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Sistema de controlo interno


O sistema de controlo interno define-se como o conjunto
de princípios, estratégias, políticas, sistemas, processos,
regras e procedimentos estabelecidos no Grupo com
vista a garantir:
 Um desempenho eficiente e rentável da atividade,
no médio e longo prazo, que assegure a utilização
eficaz dos ativos e recursos, 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;
 A existência de informação financeira e de gestão,
completa, pertinente, fiável e atempada, que
suporte as tomadas de decisão e 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 à prevenção do
branqueamento de capitais e do financiamento do
terrorismo, bem como das normas e usos
profissionais e 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 (BCBS) 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, a quem compete aprovar o perfil técnico e
profissional destes responsáveis, enquanto adequado ao
exercício das respetivas funções.

Num sólido sistema de gestão de riscos, destinado
a identificar, avaliar, acompanhar e controlar todos
os riscos que possam influenciar as atividades do
Grupo;
Num eficiente sistema de informação e
comunicação, instituído para garantir a captação,
tratamento e transmissão de dados relevantes,
abrangentes e consistentes, num prazo e de uma
forma que permitam o desempenho eficaz e
tempestivo da gestão e controlo da atividade e dos
riscos da instituição;
Num efetivo processo de monitorização, executado com vista a assegurar a adequação e a
eficácia do próprio sistema de controlo interno ao
longo do tempo, que garanta, nomeadamente, a
identificação imediata de eventuais deficiências
(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 geral, bem como
pelas pessoas que exercem cargos de direção ou
chefia, incluindo os membros dos órgãos de
administração, assegurando-se, nomeadamente,
o cumprimento do Código de Conduta do Grupo e
das atividades bancárias, financeira, seguradora e
de intermediação em valores mobiliários ou
produtos derivados.

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.

O sistema de controlo interno assenta:
 Num ambiente de controlo suportado em elevados
padrões de integridade e honestidade, promovendo um estrito cumprimento das leis e regulamentos, num eficaz sistema de verificação e equilíbrios, incluindo a adequada segregação de funções
com o objetivo de evitar conflitos de interesses e
ainda num modelo de gestão operacional baseado
em processos e atividades de controlo que permitam a respetiva identificação e avaliação da sua
eficiência;

O sistema de gestão de riscos corresponde ao conjunto
de processos integrados e permanentes que permitem a
identificação, avaliação, acompanhamento e controlo de
todos os riscos materiais – de origem interna ou externa
- a que se encontram expostas as instituições do Grupo,
de forma a mantê-los em níveis pré-definidos pelos órgãos de administração e fiscalização, e tem em consideração os riscos de crédito, de mercado, de taxa de juro, de
taxa de câmbio, de liquidez, de compliance, operacional,
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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.

Estes subsistemas do sistema de controlo interno são geridos na vertente de gestão de riscos pelo Risk Office e
pelo Compliance Office e, na vertente de informação e
comunicação, pelo Risk Office, pela Direção de Estudos,
Planeamento e ALM, pela Direção de Contabilidade e
Consolidação e pelas áreas responsáveis pela contabilidade nas diversas subsidiárias.

Este sistema é adequadamente planeado, revisto e documentado e está suportado em processos de identificação, avaliação, acompanhamento e controlo de riscos,
que integram políticas e procedimentos apropriados e
claramente definidos, visando assegurar que os objetivos
da instituição são atingidos e que são implementadas as
ações necessárias para responder adequadamente aos
riscos previamente identificados.

A atividade do Risk Office é transversal ao Grupo e inclui
a coordenação das estruturas locais de gestão de riscos.
A atividade do Compliance Office é igualmente transversal a todas as Instituições do Grupo, em termos de políticas de compliance aplicáveis, tendo em atenção as especificidades legais de cada jurisdição. A Direção de Contabilidade e Consolidação e a Direção de Estudos, Planeamento e ALM recebem e centralizam a informação financeira de todas as subsidiárias. À Direção de Auditoria
compete a função de monitorização in loco do sistema de
controlo interno, exercendo esta função transversalmente.

O sistema de informação e comunicação garante a existência de informação substantiva, atual, compreensível,
coerente, atempada e fiável, que permita uma visão global e abrangente sobre a situação financeira, o desenvolvimento da atividade, o cumprimento da estratégia e dos
objetivos definidos, o perfil de risco da instituição e o
comportamento e perspetivas de evolução dos mercados
relevantes.

Assim, o Risk Office, o Compliance Office, a Direção de
Contabilidade e Consolidação, a 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:
 A definição do conteúdo e formato da informação
a reportar pelas entidades incluídas no perímetro
de consolidação, de acordo com as políticas
contabilísticas e orientações definidas pelo órgão
de gestão, bem como as datas em que são
requeridos os reportes;
 A identificação e controlo das operações intraGrupo;
 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.

O processo de informação financeira é apoiado pelos sistemas contabilísticos e de apoio à gestão que registam,
classificam, associam e arquivam, de forma atempada,
sistematizada, fiável, completa e consistente, todas as
operações realizadas pela instituição e subsidiárias, de
acordo com as determinações e políticas emanadas da
Comissão Executiva.
O processo de monitorização inclui todas as ações e avaliações de controlo desenvolvidas com vista a garantir a
eficácia e adequação do sistema de controlo interno, nomeadamente, através da identificação de deficiências no
sistema, quer na sua conceção, quer na sua implementação e/ou utilização. Executadas numa base contínua e
como parte integrante das rotinas do Grupo, as ações de
controlo e monitorização são complementadas com avaliações autónomas, periódicas ou extraordinárias. As deficiências com 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, avaliando, em cada momento e de acordo
com o plano estabelecido, a adequação e eficácia das diversas componentes do sistema de controlo interno
como um todo, emitindo recomendações baseadas nos
resultados das avaliações realizadas.
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Principais riscos e incertezas
Risco

Nível de

Fontes de risco

Risco

Tendência

Interações

ENVOLVENTE

Regulamen tar

 Riscos



 Requisito total de CET1 em 2019: 9,625%
 Divulgação dos rácios LCR e NFSR, e de

associados a produtos relacionados
com a a conversão de créditos à habitação
denominados em francos suíços para zlótis
Prática regular de realização de Testes de
Stress pelo BCE

Leverage

 Maioria das linhas de orientação da EBA já

Inexistência de enquadramento fiscal para
efeitos de transição para a IFRS 9

Médio

 Linhas de orientação da Comissão Europeia e

do BCE em matéria de provisionamento de
NPL



 Linhas de orientação da EBA sobre os modelos IRB

Soberano

 Guerra comercial EUA /China e impacto na

 Recuperação da rendibilidade limitada pelo

desaceleração da economia mundial

reduzido nível de taxas de juro em termos
nominais e pelo baixo crescimento potencial

 Desaceleração

da atividade económica na
área do Euro e em Portugal

 Brexit
 Baixas taxas de juro e compressão dos spreads nas taxas de juro ativas

Elevado

 Endividamento


ainda elevado do setor público e do setor privado
Exposição à dívida soberana Portuguesa e
Moçambicana e Angolana

 Exposição a créditos
moçambicanas

está refletida nos modelos de risco do BCP,
que, na sequência do diálogo contínuo com
o BCE, se tornaram muito conservadores
quando comparados com a maioria dos
bancos na Europa
Densidade de RWA de 55%

 Ainda elevado stock de NPE
 Redução dos custos de financiamento
 Futura normalização da política monetária

do BCE gera pressão sobre yields da dívida
pública, mas o aumento da inclinação da
curva de taxas de juro favorece rendibilidade dos bancos

detidos por entidades

 Angola foi considerada uma economia com
hiperinflação

FUNDING E LIQUIDEZ

Acesso a os
mercados
de WSF e
estrutura
de funding

 Condições nos mercados de WSF/MMI e pro-

 Depósitos e recursos de Clientes de balanço

gressiva substituição do funding obtido junto
do BCE por funding obtido no MMI /WSF

determinantes na estrutura de funding

 Crescimento da carteira de crédito condici-

 Incentivo à colocação de instrumentos finan

ceiros junto de investidores de Retalho
Custo da emissão de dívida para cumprir com
os requisitos do MREL

onado por via da redução de NPE

 Necessidade de acesso

aos mercados financeiros para cumprir com os requisitos
do MREL, estimando-se que o gap seja gerível

Reduzido

 Continuação do processo de desalavancagem
dos agentes económicos internos versus
crescimento do crédito vivo

CAPITAL

Risco de
crédito

 Stock de NPA ainda elevado
 Risco de execução do Plano de Redução de

 Impacto nos rácios de capital exigidos no

 Exposição a ativos imobiliários, diretamente



NPA, incluindo redução da exposição a FRE

ou através da participação em fundos de investimento imobiliário e de reestruturação

 Exposição a países emergentes com forte de-

Elevado

pendência de commodities

SREP caso não se continue a reduzir o stock
de NPE
Necessidade de reduzir a morosidade dos
processos de recuperação de crédito e/ou
empresas

 Necessidade da redução da exposição ao


risco imobiliário, apesar da evolução positiva dos preços no imobiliário
Deterioração da qualidade de crédito concedido diretamente a países emergentes ou
empresas desses países ou empresas nacionais com relações comerciais com esses
países

(Continua)
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(Continuação)
Risco

