo do Conselho de Administração da PT – Portugal Telecom, S.A.
• De abril de 2013 a agosto de 2016 – Vogal não executivo do Conselho de Administração do BCI – Banco Comercial de Moçambique, S.A.
•'HDJRVWRGHDDJRVWRGHś3UHVLGHQWHQ¢RH[HFXWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGD&DL[D6HJXURVH6D¹GH6*366$
• De setembro de 2013 a agosto de 2016 – Presidente não executivo do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral, S.A.
(Espanha)
• De janeiro de 2014 a agosto de 2016 – Presidente do Conselho de Administração da Sogrupo Compras e Serviços Partilhados, SGPS, S.A.
• De maio de 2014 a agosto de 2016 – Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração da Cares-Companhia de Seguros, S.A.
•'HPDLRGHDDJRVWRGHś9LFH3UHVLGHQWHQ¢RH[HFXWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUD¦¢RGD0XOWLFDUHś6HJXURVGH6D¹GH6$
• De maio de 2014 a agosto de 2016 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
• De maio de 2014 a agosto de 2016 – Presidente não executivo do Conselho de Administração da Caixa Gestão de Activos, SGPS, S.A.
• De junho de 2014 a agosto de 2016 – Vogal não executivo do Conselho de Administração da Parcaixa, S.A.
• De novembro de 2014 a agosto de 2016 – 1.º Vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Totta Angola, S.A.
(Mais tarde alterou denominação para Banco Caixa Geral Angola, S.A.)
• De dezembro de 2014 a agosto de 2016 – Vogal não executivo do Conselho de Administração da Partang, S.A.
• De dezembro de 2014 a agosto de 2016 – Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Brasil, S.A.
• Em 9 de janeiro de 2017, foi cooptado pelo Conselho de Administração para desempenhar as funções de Vice-Presidente executivo
do Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2015/2017). (Aguarda avaliação de adequação para o exercício
de funções por parte do Banco Central Europeu)
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José Jacinto Iglésias Soares
Dados pessoais
• Data de nascimento: 25 de junho de 1960
• Nacionalidade: Portuguesa e Angolana
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Direção de Operações
• Direção de Informática e Tecnologia
• Direção de Compras e Meios
• Direção de Assessoria Jurídica e Contencioso
•&RPSOLDQFH2ƱFH
Cargos que desempenha no Grupo
• Presidente do Conselho de Administração do Millennium bcp Prestação de Serviços, ACE
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Administrador não executivo da SIBS, SGPS, S.A. e da SIBS Forward Payment Solutions, S.A.
• Membro da Comissão de Remunerações da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
• Membro do Conselho Geral da AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Mobiliários Cotados em Mercado, em
representação do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro do Conselho Geral do IPCG – Instituto Português de Corporate Governance, em representação do Banco Comercial
Português, S.A.
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa
• Monitor na Faculdade de Direito de Lisboa
• Pós-graduação em Direito Comercial e Sociedades Comerciais da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa)
• Programa de Alta Direção de Empresas na Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE) Pós-graduação em Contabilidade e
Finanças pela Universidade Católica de Lisboa
 [SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
(
•'HDś'LUHWRUGD/HJDO6XSSRUW'LYLVLRQGR&RPSOLDQFH2ƱFHQR%DQFR&RPHUFLDO3RUWXJX©V6$
• De 2008 a 2009 – Managing Director da External Relations Division do Banco Privado Atlântico (Angola)
• De 2009 a 2011 – Administrador Executivo do Banco Privado Atlântico – Europa, S.A. responsável pelas áreas de Compliance,
Assessoria Jurídica e Auditoria Interna
• De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco Comercial Português, S.A.
• De 18 de abril de 2011 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão Executiva do Banco
Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito vogal do Conselho de Administração e designado vogal da Comissão Executiva, para o mandato
de 2015/2017 – em curso
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José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha
Dados pessoais
• Data de nascimento: 30 de julho 1960
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
•5LVN2ƱFH
• Direção de Rating
• Gabinete de Acompanhamento Regulatório e da Supervisão
• Millennium bcp Ageas
• Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos
Cargos que desempenha no Grupo
• Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria da sociedade Millennium bcp Ageas Grupo
Segurador, SGPS, S.A.
• Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria da Ocidental – Companhia Portuguesa de
Seguros Vida, S.A.
• Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria da Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos
de Pensões, S.A. (anteriormente denominada Pensões Gere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.)
Formação académica e especializada
• 1982 – Licenciatura em Economia Na Universidade Católica Portuguesa
• 1984 – Mestrado em Investigação Operacional (parte académica) no Instituto Superior Técnico (Lisboa)
• 1986 – Mestrado em Economia na Université Catholique de Louvain (Bélgica)
• PADE (programa de Alta Direção de Empresas) na Associação de Estudos Superiores de Empresa (AESE)
• Programa Eureko no INSEAD
• Bolseiro da Invotan (NATO)
• Recebeu uma Bolsa ligada ao Prémio Joseph Bech, atribuída pelo Governo do Luxemburgo, pelo comprometimento com a União
Europeia
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
•'HDś*URXS5LVN2ƱFHUGR0LOOHQQLXP%&3
• 2014 – Professor responsável pela cadeira “Banking in a Global Context” – Universidade Católica Portuguesa
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito vogal do Conselho de Administração e designado vogal da Comissão Executiva, para o mandato
de 2015/2017 – em curso
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Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas
Dados pessoais
• Data de nascimento: 24 de janeiro de 1956
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Direção de Empresas e Corporate Norte
• Direção de Empresas e Corporate Centro
• Direção de Empresas e Corporate Sul
• Direção de Large Corporates
• Direção de Marketing de Empresas
• Direção da Banca de Investimento
• Business Development (Empresas, Corporate, África e Oriente)
• Banco Millennium Angola
Cargos que desempenha no Grupo
• Gerente do BCP África, SGPS, Lda.
• Vogal do Conselho de Administração da BCP Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Vencimentos do BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração do Banque Privée Bcp (Suisse), S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Millennium Atlântico, S.A.
Formação académica e especializada
• 1978 – Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
• 1979 – Pós-graduada em Hautes Études Européennes, Dominante Económica, pelo Collège d’Europe (Bruges)
• 1980 – Master of Science pela London School of Economics, Universidade de Londres
• 1980 – Docente nos cursos de Gestão e Economia na Faculdade de Ciências Humanas – Universidade Católica Portuguesa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2002 a 2008 – Representante da Société Générale, Portugal
• De 2008 a 2009 – Ifogest – Consultoria e Investimentos, S.A.
• De 8 de outubro de 2008 a 28 de fevereiro de 2012 – Administradora do Atlântico-Europa, SGPS, S.A.
• De 8 de outubro de 2008 a 28 de fevereiro de 2012 – Administradora do Atlântico-Europa Capital, SGPS, S.A.
• De 2009 a fevereiro 2012 – Administradora do Banco Privado Atlântico-Europa, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 de fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial
Português, S.A.
• De 26 de março de 2012 a 30 de junho de 2014 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de
$XGLWRULDGD0¨GLVś&RPSDQKLD3RUWXJXHVDGH6HJXURVGH6D¹GH6$
• De 26 de março de 2012 a 30 de junho de 2014 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de
Auditoria da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
• De 26 de março de 2012 a 27 de maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de
Auditoria do Millennium bcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A.
• De 26 de março de 2012 até 27 de maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de
Auditoria da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.
• De 26 de março de 2012 a 27 de maio de 2015 – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de
Auditoria da Pensões Gere-Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
• De 29 março 2012 a 19 dezembro 2012 – Presidente do Conselho de Administração da Millennium bcp Gestão de Activos- Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
• De 22 abril 2012 a 21 maio 2015 – Membro do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
• De 23 de abril de 2012 a 28 de abril de 2016 – Vogal do Conselho de Administração do Banco Millennium Angola, S.A.
