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Banco Comercial Português informa sobre
os resultados do programa de inspeções
on-site à exposição aos setores da
construção e promoção imobiliária

Foi concluído no dia 29 de Novembro de 2012 o Programa de Inspeções On-site (OIP),
desenvolvido sobre as exposições aos setores da construção e da promoção imobiliária em
Portugal e Espanha, com referência a 30 de Junho de 2012.
O OIP envolveu os 8 maiores grupos bancários portugueses, incluindo o Grupo Millennium
bcp (Grupo BCP), e teve por objetivo avaliar a adequabilidade dos níveis de imparidade
registados sobre as exposições aos setores abrangidos, com referência a 30 de Junho de
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2012, tendo por base critérios conservadores de avaliação.
No Grupo BCP, a avaliação concluiu existir uma necessidade de reforço das imparidades
registadas num montante de 290 milhões de euros, correspondente a cerca de 3,1% das
exposições avaliadas.
Dos 290 milhões de euros, 232 milhões de euros resultaram da análise de informação e
eventos posteriores à data de referência, como novas insolvências/falências e reavaliações
de colaterais, como se ilustra no lado esquerdo do gráfico abaixo.
Os reforços de imparidade que o Grupo BCP constituiu entretanto, com referência a 30 de
setembro e a 31 de outubro1 de 2012, cobriram já a maior parte das necessidades
identificadas, reduzindo o seu montante de 290 milhões de euros para 11 milhões de euros,
valor que será registado até 31 de Dezembro de 2012, como se ilustra no lado direito do
gráfico abaixo apresentado.

1 Dados a outubro disponibilizados e validados ainda no âmbito do OIP
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Reforços de imparidade: necessidades identificadas no OIP e reforço do Grupo BCP
Reforços de imparidade (€M)
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Imparidade / exposições
avaliadas

Tendo em conta os montantes de reforço de imparidade projetados pelo Grupo BCP para o
quarto trimestre de 2012, o impacto dos resultados do OIP sobre o rácio Core Tier 1
previsto para 31 de Dezembro de 2012 não é material, não comprometendo o cumprimento
do mínimo regulamentar exigido de 10%.
Adicionalmente, o Grupo BCP informa que as necessidades de reforço de imparidades
identificadas no OIP, reforço esse que nesta data já se encontra efetuado, não implica
alterações aos objetivos de solvabilidade e capital assumidos no plano de recapitalização
do banco.
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