Nível de

Fontes de risco

Risco

Tendência

Interações

CAPITAL

Risco de
mercado

 Volatilidade nos mercados de capitais
Reduzido

 Incerteza nos mercados
 Políticas monetárias dos Bancos Centrais
 Rendibilidade dos ativos do fundo de
pensões

 Redução dos resultados de trading
Risco
operacional

 Inerente à atividade do Grupo
Reduzido

Risco de
concentração

Risco reputacional, legal e
de compliance

Rendibilidade

 Concentração do ativo em algumas dimensões

 Necessidade de reduzir o peso dos princi-

 Eventuais reclamações de Clientes
 Eventuais sanções ou outros procediMédio

mos nominais

 Obrigatoriedade dos bancos refletirem in-



tegralmente o valor negativo do indexante
de referência nos contratos de crédito à habitação.

ads nos depósitos a prazo na nova produção

 Pressões regulamentares sobre o comissio-



mentos desfavoráveis resultantes de
inspeções
Instabilidade e maior exigência do quadro normativo aplicável à atividade financeira

 Regras AML e contra o financiamento do
terrorismonegativos na margem finan Impactos

 Taxas de juro em níveis reduzidos em ter-

 Espaço mais limitado para aumentar spre-

pais Clientes no total da carteira de crédito

Médio

 Inerente à atividade do Grupo
 Incentivos para colocação de produtos fi-

nanceiros que permitam a recuperação da
rendibilidade, desadequados ao perfil de
risco ou às necessidades dos Clientes

 Simplificação de processos
 Degradação dos controlos
 Risco de fraude
 Política de segurança de dados
 Continuidade do negócio

ceira: efeito preço, efeito volume e efeito
crédito vencido
Necessidade de prosseguir o controlo sobre os custos operacionais

 Manutenção de uma cobertura de ativos
problemáticos por provisões adequada

Médio

namento

 Reforço da cobertura dos ativos problemáticos por imparidades

 Exposição a mercados emergentes, incluindo países especialmente afetados pela
descida do preço das commodities

 Concorrência das Fintech
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Gestão do risco
Enquadramento

linhas de ação a desenvolver por diferentes unidades
organizacionais do Grupo, especificamente identificadas, por forma a endereçar a mitigação ou controlo de
todos os riscos materiais identificados. O conjunto destas linhas de ação constitui, formalmente, a Estratégia
de Risco do Grupo

Apetite pelo risco
O Grupo BCP desenvolve as suas atividades de negócio
de uma forma controlada, prudente e sustentada, assente a todo o momento na adequação e compatibilidade entre os objetivos fixados para o negócio e os níveis
de tolerância ao risco definidos em função da sustentabilidade e rentabilidade do negócio, no longo-prazo.

Logo, o RAS e a Estratégia de Risco são elementos indissociáveis e fulcrais da gestão de risco do Grupo, ambos visando o controlo e a mitigação dos riscos classificados como “materiais” no âmbito do processo de
identificação de riscos.

Assim, o Grupo define controlos e limites para os riscos
materiais a que as suas atividades estão sujeitas a partir da sua “Declaração de apetite pelo risco”, – o RAS
(Risk Appetite Statement ) – que concorre de forma relevante para uma postura de prudência e sustentabilidade do negócio, tendo em vista a rentabilidade do
mesmo, bem como a satisfação dos diferentes stakeholders: acionistas, clientes e colaboradores.

Integração entre o negócio
e a gestão de risco
A estrutura de apetite pelo risco – que inclui a identificação dos riscos materiais, o RAS e a Estratégia de Risco
é revista pelo menos uma vez por ano (ou sempre que a
monitorização trimestral de riscos conclua que há novos riscos materiais) e providencia um quadro de referência para a monitorização permanente dos riscos que
incidem sobre as atividades de negócio e de suporte ao
negócio desenvolvidas, para o acompanhamento de
todas as variáveis, indicadores e respetivos limites que
decorrem do RAS. O acompanhamento permanente
baseado nesta estrutura é, pois, o resultado de uma ligação robusta entre o quadro de referência da gestão
de riscos assim definido e a grande diversidade de métricas e indicadores aplicáveis às diversas atividades
desenvolvidas, sendo esta ligação imprescindível para
um desempenho eficaz da gestão de risco no Grupo.

O RAS é constituído por um conjunto de cerca 40 indicadores considerados de importância primordial e representativos de diversos riscos classificados como
“materiais” no âmbito do processo formal de identificação e quantificação de riscos, levado a cabo com uma
periodicidade mínima anual. Para cada um dos indicadores em causa, são estabelecidos 2 níveis de limitação: um ‘nível de alerta’, até ao qual o nível do risco representado é aceitável e a partir do qual devem, desde
logo, ser tomadas medidas corretivas (por forma a que
o nível de risco regrida para um nível aceitável) e um
‘nível de rotura’, que obriga a medidas imediatas com
impacto significativo, destinadas a corrigir uma situação de risco considerada inaceitável.

Além disso, existe uma interação, em ambos os sentidos, entre a definição da estrutura de apetite pelo risco
do Grupo e os seus objetivos de negócio, representados
no planeamento e orçamentação do negócio. Assim, a
estrutura de apetite pelo risco condiciona e é condicionada pela envolvente de objetivos de negócio, tanto
quanto estes últimos também influenciam e são influenciados pala estruturação e limites de apetite pelo
risco.

A partir dos indicadores do RAS são estabelecidos, em
cascata, outros indicadores de nível inferior (e respetivos limites), com maior nível de granularidade e assegurando uma monitorização mais detalhada e adequada a uma perspetiva de controlo de riscos mais orientada para o dia-a-dia dos processos de negócio, com
base em métricas especializadas e com um cariz acentuadamente técnico. Todos os limites de risco são
aprovados pelos órgãos de Governance competentes
definidos nos documentos normativos internos, sendo
periodicamente revistos e atualizados.

Por sua vez, as estruturas de objetivos de negócio e de
apetite pelo risco constituem a fundações para todas as
atividades e linhas de negócio desenvolvidas, balizando
igualmente os controlos globais sobre a robustez financeira do Grupo, como sejam os testes de esforço e
os processos internos para avaliação da adequação do
capital (ICAAP) e da Liquidez (ILAAP).

Estratégia de risco
A definição do RAS acima referida - enquanto o conjunto primordial de indicadores que traduzem e materializam o apetite pelo risco - constitui um dos vetores
orientadores da “Estratégia de Risco” do Grupo, a qual
é aprovada pelo Conselho de Administração do BCP.
Com efeito, a partir do RAS, são estabelecidas diversas

A figura seguinte ilustra de forma sintética as relações
acima descritas, proporcionando uma representação
gráfica da integração da gestão de risco no âmbito do
negócio desenvolvido pelo Grupo BCP.

100
100

RELATÓRIO
& CONTAS
RELATÓRIO
& CONTAS
2018 2018

Identificação
dos riscos

Apetite pelo
risco

Estratégia de
risco

ICAAP2 e ILAAP3

Planeamento e Orçamento
Contexto
concorrencial

Testes de esforço

Monitorização dos riscos

Plano de negócio

Cenários macroeconómicos/geopolíticos

Estrutura de apetite pelo risco1

Avaliação da
adequação da
liquidez

Planeamento
de capital

Plano de

Funding

RRP4

Objetivos-chave
e proposta de
Orçamento

Estratégia de
negócio

Avaliação da
adequação do
capital

Plano de
Recuperação

Plano de
Resolução

Controlo orçamental

Permanente monitorização e atualização

Risk Appetite Framework
Internal Capital Adequacy Assessment Process (Processo Interno de Avaliação da Adequação do Capital)
3
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (Processo Interno de Avaliação da Adequação da Liquidez)
4
Recovery and Resolution Planning (Planeamento de Recuperação e de Resolução)
1
2

Controlo interno
liquidez do Grupo. Nesta abordagem, a 1ª linha de defesa é assegurada, no dia-a-dia, por todas as unidades
organizacionais do Grupo - com base numa adequada
formação e consciencialização quanto aos riscos e na
delimitação das atividades através de uma estrutura
normativa completa e detalhada - enquanto a 3ª linha
de defesa é desenvolvida através da supervisão interna/revisão independente (Independent Review
Function – IRF), assegurada pela função de Auditoria
Interna.

A função de Gestão de Risco é parte integrante do Sistema de Controlo Interno (SCI) do Grupo, a par das funções de Compliance e de Auditoria Interna, contribuindo de forma inequívoca para o sólido ambiente de
controlo e delimitação de riscos sobre o qual o Grupo
desenvolve as suas atividades de negócio (e de suporte
ao negócio).
No âmbito do SCI, as funções de Gestão de Risco e de
Compliance formam o Sistema de Gestão de Risco
(SGR) do Grupo, que se materializa num conjunto integrado e abrangente de recursos, normas e processos
que asseguram um enquadramento apropriado às diferentes naturezas e materialidade dos riscos subjacentes às atividades desenvolvidas, para que os objetivos
de negócio do Grupo sejam atingidos de forma sustentável e prudente.

Refira-se, ainda, que o SCI:
 É suportado por um sistema de informação e comunicação que assegura a captação, tratamento, partilha e divulgação interna/externa de dados relevantes, abrangentes e consistentes sobre o negócio, as atividades desenvolvidas e os riscos incidentes sobre as mesmas, de forma tempestiva e fiável.
Esta infraestrutura de gestão e tratamento de dados (e de informação de gestão) está alinhada com
os princípios do Comité de Basileia no que se refere
a uma eficiente agregação de dados de risco e reporte de risco (BCBS 239 – Principles for effective
risk data aggregation and risk reporting);
 É continuamente monitorizado pelo Grupo, sendo
registadas as situações de insuficiente controlo interno – sob a forma de recomendações/deficiências ou oportunidades de melhoria – para correção/erradicação e reporte regulamentar.