• De 28 de junho 2012 a 25 março de 2013 – Membro do Conselho Geral da AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores
Mobiliários Cotados no Mercado, em representação do Banco Comercial Português, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleita vogal do Conselho de Administração e designada vogal da Comissão Executiva, para o mandato
de 2015/2017 – em curso
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Rui Manuel da Silva Teixeira
Dados pessoais
• Data de nascimento: 4 de setembro de 1960
• Nacionalidade: Portuguesa
Cargos que desempenha no Banco
• Vogal do Conselho de Administração
• Vogal da Comissão Executiva
Responsabilidades diretas
• Direção de Retalho Norte
• Direção de Retalho Centro
• Direção de Retalho Sul e Ilhas
• Direção Marketing de Retalho
• Direção da Qualidade e Apoio à Rede
• Direção de Banca Direta
• Direção de Gestão de Segmentos
• Direção Private Banking
• Banque Privé BCP (Suíça)
• Millennium bcp Bank & Trust
• ActivoBank
Cargos que desempenha no Grupo
• Presidente do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração do Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, SGPS, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração da Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros Vida, S.A.
• Vogal do Conselho de Administração da Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (anteriormente denominada
Pensões Gere – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.)
• Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
• Presidente do Conselho de Administração do Banque Privée BCP (Suisse), S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo
• Membro do Conselho de Administração da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. em representação do Banco Comercial
Português, S.A.
• Membro da Comissão de Remunerações da SIBS, SGPS, S.A. e SIBS Forward Payment Solutions, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Porto Business School
Formação académica e especializada
• Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
• Curso de Especialização em “Gestão Industrial” pelo INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 2003 a 2006 – Administrador Executivo do Bank Millennium, S.A. (Polónia) e membro dos Supervisory Boards da Millennium Dom
Maklerski S.A., BEL Leasing Sp Zoo e da FORIN Sp Zoo
• De 2006 a 2009 – Responsável pelo “IT Global Division” (Grupo) e membro do Comité de Coordenação dos Serviços Bancários
• De 2009 a 2010 – Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A. (Polónia), membro do European
Banking Coordination Committee e Vogal dos Supervisory Boards da Millennium Dom Maklerski S.A., Millennium Leasing Sp Zoo e da
Millennium Lease Sp Zoo
• De maio de 2010 a abril de 2011 – Responsável pela Direção de Marketing, membro dos Comités de Coordenação de Retalho e de
Empresas e responsável, em acumulação, com o Projecto M
• De 18 de abril de 2011 a fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco Comercial Português, S.A.
• De 19 de abril de 2011 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 28 fevereiro de 2012 a 11 de maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão Executiva do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 19 de dezembro de 2012 a 18 de maio de 2015 – Presidente do Conselho de Administração da Millennium bcp Gestão de Activos
– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
• Em 11 de maio de 2015, foi eleito vogal do Conselho de Administração e designado vogal da Comissão Executiva, para o mandato
de 2015/2017 – em curso
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ANEXO II
CURRÍCULOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE REMUNERAÇÕES E PREVIDÊNCIA DO BANCO COMERCIAL
PORTUGUÊS, S.A.
(Os currículos com o devido detalhe encontram-se disponíveis no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp/institucional/governação/)

José Gonçalo Ferreira Maury
Cargos que desempenha no Banco
• Presidente do Conselho de Remunerações e Previdência
Formação académica e especializada
• Licenciado em Finanças, pelo ex-ISCEF/ISE – Instituto Superior de Economia, Lisboa
• MBA do INSEAD, Fontainebleau
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 1990 a 2014 – trabalhou na Egon Zehnder International, Consultores, Lda., tendo co-iniciado e co-liderado o seu processo de
criação e desenvolvimento no mercado nacional. Foi Partner da estrutura internacional da Egon Zehnder e Managing Partner do
escritório em Portugal. Na estrutura internacional da Egon Zehnder desempenhou cargos relacionados com diferentes áreas e
WHP WLFDVGHVLJQDGDPHQWH)LQDQFLDO6HUYLFHV3UDFWLFH*URXS&RQVXPHU3UDFWLFH*URXS)DPLO\$GLYLVRU\%XVLQHVV3UDFWLFH*URXS
e Board Consulting Group
• Desde 2006 – Presidente da Comissão de Remunerações da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, S.A. e da Secil –
Companhia Geral da Cal e Cimentos, S.A.
