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18 de Fevereiro de 2009   

 
 
 

Banco Comercial Português esclarece sobre possíveis alternativas para aumento dos  
fundos próprios 

 

Na sequência da informação divulgada ontem em conferência de imprensa sobre possíveis 

alternativas para aumento de fundos próprios, vem o Banco Comercial Português esclarecer o 

seguinte: 

1. Os níveis de fundos próprios reportados a 31 de Dezembro de 2008 (Core Tier 1 de 5,8%, 

Tier de 7,1% e rácio de Solvabilidade Total de 10,5%) estão alinhados com o objectivo de 

operar com um Core Tier 1 na ordem de 6%, oportunamente divulgado ao mercado por ocasião 

do último aumento  de capital. Refira-se, a este propósito, que o impacto favorável na ordem 

de 0,12% no Core Tier 1 e restantes indicadores, decorrente do já autorizado aumento de 

capital do Banco Millennium Angola, não está ainda reflectido nos valores de Dezembro de 

2008, tal como não estão os impactos favoráveis da adopção, que se espera venha a ocorrer 

ainda em 2009, da metodologia IRB Advanced, no âmbito de Basileia II, com impacto também 

positivo no Core Tier 1 na ordem de 1,5%.  

2. Atento o exposto em 1, o Banco equaciona, para além de 

passos decorrentes da execução da estratégia já anteriormente 

divulgada, que incluem o re-enfoque do portfolio de operações 

internacionais de que decorrerão também impactos favoráveis em 
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sede de solvabilidade, a título suplementar, e na medida em que se venha a revelar 

recomendável numa óptica de gestão prudente do capital, vir a emitir valores mobiliários não 

diluitivos (isto é, excluindo acções e títulos convertíveis em acções) com características a 

definir que permitam a sua inclusão nos fundos próprios de base. 

São exemplo deste tipo de instrumentos os títulos de dívida subordinada de vencimento 

indeterminado ou perpétua emitidos recentemente por diversos bancos europeus, num 

contexto em que os bancos centrais e autoridades de supervisão têm vindo a utilizar as 

margens de qualificação de fundos próprios de base autorizadas pelas Directivas comunitárias.  

A título meramente ilustrativo, foi referido que, a 31 de Dezembro de 2008, considerando os 

limites actualmente fixados pelo Banco de Portugal para instrumentos híbridos elegíveis para 

fundos próprios de base, o Banco poderia emitir até um valor máximo de €1.200 milhões, 

sendo nesta data expectável que o valor a realizar seja inferior ao máximo referido. O valor 

exacto dependerá, reitera-se, do impacto esperado e do calendário de concretização das 

outras medidas já referidas.  

 

Fim do comunicado 
Banco Comercial Português S.A. 

    

  
 
 