Neste sentido, o SCI e o SGR proporcionam ao Grupo a
capacidade para identificar, avaliar, acompanhar e
controlar os riscos – internos ou externos - a que o
Grupo se encontra exposto, por forma a garantir que os
mesmos se mantêm em níveis aceitáveis e dentro dos
limites definidos pelo órgão de administração.
Assim, o SGR corporiza a chamada “2.ª linha de defesa”
em relação aos riscos que impendem sobre o capital e a
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Governo da Gestão de Risco
A figura seguinte, referida a 31/12/2018, representa o Governo do SGR, exercido através de diversos órgãos e unidades
de organizacionais com competências específicas no âmbito da gestão de risco ou da respetiva supervisão interna.

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 sua Comissão Executiva (CE) – são as seguintes:

Comissão de Avaliação de Riscos
A Comissão de Avaliação de Riscos do CA é composta por quatro administradores não-executivos, tendo as seguintes
competências:
 Aconselhar o CA sobre o apetite pelo risco e a estratégia de risco, acompanhando e intervindo no processo de
definição e revisão do Risk Appetite Framework do Grupo e dando parecer ao CA sobre a respetiva adequação;
 Acompanhar a evolução das métricas da RAS, verificando do alinhamento das mesmas com os patamares e níveis
definidos e monitorizando os planos de ação desenhados para assegurar o cumprimento dos limites de risco estabelecidos;
 Aconselhar o CA quanto às políticas relativas à identificação, gestão e controlo dos riscos no Grupo, acompanhando os níveis globais de risco para assegurar que os mesmos são compatíveis com os objetivos, recursos financeiros disponíveis e estratégias aprovadas para o desenvolvimento das atividades do Grupo;
 Acompanhar os processos de planeamento de capital (ICAAP) e de liquidez (ILAAP), dando parecer ao CA sobre as
respetivas conclusões, bem como analisar e aprovar as conclusões resultantes da monitorização regular destes
processos;
 Acompanhar e intervir na revisão do Plano de Recuperação, dando parecer ao CA quanto à respetiva adequação.
No âmbito do planeamento da resolução, a Comissão de Avaliação de Riscos aprova o respetivo plano de trabalhos
anual e monitoriza a sua execução.
O Risk Officer reporta funcionalmente a esta comissão e participa nas respetivas reuniões, apresentando a evolução
dos principais indicadores e métricas de risco, bem como todas as incidências, alterações e evoluções relativas ao SGR.
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Comissão de Auditoria
A Comissão de Auditoria do CA é composta por três administradores não-executivos. No âmbito da governação da
gestão de riscos, esta comissão tem competências globais de supervisão/fiscalização societária - no que se refere,
designadamente, ao acompanhamento dos níveis de risco do Grupo - bem como as que lhe são cometidas na esfera
do SCI, designadamente:

Supervisionar/controlar a eficácia do SGR e do SCI (e, também, do próprio sistema de auditoria interna);

Analisar, acompanhando regularmente, as demonstrações financeiras e os principais indicadores prudenciais, os
relatórios de risco preparados pelo Risk Office, a atividade do Compliance Office, o tratamento de queixas e reclamações e a principal correspondência trocada com as autoridades de supervisão;

Emitir parecer prévio sobre a entidade designada pelo Banco para avaliar a adequação e eficácia do SCI.

A Comissão de Auditoria mantém reuniões periódicas com os responsáveis da Direção de Auditoria, do Compliance Office e do Risk Office.

O Risk Officer participa nas reuniões regulares desta comissão, informando sobre a evolução dos principais indicadores e métricas de risco e da imparidade do crédito, bem como o estado de resolução das recomendações
do âmbito do SGR, de controlo interno ou emitidas pelas autoridades de regulação/supervisão.

Comité de Risco
Este comité da CE é responsável pela definição, ao nível executivo, do 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 de risco definidos.
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 os objetivos, os recursos financeiros disponíveis e as estratégias 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 o Chief Executive Officer (CEO), o Chief Financial Officer (CFO) e o Chief Risk Officer (CRO), bem
como, facultativamente, o Chief Operations Officer (COO) e os membros da CE com os pelouros de Empresas e Banca
de Investimento e de Retalho (Chief Corporate Officer/CCorpO e Chief Retail Officer/CRetO, respetivamente).
São igualmente membros do Comité: o Risk Officer, o Compliance Officer e os primeiros responsáveis das Direções de
Tesouraria e Mercados & Internacional (DTMI), de Crédito (DCR), de Rating (DRAT), do Gabinete de Acompanhamento
e Validação de Modelos (GAVM) e do Gabinete de Acompanhamento Regulatório e da Supervisão (GARS). O primeiro
responsável da Direção de Auditoria (DAU) é membro convidado permanente do Comité de Risco, sem direito de voto.

Comité de Acompanhamento de NPA ( Non-performing Assets )
Este comité da CE tem a responsabilidade de acompanhar a evolução do risco de crédito, sob diversos aspetos:

Acompanhar o Plano de Redução de NPA, incluindo a respetiva vertente operacional e o cumprimento dos objetivos quantitativos assumidos; para além da redução de NPE, o comité acompanha também o processo de desinvestimento da carteira de imóveis e de ativos recebidos em resultado de processos de recuperação de crédito
(foreclosed assets), bem como de outros ativos considerados improdutivos;

Análise da performance dos processos de recuperação de crédito;

Qualidade da carteira e principais indicadores de performance e risco;

Imparidade, incluindo os principais casos de análise individual.
São membros deste comité o CEO, o CRO, o CRetO e o COO, bem como, facultativamente, o CFO. São também membros deste Comité os primeiros responsáveis das seguintes Direções: Risk Office (ROFF), DCR, DRAT, Acompanhamento
Especializado (DAE), Recuperação de Retalho (DRR), Recuperação Especializada (DRE); Assessoria Jurídica e Contencioso (DAJC), Informação de Gestão (DIG) e Crédito Especializado e Imobiliário (DCEI). O primeiro responsável da DAU é
membro convidado permanente deste comité, sem direito de voto.
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Comité de Acompanhamento do Risco dos Fundos de Pensões
Este comité da CE tem por competências:
 Apreciar a performance e o risco dos Fundos de Pensões do Grupo em Portugal;
 Estabelecer, para os mesmos, as políticas de investimento e estratégias de cobertura de risco adequadas.
Integram este comité o CEO, o CFO e o CRO, bem como quaisquer outros membros da CE que entendam participar nas
reuniões do Comité. Os restantes membros deste comité são os primeiros responsáveis das seguintes Direções: ROFF,
Estudos, Planeamento e AML (DEPALM), Wealth Management (DWM) e Recursos Humanos (DRH). Por convite e sem
direito de voto, participam ainda nas reuniões do comité representantes da entidade gestora dos Fundos de Pensões
e da Ocidental Pensões.

Comité de Acompanhamento do Risco Operacional e Controlo Interno (*)
Este comité da CE tem a responsabilidade de definir o framework de gestão de risco operacional e assegurar a respetiva
aplicação nas operações do Grupo. Tem também funções de acompanhamento de todas as matérias relacionadas com
os riscos operacionais, com o SCI e com os riscos de Outsourcing e de IT. Para além disso, compete a este comité promover e disseminar uma cultura de controlo e sensibilização (awareness) para os riscos operacionais.
Integram este comité, enquanto membros permanentes, o CRO e o COO. Outros membros da CE que assim o entendam
podem também participar nas reuniões deste comité. Os restantes membros do comité são os primeiros responsáveis
do Compliance Office (COFF), da Direção de Informática e Tecnologia (DIT), da Direção de Operações (DO) e do ROFF.
Em função dos temas específicos sobre processos a tratar por este órgão, poderão participar nas reuniões deste Comité os respetivos macro-process owners. O primeiro responsável da DAU é também convidado permanente deste
comité (sem direito de voto).

Comité de Crédito
Este órgão, que emana da CE, 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 poderá
emitir pareceres consultivos relativos a propostas de crédito de entidades subsidiárias do Grupo.
Os membros deste comité são os seguintes: CEO, CFO (facultativo), CCorpO, CRetO, CRO (com direito de veto) e COO
(facultativo). São também membros do comité o Secretário da Sociedade, os primeiros responsáveis da DCR, da DAJC
e da DRAT, bem como os diretores de crédito de Nível 3, dois membros dos Comités de Crédito das entidades participadas cujas operações sejam objeto de análise e os Diretores Coordenadores das áreas proponentes. O Risk Officer
e o Compliance Officer são convidados permanentes deste comité (sem direito de voto, tal como Secretário da
Sociedade).