• Desde 2007 – Presidente da Comissão de Remunerações da Portucel, S.A.
• Desde 2014 – Vogal da Comissão de vencimentos dos CTT- Correios de Portugal, S.A.
• Desde 2015 – Administrador não executivo e membro da Comissão de Remunerações e Nomeações da Gestmin SGPS, S.A. e
Administrador não executivo da Gestmin Serviços, Lda.

José Guilherme Xavier de Basto
Cargos que desempenha no Banco
• Membro do Conselho de Remunerações e Previdência
Formação académica e especializada
• Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra
• Curso Complementar de Ciências Político-Económicas
• De 1961 a 1974 – Professor de Economia Política e de Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
• De 1974 até à aposentação, em 2004, lecionou as disciplinas de Fiscalidade e de Harmonização Fiscal na Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra
•7HPSXEOLFDGROLYURVHDUWLJRVVREUHƮVFDOLGDGHH'LUHLWR)LVFDOHVSHFLDOPHQWHVREUH,9$H,56
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• Desde 2007 – Administrador não executivo da Portugal Telecom, SGPS, S.A., sendo membro da respetiva Comissão de Auditoria
• Presidente do Conselho Fiscal da Associação Fiscal Portuguesa
• Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais
•0HPEURGR*DELQHWHGH(VWXGRVGD2UGHPGRV7¨FQLFRV2ƮFLDLVGH&RQWDV
• De 1988 a 2007 – Vogal da Comissão de Acompanhamento das Privatizações
• De 30 de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De 16 de abril de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal da Comissão para as Matérias Financeiras do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 2012 a maio de 2015 – Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.
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José Luciano Vaz Marcos
Cargos que desempenha no Banco
• Membro do Conselho de Remunerações e Previdência
Formação académica e especializada
• Licenciado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa
• Conferencis ta em cursos de pós graduação em diversas Universidades Portuguesas e em colóquios sobre matérias de urbanismo,
RUGHQDPHQWRGRWHUULW²ULRHFRQWUDWD¦¢RS¹EOLFD
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• É sócio da FALM – Ferreira de Almeida, Luciano Marcos & Associados – Sociedade de Advogados, RL
•([HUFHSULQFLSDOPHQWHDGYRFDFLDQDV UHDVGR'LUHLWRGR8UEDQLVPRH,PRELOL ULR&RQWUDWD¦¢R3¹EOLFD'LUHLWR&LYLO'LUHLWR&RPHUFLDO
e Fiscal
• Consultadoria a empresas na área do imobiliário, turismo, lazer, parques industriais e operações de reestruturação urbanística e a
HPSUHVDVQD UHDGD&RQWUDWD¦¢R3¹EOLFDHLQWHUYHQ¦¢RIUHTXHQWHGHVGH
•'HVGHWHPLQWHUYHQ¦¢RIUHTXHQWHHPSURFHVVRVGHFRQFXUVRVGHFRQFHVV¢RODQ¦DGRVHPUHJLPHGH3DUFHULDV3¹EOLFR3ULYDGDV
(PPP)

Manuel Soares Pinto Barbosa
Cargos que desempenha no Banco
• Membro do Conselho de Remunerações e Previdência
Formação académica e especializada
• Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras pela Universidade Técnica de Lisboa
• Mestrado pela Yale University
• Doutoramento pela Yale University e Agregação pela Universidade Nova de Lisboa
• Foi Professor Catedrático na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
([SHUL©QFLDSURƮVVLRQDOQRV¹OWLPRVGH]DQRVUHOHYDQWHSDUDDIXQ¦¢R
• De 1994 a 2006 foi Membro do Conselho Diretivo da Fundação Luso-Americana
• De 2002 a 2006 foi Administrador não executivo da Portugal Telecom – PTII
• De 2004 a 2006 foi Presidente do Conselho de Administração da TAP
• Desde 2005 é Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da TAP Portugal
• Desde 2007 é Presidente da Comissão de Fixação de Remunerações da Cimpor
• Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Nova Fórum
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