Group CALCO
Também designado por “Comité de Planeamento e Alocação de Capital e Gestão de Ativos e Passivos”, este órgão é
responsável pela gestão do capital global do Grupo, gestão de ativos e passivos e definição de estratégias de gestão
da liquidez ao nível consolidado. Em concreto, é responsável pela gestão estrutural dos riscos de taxa de juro e liquidez,
incluindo, entre outros, os seguintes aspetos:
 Estabelecimento de orientações de gestão de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais, ao nível consolidado;
 Definição da política de alocação de capital e de prémios de risco;
 Definição da política de preços de transferência, nomeadamente, no que se refere a prémios de liquidez;
 Monitorização dos indicadores de capital e liquidez, dos indicadores do Plano de Recuperação e da execução do
Plano de Liquidez;
 Definição das políticas e estratégia de acesso a mercados de wholesale funding e definição da composição do buffer de liquidez;

(*)
Este comité fusionou-se com o Comité de Compliance no início do 2º trimestre de 2019, tendo adotado a designação de “Comité de Compliance e
Risco Operacional”, tendo passando a ser membros o CEO, o CRetO e o primeiro responsável pela Direção de Qualidade e Apoio à Rede (DQAR). O diretor
responsável pelo combate ao branqueamento de capitais (AML Officer) e os diretores da área de Compliance responsáveis por assuntos em discussão
são também membros deste Comité, sem direito de voto.
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Definição da política de investimento do “Investment Portfolio” e monitorização da respetiva performance;
Definição da estratégia e posicionamento no âmbito da gestão do risco de taxa de juro, bem como das políticas e
limites para a mesma, tendo em consideração as condições de mercado em cada momento.

O Group CALCO reúne mensalmente compõe-se dos seguintes administradores executivos: CEO (facultativo), CFO,
CCorpO, CRetO, CRO e COO (facultativo). São também membros deste órgão os primeiros responsáveis da DEPALM,
do ROFF, da DIG e da DTMI, bem como o Chief Economist, o responsável pela área de ALM da DEPALM e 2 elementos
designados pelos Comités de Retalho e de Empresas e Banca de Investimento.

Risk Office
O Risk Office (ROFF) é a unidade de estrutura responsável pela função de controlo de risco a nível consolidado do
Grupo, promovendo o alinhamento global de conceitos e práticas na avaliação e controlo de riscos. Compete ao ROFF
informar a Comissão de Avaliação de Riscos e o Comité de Risco do nível geral de risco, propor medidas para melhorar
o ambiente de controlo e implementar os mecanismos que assegurem o cumprimento dos limites aprovados. As funções do ROFF são as seguintes:
 Suportar o estabelecimento de políticas e metodologias de gestão de risco para a identificação, medição, limitação, monitorização, mitigação e reporte dos diversos tipos de risco;
 Elaborar propostas e implementação de métricas para os vários tipos de risco;
 Coordenar o Plano de Redução de NPA;
 Assegurar a existência de um corpo de regras e procedimentos para suportar a gestão de risco, bem como de uma
plataforma de IT efetiva e uma base de dados para a gestão de risco robusta e completa;
 Controlar, numa base permanente, da evolução dos diferentes riscos e a conformidade com as políticas, regulações
e limites aplicáveis;
 Participar no SCI;
 Preparar informação relativamente à gestão de risco para ser divulgada, internamente e ao mercado;
 Apoiar os trabalhos dos Comités de Risco, de Acompanhamento de NPA, de Acompanhamento do Risco dos Fundos
de Pensões e de Acompanhamento do Risco Operacional e Controlo Interno.
O primeiro responsável pelo ROFF é nomeado pelo CA, reportando hierarquicamente ao CA e à sua CE, bem como,
funcionalmente, à Comissão de Avaliação de Riscos.

Compliance Office
O Compliance Office (COFF) tem como principal missão zelar pelo cumprimento, por parte de todas as Instituições do
Grupo, das normas legais e regulamentares, externas e internas, que enquadram a respetiva atividade, de forma a
contribuir para a mitigação do risco de imputação de sanções às mesmas.
No exercício das funções que lhe são cometidas, o Compliance Office emite decisões, com força vinculativa para
os seus destinatários, visando a conformidade legal e regulamentar das diversas áreas de negócio e de suporte ao
negócio.
No âmbito da elaboração de pareceres e estudos associados, a pedido das diversas áreas e direções do Banco, o COFF
identifica e avalia os diversos tipos de riscos - tanto em processos corporativos, como no âmbito de produtos e serviços
-, elabora propostas de correção de processos e de mitigação dos riscos, procede à análise permanente do ambiente
geral de supervisão e, em geral, presta apoio especializado em matérias de controlo e cumprimento normativo. Compete-lhe, ainda, a elaboração e apresentação ao órgão de administração, de relatórios, com periodicidade mínima
anual, identificando as não-conformidades verificadas e referindo as recomendações emitidas no sentido da respetiva
correção.
O COFF intervém e participa ativamente na política de formação de Colaboradores, designadamente, através da realização de ações de formação de compliance para todo o universo do Grupo, mantendo um elevado conhecimento de
temas de Compliance - como, por exemplo, a Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (BCFT) ou a prevenção do abuso de mercado – para o desenvolvimento de uma cultura de controlo interno no seio do Grupo.
A gestão do Risco Operacional encontra-se sob a responsabilidade do Compliance Office desde o final do primeiro
trimestre de 2019, dada a forte componente de carga normativa e de gestão processual envolvidas na atividade da
segunda linha de defesa para fazer face a este tipo de risco.
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O Compliance Officer exerce as suas funções de forma independente, permanente e efetiva, incumbindo-lhe, designadamente:
 Definir as ferramentas de compliance adequadas ao processo de comunicação e informação, ao processo de monitorização normativa e à definição de políticas e orientações, para uma atuação pró-ativa e preventiva e de avaliação dos riscos, nomeadamente, no que se refere ao controlo e monitorização dos riscos de compliance, à monitorização para prevenção e controlo de BCFT e à mitigação do risco reputacional em todas as entidades do Grupo,
visando o alinhamento de conceitos, práticas e objetivos nestas matérias;
 Assegurar a adoção das políticas, princípios e procedimentos definidos pelo COFF, por todas as operações internacionais do Grupo, sendo nomeado, para cada uma, um Compliance Officer local.
O Compliance Officer é nomeado pelo CA, reportando hierarquicamente a esse órgão e à respetiva CE, reportando
também, funcionalmente, à Comissão de Auditoria.

Principais desenvolvimentos e realizações em 2018
No âmbito do controlo, monitorização e acompanhamento dos diversos riscos a que o Grupo está sujeito, bem como
das atividades asseguradas pela função de Gestão de Risco em resposta a imperativos ou solicitações externas e internas, os principais desenvolvimentos e realizações em 2018 foram, de forma sintética, os seguintes:
 Revisão das métricas RAS com atualização dos limites de tolerância a diversos riscos e introdução de novos indicadores orientados para os riscos de IT inerentes à estratégia de expansão do “negócio digital” e para o controlo
interno;
 Participação na revisão do Plano Estratégico e no Orçamento para 2019, em particular, no que se refere a objetivos
de redução de NPE (non-performing exposures) e de ativos recebidos no âmbito da recuperação de créditos ( foreclosed assets);
 Coordenação da implementação e atualizações do Plano de Redução de NPA (non-performing assets), incluindo o
lançamento e a concretização da venda de 5 carteiras de créditos, bem como dos relatórios regulares destinados
à Supervisão e relativos ao reporte de cumprimento do mesmo;
 Coordenação dos trabalhos relativos aos testes de esforço promovidos pelo Banco Central Europeu (BCE);
 Participação na revisão do Plano de Recuperação do Grupo;
 Reforço das capacidades de acompanhamento e monitorização do risco de liquidez com a criação da Área de Gestão do Risco de Liquidez no seio do Risk Office;
 Participação no projeto de alinhamento do Banco com os princípios do BCBS 239 ( Principles for effective risk data
aggregation and risk reporting);
 Coordenação das tarefas relacionadas com a inspeção do BCE aos processos de valorização dos colaterais e dos
ativos imobiliários e financeiros não cotados (foreclosed assets), associados a crédito do segmento Corporate;
 Revisão, com expansão e introdução de melhorias, dos regulamentos internos de gestão e controlo dos riscos de
IT decorrente do reforço da integração deste risco no framework de risco operacional;
 Elaboração e entrada em vigor de regulamentação interna e de indicadores de performance e risco para monitorização da prestação de serviços em regime de outsourcing;
 Aprovação para utilização parcial permanente do Método Padrão para tratamento das exposições de crédito relacionadas com créditos tarifários sobre o sistema elétrico nacional, bem como para as posições de crédito entre
empresas do Grupo;
 Acompanhamento dos modelos internos utilizados no Grupo, bem como desenvolvimentos relativos aos mesmos,
designadamente:









Colaboração nas respostas e coleção de dados requeridos pela inspeção TRIM (Targeted Review of Internal
Models) relativa aos riscos de mercado;



Aprovação das alterações materiais aos modelos de LGD/ELBE (Loss Given Default; Expected Loss Best
Estimate) para Retalho, utilizados em Portugal;



Desenvolvimento e submissão de pedido à Supervisão para alterações metodológicas ao modelo interno
de VaR (Value-at-risk);



Apresentação ao BCE de pedido para autorização de alterações materiais do modelo ELBE para as posições
de Retalho do Bank Millennium (Polónia);

Respostas à inspeção TRIMIX/Corporate, incidente sobre os modelos de PD (probabilidade de Default) para a carteira com baixo número de Defaults (LDP – low default portfolios);
Submissão de candidatura de alterações materiais relativa à implementação da nova definição de Default, de
acordo com o Process Guidance do BCE (de junho de 2018);
Desenvolvimento e implementação do modelo de dados relativo à nova Central de Responsabilidades de Crédito
do Banco de Portugal, no âmbito do Projeto AnaCredit;
Participação na Fase 1 do Exercício ‘2019 EBA Benchmarking’;
Coordenação dos trabalhos relativos ao Liquidity Deep Dive, pelo BCE, que decorreu a partir de setembro de 2018;
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Participação na implementação do projeto “Model risk management” relativo à inventariação e catalogação de
todos os modelos de risco do Banco;
Implementação do processo de acompanhamento de clientes alavancados ( Leveraged Transactions) de acordo
com orientações emitidas pelo BCE;
Coordenação do ICAAP e do ILAAP, com a execução do processo de identificação de riscos e atualização da taxonomia dos mesmos.

Risco de crédito
Este risco materializa-se em perdas registadas na carteira de crédito, por incapacidade dos tomadores de empréstimos
(ou dos seus garantes, quando existam), dos emissores de títulos ou, ainda, das contrapartes de contratos, em cumprir
com as suas obrigações creditícias. Este tipo de risco é muito relevante, representando a maior parcela da exposição
global ao risco do Grupo.
O controlo e a mitigação do risco de crédito são assegurados através de uma estrutura sólida e fiável de análise, avaliação e acompanhamento de riscos, suportada em sistemas internos de rating adequados aos diversos segmentos de
negócio, em mecanismos para deteção antecipada da potencial sinistralidade da carteira, em processos de gestão e
monitorização do valor dos colaterais em unidades de estrutura exclusivamente dedicadas à recuperação de crédito,
para tratamento das situações de incumprimento.

Evolução e composição da carteira de crédito
Na tabela seguinte apresenta-se a evolução do volume da carteira de crédito do Grupo, entre 31/12/2017 e
31/12/2018, em termos de EAD (Exposure at Default)(*), nas três principais geografias em que o Grupo opera - Portugal, Polónia e Moçambique - as quais representavam cerca de 99,1% da EAD do Grupo em 31/12/2018.

(Milhões de euros)

Geografia

dez 18

dez 17

Portugal

49.625

Polónia
Moçambique
TOTAL

Variação
Em valor

Em %

47.405

2.220

4,7%

19.093

17.488

1.605

9,2%

2.025

1.879

146

7,8%

70.743

66.772

3.971

5,9%

O crescimento da carteira de crédito do Grupo em 2018, em euros (EUR), foi superior ao registado em 2017 (+5,9%
vs.+1,4%). Embora o peso da carteira doméstica no total da carteira do Grupo seja determinante (c. 70%), o crescimento da carteira do grupo em 2018 deveu-se, em boa parte, ao crescimento do Bank Milennium na Polónia.
O aumento da carteira em Portugal ocorreu a par da continuidade do Plano de Redução de NPE ( non-performing exposures), que incide, essencialmente, sobre a carteira doméstica e condiciona ainda o crescimento da carteira de Empresas em Portugal, que foi ligeiramente negativo (-2,8%). Destaca-se, assim, o crescimento líquido da carteira de
Retalho em Portugal, que atingiu cerca de 356 milhões de euros, bem como o crescimento da Dívida Pública em carteira, sustentado por objetivos de rentabilidade na aplicação de excedentes de liquidez.
Quanto às carteiras de crédito da Polónia e de Moçambique, as mesmas registaram crescimentos relativos anuais superiores ao de Portugal e com amplitude significativa: +9,2% e +7,8%, respetivamente (em EUR).
O crescimento da carteira polaca medido em EUR foi muito relevante, apesar da desvalorização do zlóti (PLN) face ao
euro (EUR), de cerca de 2,8% entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. A carteira local expressa nessa moeda
representava cerca de 77% (dez 2018) e 76% (dez 2017) do total (expresso em EUR).

(*)

Sem dedução da imparidade às exposições tratadas prudencialmente pelo Método Padrão (STD).
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Para a carteira do Bank Millennium denominada em francos suíços (CHF), continuou a verificar-se uma tendência de
decréscimo, sobretudo na segunda parte do ano: o peso de cerca de 20% em dezembro de 2017 caiu para menos de
18% em dezembro de 2018 (do total de EAD desta geografia, expresso em EUR). Esta redução foi de cerca de 140
milhões de euros (cerca de312 milhões de CHF), sendo que a variação em EUR foi afetada pela apreciação do CHF face
ao EUR, de quase 4 % em 2018. A evolução registada nesta carteira proporciona uma redução do risco de crédito com
origem cambial (por via da potencial apreciação de CHF face a PLN) e teve origem na erosão natural da mesma (descontinuada desde 2010, no que se refere à geração de novas operações de crédito nesta moeda).
Refira-se, ainda, que o crescimento da carteira na Polónia se verificou para a generalidade das classes de risco, com
exceção do segmento de créditos garantidos por hipotecas imobiliárias, que permaneceu sensivelmente constante.
Para a evolução neste segmento contribuiu decisivamente a redução natural (i.e. por efeito temporal) da carteira expressa em CHF, acima referido. Para além disto, destaca-se também o forte crescimento registado na carteira Dívida
Soberana, sobretudo na segunda metade de 2018.
Foi também considerável, o crescimento relativo da carteira de crédito do Banco Internacional de Moçambique (BIM)
em 2018, tendo o crescimento absoluto atingido cerca de 146 milhões de euros. Para a parte da carteira denominada
em meticais (MZN) – representando cerca de 77% do total da carteira, expressa em EUR, no final de 2018 – o crescimento na moeda local foi de cerca de 10 900 milhões de MZN (cerca de +10,5%), não se tendo registado praticamente
nenhum efeito cambial.
Quanto à carteira moçambicana expressa em dólares norte-americanos (USD), representando cerca de 20% do total
da carteira dessa geografia (em EUR, no final de 2018), o respetivo crescimento foi negativo em moeda original (-7,5%,
aproximadamente), ainda que este decréscimo tenha sido parcialmente compensado pela forte apreciação do USD
contra o EUR verificada em 2018 (de cerca de 5,0%).
Nesta geografia, destaca-se o crescimento dos segmentos de “Bancos e Soberanos”, que mais do que compensou o
decréscimo da carteira dos restantes segmentos. No que se refere ao segmento de Empresas do BIM, que inclui o setor
empresarial do Estado moçambicano e as Pequenas Médias Empresas (PME), a redução da carteira foi compensada por
financiamento direto ao Estado moçambicano. Quanto à carteira de Retalho, registou-se uma contração significativa
em 2018, reflexo de uma política de crédito conservadora, adotada pelo banco em face do enquadramento económico
do país. Com efeito, a concessão de novos créditos foi enquadrada num contexto de marcada prudência por parte do
Banco, dado o incipiente crescimento económico nesta geografia.
Relativamente à composição da carteira por classes de risco, a mesma é ilustrada pelos seguintes gráficos, representativos da estrutura de carteira em 31/12/2018:
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A composição da carteira de crédito em Portugal, no que se refere ao peso dos vários segmentos de risco, apresenta
como principais variações: o aumento de peso do segmento de “Bancos e Soberanos”, dado o já referido crescimento
da carteira de Dívida Pública; uma ligeira redução de peso do segmento de “Empresas”, ainda por efeito da redução da
carteira de NPE; a manutenção do peso dos segmentos de Retalho (c. 45% em dez 2017 vs. c. 44% em dez 2018).
Relativamente à distribuição da carteira do Bank Millennium (Polónia) por segmentos de risco, não se assinalam alterações significativas nos respetivos pesos entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, exceto no que se refere à
classe de posições garantidas por garantias hipotecárias em que se verificou uma ligeira redução de peso (de 33,2%
para 30,0%). Uma vez que o segmento de “Outras posições de retalho” registou um pequeno acréscimo de peso (de
17,9% para 19,9%), o peso do segmento de Retalho, como um todo, manteve-se praticamente constante (em torno
dos 50% da carteira desta geografia).
Quanto à carteira de Moçambique, a já referida substituição de crédito às empresas estatais por financiamento direto
ao Estado resultou numa evolução em sentido inverso dos pesos dos segmentos de “Bancos e Soberanos” e de Empresas, sendo que se registou igualmente uma contração do peso do segmento de Retalho.

Probabilidade de Default (PD) e Perda em caso de Default (LGD)
Os principais parâmetros de avaliação do risco de crédito, utilizados no apuramento de ativos ponderados pelo risco
(Risk Weighted Assets – RWA) no âmbito do método das notações internas (Internal Ratings Based – IRB) – a Probabilidade de Default (PD) e a Perda em caso de Default (Loss Given Default – LGD) - afetos às operações de crédito em
carteira, têm vindo a registar uma evolução positiva que traduz uma clara tendência de melhoria da qualidade da carteira.
No gráfico seguinte ilustra-se a distribuição dos valores da carteira (em termos de EAD) pelos graus de risco (notações
internas) atribuídos aos titulares de posições de crédito em Portugal e na Polónia, em 31/12/2018. Estes graus de risco
(GR) são os definidos numa escala interna, transversal ao Grupo (Rating Masterscale), com 15 graus, a que correspondem diferentes níveis de PD dos devedores.

Como se verifica através do gráfico acima, o peso da EAD correspondente a graus de risco de qualidade média e superior, no conjunto das duas geografias em causa, representava 73,6% do total de EAD, face a pesos homólogos de 69,8%
e de 64,2% em 31/12/2017 e 31/12/2016, respetivamente. Esta evolução positiva resulta, sobretudo, da evolução dos
GR dos devedores em Portugal.
No que se refere ao peso da exposição titulada por clientes com GR processuais (sem acesso a novo crédito), no conjunto das duas geografias, o mesmo reduziu-se de 14,8% em 31/12/2017 para 11,3% em 31/12/2018. Em Portugal,
esta redução de peso de carteira com GR processuais, entre as mesmas datas, foi de ainda maior amplitude: 17,1% (em
dez 2017) para 12,8% (em dez 2018). Esta redução de peso das posições de crédito cujos titulares são classificados
com GR processuais deve-se também à execução continuada e eficaz do Plano de Redução de NPE, referida mais à
frente.
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Relativamente aos parâmetros LGD – que representam as estimativas próprias para as perdas esperadas em caso de
Default e, em boa medida, traduzem não só a eficiência da recuperação de créditos em função dos diferentes tipos de
segmentos/produtos de crédito, mas também os níveis de colateralização das operações de crédito – o quadro seguinte mostra os respetivos valores médios ponderados por EAD em 31/12/2017 e 31/12/2018:

Retalho c/ colat. imob.

SME
Retalho

Retalho
(outros)

SME
Corporate

Promoção
imobiliária

Corporate

MÉDIA
GLOBAL

2018

16,5%

34,5%

33,9%

40,7%

43,8%

45,7%

28,2%

2017

18,5%

35,8%

35,8%

43,0%

48,0%

44,6%

30,7%

Assim, os parâmetros LGD em Portugal melhoraram em 2018 para praticamente todos os segmentos, traduzindo uma
diminuição do risco de crédito. A única exceção foi a LGD aplicável ao segmento Corporate (empresas com volume de
negócios igual ou superior a 50 milhões de euros), em que o agravamento da perda esperada em caso de incumprimento não foi relevante.
Na Polónia, para os dois segmentos da carteira para os quais se aplicam estimativas próprias de LGD – as posições
qualificadas renováveis de Retalho (descobertos e cartões de crédito, basicamente) e o crédito à habitação - os valores
médios ponderados apurados para LGD foram, em 31/12/2018, de 64,7% e 34,1%, respetivamente. Estes níveis de
LGD não apresentam variação relevante face aos valores homólogos apurados em 31/12/2017: eram de, respetivamente, 65,0% e 33,9%.

Principais indicadores de risco de crédito
No quadro seguinte apresenta-se a evolução trimestral dos principais indicadores de risco de crédito entre
31/12/2017 e 31/12/2018, para o Grupo e para as carteiras de Portugal, Polónia e Moçambique:

dez/18

set/18

jun/18

mar/18

dez/17

CONSOLIDADO
NPE/Crédito a clientes (bruto)

10,9%

12,3%

13,2%

14,0%

15,0%

NPL > 90 dias/Crédito a clientes (bruto)

6,1%

7,4%

8,0%

8,5%

8,9%

Crédito vencido > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

3,8%

4,8%

5,2%

5,5%

5,8%

Crédito Vencido / Crédito a clientes (bruto)

4,1%

5,0%

5,5%

5,7%

5,9%

Imparidade / Crédito a clientes (bruto)

5,7%

6,3%

6,6%

6,8%

6,5%

PORTUGAL
NPE/Crédito a clientes (bruto)

12,9%

14,7%

15,8%

16,5%

17,8%

NPL > 90 dias/Crédito a clientes (bruto)

7,1%

8,8%

9,5%

10,2%

10,7%

Crédito vencido > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

4,5%

5,8%

6,3%

6,7%

7,0%

Crédito Vencido / Crédito a clientes (bruto)

4,7%

5,9%

6,5%

6,8%

7,1%

Imparidade / Crédito a clientes (bruto)

6,4%

7,1%

7,5%

7,7%

7,5%

NPL > 90 dias/Crédito a clientes (bruto)

2,5%

2,7%

2,7%

2,7%

2,8%

Crédito vencido > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

1,9%

1,9%

2,0%

2,0%

2,0%

Crédito Vencido / Crédito a clientes (bruto)

2,4%

2,4%

2,5%

2,5%

2,4%

Imparidade / Crédito a clientes (bruto)

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,1%
14,3%

POLÓNIA

MOÇAMBIQUE
NPL > 90 dias/Crédito a clientes (bruto)

16,4%

15,9%

15,9%

14,7%

Crédito vencido > 90 dias / Crédito a clientes (bruto)

5,4%

5,5%

5,3%

5,3%

5,0%

Crédito Vencido / Crédito a clientes (bruto)

5,5%

5,9%

6,0%

5,8%

5,5%

11,3%

9,6%

8,7%

9,6%

9,7%

Imparidade / Crédito a clientes (bruto)

NPL = Non-performing Loans
Crédito a clientes (bruto) = Crédito direto a clientes, incluindo crédito titulado associado a operações de crédito, antes de imparidade e ajustamentos de
justo valor
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A evolução destes indicadores em 2018 foi globalmente favorável em Portugal e na Polónia, bem como a nível consolidado. A melhoria da qualidade da carteira de crédito medida pelo rácio ‘NPE/Crédito a clientes (bruto)’ foi de grande
relevo em Portugal, reduzindo-se este indicador em praticamente 5 pontos percentuais. Esta variação positiva resultou, fundamentalmente, do esforço de redução de NPE, bem como do crescimento da carteira de crédito baseado em
critérios de concessão prudentes, tendo em vista a preservação, no longo prazo, da qualidade da carteira, robustecendo a capacidade do Banco para enfrentar eventuais períodos de downturn que se verifiquem no futuro.
Refira-se, também, que o rácio ‘Crédito vencido > 90 dias/Crédito a clientes (bruto)’ em Portugal e na Polónia evoluiu
favoravelmente em 2018, a par do reforço de provisionamento da carteira. Apenas em Moçambique se registou um
ligeiro agravamento dos indicadores de risco de crédito, enquadrável no ajustamento que a economia desta geografia
ainda atravessa.

Plano de redução de NPA/NPE
O Plano de Redução de NPA do Grupo continuou a ser implementado ao longo de 2018, nas suas duas vertentes - de
créditos NPE e de ativos recebidos em pagamento (FA- foreclosed assets) – incidindo, essencialmente, sobre as carteiras de crédito non-performing e de imóveis detidos para venda em Portugal.
O Plano de Redução de NPA é enquadrado por um modelo de Governance específico e por um framework de gestão
robusto, assente em áreas especializadas de recuperação de crédito e estratégias de recuperação sistematizadas –
tanto decorrentes de modelos automáticos de análise e decisão (para Retalho) como baseadas no relacionamento dos
gestores de recuperação com os seus clientes Corporate, com soluções tailor–made. Também ao nível dos FA existem
circuitos e procedimentos que privilegiam a rapidez do ciclo receção/preparação/venda e a valorização dos imóveis,
com vista à facilitação da venda destes ativos.
O Plano de Redução de NPA beneficia também de uma envolvente tecnológica que proporciona infraestruturas específicas de tecnologias de informação para as atividades ligadas à recuperação de créditos e redução de NPE e tem o
acompanhamento decorrente do Plano Operacional de redução de NPA, no qual se definem iniciativas destinadas a
acelerar e conferir eficácia e enfoque aos processos de recuperação ou alienação (de créditos e imóveis), distribuídas
por diversas fases dos processos recuperatórios e de redução de NPA: prevenção, cobrança, execuções, receção e tratamento dos FA e vendas.
O cumprimento dos objetivos de redução, para cada área envolvida na redução de NPA, é medido mensalmente, tanto
em sede de informação de gestão como para as áreas de enfoque específico definidas no Plano Operacional acima
referido, com reporte à gestão de topo.
O Plano de Redução de NPA do Banco tem vindo a registar resultados muito positivos e superiores aos inicialmente
projetados, tendo a revisão anual do Plano ocorrido em março de 2018, com objetivos ajustados em alta, para patamares de redução superiores aos estabelecidos na revisão anterior. Posteriormente, em agosto de 2018, procedeu-se
a uma revisão intercalar extraordinária dos objetivos traçados, com níveis de ambição ainda mais elevados.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução de volumes de NPE entre 31/12/2017 e 31/12/2018, para o Grupo e para
Portugal:
(Milhões de euros)

CONSOLIDADO

dez/18

set/18

jun/18

mar/18

dez/17

5 548

6 308

6 665

7 122

7 658

5 548

5 913

6 282

6 754

(- 27,6%)

PORTUGAL

4 797
(- 29,0%)

Verifica-se, assim, que a redução de NPE do Grupo em 2018 atingiu 2.110 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 27,6%. Em Portugal, a redução foi de 1.957 milhões de euros (-29,0%) e nas operações internacionais a
mesma atingiu 154 milhões de euros (-17,0%). Esta evolução demonstra com clareza o empenho que o Grupo tem
posto na implementação do Plano de Redução de NPE, bem como a eficácia das medidas e do desenho do mesmo.
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No gráfico seguinte apresenta-se a decomposição da redução das NPE em Portugal em 2018, pelas diferentes fontes
de redução em causa:

Relativamente às fontes de redução ilustradas no gráfico acima, salienta-se que a rubrica “Outras origens, líquidas de
novas entradas” inclui as situações de “cura”, ou seja, exposições que deixaram, em 2018, de ser classificadas como
NPE, por extinção dos motivos dessa classificação.
Destaca-se, também, que a cobertura da carteira de NPE por imparidade, colaterais e Expected Loss Gap – tanto para
Portugal como a nível consolidado – atingiu cerca de 109% em 31/12/2018 (contra c. de 103% e 104% em
31/12/2017, para o Consolidado e Portugal, respetivamente). Em Portugal, a cobertura das NPE no final de 2018 era
praticamente toda assegurada por imparidade e colaterais, sendo reduzido o peso de Expected Loss Gap, conforme
ilustrado pelo gráfico seguinte (em dez/18). Na evolução entre dez/17 e dez/18, note-se ainda o considerável crescimento da cobertura de NPE por imparidade, que passou de 42% para 50%.

No que se refere aos ativos em balanço resultantes da recuperação de créditos (foreclosed assets – FA ), o quadro
seguinte mostra a evolução do respetivo stock – decomposto nas diferentes tipologias de ativos – entre dezembro de
2014 e dezembro de 2018, antes de imparidade:
(Milhões de euros)

dez/18

set/18

jun/18

dez/17

dez/16

dez/15

dez/14

1 474

1 510

1 664

1 778

1 782

1 448

1 263

Fundos de investimento imobiliário e
sociedades imobiliárias

330

408

435

466

538

460

450

Outros ativos (não imobiliários)

156

138

142

95

75

55

55

1 960

2 056

2 241

2 339

2 395

1 963

1 769

58

43

45

37

18

37

33

2 019

2 099

2 286

2 376

2 413

2 000

1 802

Imóveis

SUB-TOTAL relativo a Portugal
FA de outras geografias
TOTAL GRUPO
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Os valores constantes deste quadro mostram uma evolução claramente decrescente para o stock de FA desde dezembro de 2017, decorrente não só do esforço de venda proveitosa deste tipo de ativos, como também da redução verificada no influxo dos mesmos em resultado de processos de recuperação de crédito, dada a contração da carteira de
créditos em incumprimento e a venda de portfolios de créditos colateralizados do segmento Corporate.
Assim, após um período em que o stock de FA registou um crescimento resultante da redução de NPE (2014-2016),
verifica-se, mais recentemente, uma tendência de redução desta carteira, com aceleração dessa tendência no último
ano: redução de 378 milhões de euros em 2018 contra uma redução de 56 milhões de euros em 2017.
Em 2018, em Portugal, o volume total de venda de FA imobiliários atingiu cerca de 670 milhões de euros, contra cerca
de 430 milhões de euros em 2017 (+ 56,3%). Note-se, também, que os valores de venda destes ativos em 2018 foram
14,8% superiores ao respetivo valor de balanço (vs. c. de 12,9% em 2017), pelo que esta vertente de redução de NPA
não tem causado, per se, um impacto negativo na conta de exploração.
A performance positiva na redução de FA imobiliários enquadra-se num contexto de evolução favorável do mercado
imobiliário, que limita o risco dos FA imobiliários ainda em carteira em Portugal (imóveis e fundos de investimento/sociedades imobiliárias), sendo que as mais-valias verificadas no passado na venda destes ativos demonstram a prudência do Banco na valorização destes ativos.

Risco de concentração de crédito
No quadro seguinte, apresentam-se os valores para os pesos, na exposição total, das 20 maiores exposições ‘não-NPE’
do Grupo, em 31/12/2018, em termos de EAD e considerando o conceito de “Grupos económicos/Grupos de cliente”,
excluindo-se exposições da classe de risco “Bancos e Soberanos” (e grupos económicos considerados como NPE):

Clientes/Grupos económicos

Peso da exposição no total (EAD)

Cliente/Grupo económico 1

1,3%

Cliente/Grupo económico 2

0,7%

Cliente/Grupo económico 3

0,6%

Cliente/Grupo económico 4

0,5%

Cliente/Grupo económico 5

0,5%

Cliente/Grupo económico 6

0,4%

Cliente/Grupo económico 7

0,4%

Cliente/Grupo económico 8

0,4%

Cliente/Grupo económico 9

0,3%

Cliente/Grupo económico 10

0,3%

Cliente/Grupo económico 11

0,3%

Cliente/Grupo económico 12

0,3%

Cliente/Grupo económico 13

0,3%

Cliente/Grupo económico 14

0,2%

Cliente/Grupo económico 15

0,2%

Cliente/Grupo económico 16

0,2%

Cliente/Grupo económico 17

0,2%

Cliente/Grupo económico 18

0,2%

Cliente/Grupo económico 19

0,2%

Cliente/Grupo económico 20

0,2%

TOTAL

7,9%

No seu conjunto, estas 20 maiores exposições não-NPE representavam 7,9% da EAD total em 31/12/2018. No final de
2017, este peso atingia 9,5%, pelo que a evolução da concentração do risco de crédito em 2018, assim medida, foi
favorável. Em valor absoluto, a EAD conjunta dos 20 maiores clientes não-NPE reduziu-se em cerca de 763 milhões de
euros.
Deve notar-se que, para além do cumprimento dos limites regulatórios relativos a Grandes Riscos, o Grupo define
objetivos específicos para controlo da concentração de crédito, materializados em métricas incluídas no RAS. Para
além disso, são acompanhadas regularmente outros indicadores relativos a vários tipos de concentração de crédito:
single-name, sectorial, por país, de Instituições e de riscos Soberanos.
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Em qualquer dos casos, os limites de concentração são definidos em função do grau de risco interno/externo atribuído
aos clientes em causa, sendo considerada a respetiva “exposição líquida” (Net Exposure = LGD x EAD, com LGD =45%
sempre que não exista ou não seja aplicável uma estimativa própria para LGD).
No caso da concentração single-name os limites são definidos apenas para clientes não-NPE, já que os clientes NPE
estão abrangidos pelo Plano de redução de NPA e têm objetivos de redução individualizados. Para os clientes cuja
exposição se situe acima do limite estabelecido, são desenhados planos de redução específicos.

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, a definição de linhas de responsabilidade e respetivas autorizações, a definição de limites de
tolerância e de exposição aos riscos, um adequado quadro normativo incluindo 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, a captura de
perdas operacionais, 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), acompanhamento dos contratos de outsourcing
do Banco e a formação interna sobre processos, produtos e sistemas.
O sistema de gestão do risco operacional adota o modelo das 3 Linhas de Defesa e está assente numa estrutura integrada 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, esta estrutura de processos suporta também outras iniciativas relacionadas
com a gestão (e reforço da gestão) deste risco, como sejam as ações para melhoria da eficiência operativa e da gestão
da continuidade do negócio.
Assim, todas as subsidiárias do Grupo definem as suas próprias estruturas de processos, as quais são periodicamente
ajustadas 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 diária do risco operacional cabe à 1ª Linha de Defesa, sendo esta constituída por process owners (secundados por process managers), que têm por missão, além de gerir o seu processo do ponto de vista
da eficácia/eficiência operacional, caracterizar as perdas operacionais capturadas no contexto dos seus processos,
monitorizar os respetivos KRI, realizar os exercícios de RSA, bem como identificar e implementar 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. A revisão periódica da estrutura de processos de cada geografia é
assegurada por unidades de estrutura próprias.
O Risk Office e o Compliance Office representam a 2ª Linha de Defesa, que implementa a política de risco definida para
o Grupo, tendo a responsabilidade de propor e desenvolver metodologias para a gestão deste risco, supervisionar a
sua implementação e interpelar a 1.ª Linha de Defesa quanto aos níveis de risco incorridos, reportando ao Comité de
Acompanhamento do Risco Operacional e Controlo Interno.
Em 2018 continuaram a ser realizadas, pelos diversos intervenientes envolvidos na gestão deste risco, as habituais
atividades de gestão do risco operacional, visando uma eficiente e sistemática identificação, avaliação, mitigação e
controlo das exposições, bem como as respetivas tarefas de reporte, quer aos órgãos de gestão de Grupo, quer no
domínio regulamentar. Já no final do 1º trimestre de 2019, a responsabilidade pela gestão do risco operacional transitou para o Compliance Office, tendo em consideração o forte cariz normativo e de ordem processual ligados à gestão
deste risco pela 2ª linha de defesa.
A mobilização do Banco para reinventar a experiência bancária, assente nas novas tecnologias, acarretam desafios
relevantes na gestão do risco operacional dos quais se destacam o reforço da segurança dos canais bancários digitais,
o reforço dos mecanismos de prevenção e deteção de potenciais fraudes, a gestão responsável dos dados pessoais e o
cumprimento dos deveres de informação legalmente previstos nas vendas através dos canais bancários digitais. Com
o objetivo de reforçar os mecanismos para o controlo mais eficiente do risco e permitir que o Banco encare estes desafios de forma confiante foram lançadas diversas iniciativas, das quais se destacam:
 A atualização e revisão da regulamentação interna e de indicadores de performance e risco para monitorização
da prestação de serviços em regime de outsourcing, no âmbito dos processos em que intervêm;
 A entrada em vigor de regulamentação interna que determina princípios, linhas de atuação, responsabilidades
e metodologias para a gestão do risco de Informação e Tecnologia ( IT Risk);
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 A definição e inclusão no RAS de novas métricas, com o objetivo de acompanhar a evolução da exposição ao
IT Risk;
 A colaboração da função de gestão de risco nas tarefas relacionadas com a inspeção do BCE aos riscos de ICT
(Information and Communication Technologies).

Autoavaliação dos riscos operacionais (RSA)
O objetivo dos exercícios de RSA é o de promover a identificação e a mitigação (ou eliminação) de riscos, atuais ou
potenciais, no âmbito de cada processo, através da classificação de cada uma de 20 sub-tipologias de risco operacional consideradas. Essas classificações são 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:
 Avaliar o risco inerente dos vários processos, que não considera a influência dos controlos existentes (Risco Inerente);
 Determinar a influência do ambiente de controlo instalado na redução do nível das exposições (Risco Residual);
 Identificar o impacto das oportunidades de melhoria na redução de risco das exposições mais significativas
(Risco Objetivo).
Os exercícios de RSA são realizados através de workshops, assistidos pelo Risk Office e com a participação dos process
owners e process managers, ou através de respostas a questionários enviados aos process owners para revisão dos
resultados de RSA anteriores, em função de critérios de atualização pré-definidos.
Em 2018 foram realizados exercícios de RSA nas principais geografias em que o Grupo opera, cujos resultados são
exibidos nos gráficos seguintes. Estes apresentam o score médio para cada uma das 20 sub-tipologias de risco operacional consideradas, no conjunto dos processos de cada geografia, em que a linha exterior representa um score de 2,5
numa escala de 1 (menor exposição) a 5 (maior exposição).

R1 Fraude interna e roubo

R7 Hardware e Software

R14 Fraude externa e roubo

R2 Execução de transações não autorizadas

R8 Infra-estruturas de comunicações

R15 Desastres e danos nos ativos

R3 Relações com colaboradores

R9 Segurança de sistemas

R16 Obrigações regulamentares, legais e fiscais

R4 Violação dos regulamentos de higiene e segurança

R10 Execução e manutenção de transacções

R17 Práticas comerciais ou de mercado incorretas

R5 Discriminação sobre colaboradores

R11 Monitorização e reporte

R18 Riscos de Projetos

R6 Perda de colaboradores-chave

R12 Relações com clientes

R19 Outsourcing

R13 Conceção de produtos/serviços

R20 Outros problemas de relações com terceiros

Os resultados dos exercícios de autoavaliação dos riscos evidenciam um robusto ambiente de controlo, demonstrando
o compromisso do Grupo para com a gestão do risco operacional através do desenvolvimento continuo de ações de
melhoria que contribuem para mitigar as exposições a este risco.

Captura de perdas operacionais
A captura (i.e., a identificação, registo e caracterização) de perdas operacionais e dos eventos que lhes deram origem
tem por objetivo reforçar a consciência para este risco e facultar informação relevante aos process owners, destinada
a ser incorporada na gestão dos seus processos, sendo um importante instrumento para quantificar a exposição ao
risco e também para backtesting dos resultados dos RSA, possibilitando aferir a avaliação/classificação atribuída às
sub-tipologias de risco.
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.
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Assim, os eventos identificados em que as perdas, efetivas ou potenciais, superem os limites de materialidade definidos (para cada geografia), são caracterizados pelos process owners e process managers dos processos com os quais
as perdas são relacionadas, o que inclui a descrição da respetiva causa-efeito e, quando aplicável, a valorização da
perda e a descrição da ação de melhoria identificada (a partir da análise da causa da perda), destinada a mitigar o risco.
Para perdas de montante superior a um limiar definido pela CE, são elaborados relatórios de lessons learned, a apresenta e discutir em sede desse órgão.
Nos gráficos seguintes apresenta-se o perfil das perdas operacionais capturadas na respetiva base de dados, em 2018:

Na origem da maior parte das perdas estiveram riscos processuais, relacionados com falhas na formalização de um
produto descontinuado no início desta década e riscos organizacionais relacionados com falhas nas respostas a reclamações sobre produtos de crédito. De relevar que o padrão das perdas operacionais verificadas não se tem afastado
do que é habitual e expectável, com maior frequência de perdas de baixos montantes, sem concentração em montantes significativos.
Salienta-se ainda que, nos últimos 5 anos, a média do rácio entre as perdas brutas e o indicador relevante apurado no
âmbito do Método Standard (gross income) para requisitos regulamentares de capital se situou abaixo de1%, o que
compara muito favoravelmente com o benchmark internacional e atesta a robustez do ambiente de gestão e controlo
do risco operacional do Grupo.

Indicadores de risco (KRI)
Os KRI alertam para alterações do perfil dos riscos ou da eficácia dos controlos e, por essa via, permitem identificar a
necessidade de introduzir ações corretivas sobre os processos, para prevenir que riscos potenciais se materializem em
perdas. Estes indicadores abrangem atualmente 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 (KPI - Key Performance
Indicators e KCI - Key Control Indicators), cuja monitorização, embora mais orientada para aferir a eficiência operativa,
contribui também para a deteção de riscos.
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Análise de cenários
A análise de cenários, realizada em Portugal, é um exercício orientado para a avaliação de riscos potenciais de elevada
severidade que tem por finalidade quantificar o impacto de eventos extremos (baixa frequência / alta severidade) e
relevantes para o Banco, mesmo que nunca se tenham verificado.
Participam na análise de cenários todos os macro-process owners e outros primeiros responsáveis de Direções selecionadas, pelo conhecimento e experiência que detêm da atividade, essencial para a descrição do impacto desse tipo de
eventos e quantificação das perdas potenciais que os mesmos podem ocasionar.
Os resultados da avaliação dos cenários são incorporados no modelo desenvolvido para determinar a adequação do
capital (ICAAP) e para a gestão e mitigação do risco operacional, contribuindo para o reforço do ambiente de controlo
interno.

Gestão da continuidade do 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.
Ambos os planos estão definidos e implementados para um 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 2018 foram realizados 12 exercícios de recuperação de negócio, 2 exercícios de recuperação tecnológica e 1 exercício de gestão de crise.

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 pelo Comité de Acompanhamento de Risco Operacional e Controlo
Interno e autorizadas pela CE.

Riscos de mercado
Os riscos de mercado consistem nas perdas que podem ocorrer em resultado de alterações de taxas (de juro ou de
câmbio) e/ou dos preços dos diferentes instrumentos financeiros, considerando não só as correlações existentes entre
estes, mas também as respetivas volatilidades.
Para efeitos de análise de rendibilidade e da quantificação e controlo dos riscos de mercado, são definidas as seguintes
áreas de gestão para cada entidade do Grupo:
 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;
 Financiamento - Gestão dos financiamentos institucionais (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).
A definição destas áreas 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 enquadramento
e estratégia.
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De modo a garantir que os níveis de risco incorridos nas diversas carteiras do Grupo estão de acordo com os níveis prédefinidos de 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 intra-diária, no caso das áreas de mercados financeiros) pelo Risk Office.
São também definidos limites de stop loss para as carteiras das áreas de mercados financeiros – Negociação e Financiamento - com base em múltiplos dos limites de risco definidos para as mesmas, visando limitar as perdas máximas
que 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.

Riscos de mercado da carteira prudencial de negociação (*)
O Grupo utiliza uma medida integrada de riscos de mercado que permite uma monitorização de todas as sub-tipologias de risco consideradas relevantes. Esta medida integra a avaliação do risco genérico, do risco específico, do risco
não linear e do risco de mercadorias. Cada um destes sub-tipos de risco é medido individualmente, utilizando-se um
modelo de risco adequado, sendo a medida integrada apurada a partir das medidas para cada um, sem considerar
qualquer tipo de diversificação entre os quatro sub-tipos (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-se
um horizonte temporal de 10 dias úteis e um nível de significância de 99%.
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 o mesmo horizonte
temporal e o mesmo nível de significância.
O risco específico e o risco de mercadorias são medidos tendo por base as metodologias padrão definidas na regulamentação aplicável, 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 2017
e 31 de dezembro de 2018, medidos pelas metodologias atrás referidas, que registaram níveis moderados durante o
período em análise:
(Milhares de euros)

dez 18

Máximo

Média

Mínimo

dez 17

RISCO GENÉRICO (VaR)

3 040

5 407

2 817

1 661

2 546

Risco de taxa de juro

3 125

5 160

2 573

1 760

2 450

363

495

784

305

790

Risco cambial

34

89

52

66

36

(483)

(336)

(592)

(471)

(730)

RISCO ESPECÍFICO

47

389

115

19

100

RISCO NÃO LINEAR

0

17

10

0

7

RISCO DE COMMODITIES

5

7

3

1

6

3 091

5 579

2 949

1 746

2 660

Risco de acções

Efeito de diversificação

RISCO GLOBAL

Monitorização e validação do Modelo VaR
Com o intuito de verificar a adequação do modelo interno de VaR para avaliação dos riscos envolvidos nas posições
assumidas, são levadas a cabo diversas validações ao longo do tempo, com diferentes âmbitos e frequências, nos quais
se incluem o backtesting, a estimação dos efeitos de diversificação e a análise da abrangência dos fatores de risco.

(*)

Trading Book - posições afetas à Área de Gestão de Negociação (e não, especificamente, à carteira de negociação contabilística).
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Relativamente ao exercício de backtesting hipotético do modelo VaR para a carteira de negociação de Portugal, entre
31/12/2017 e 31/12/2018, o mesmo resultou em 3 excessos de valor sobre os resultados previstos pelo modelo (todos
negativos), o que representa uma frequência de 1,2% em 257 dias de observações. Assim, o resultado deste backtesting permite validar a adequação do modelo para a medição do risco em causa.

Stress Tests sobre a carteira de negociação
Complementarmente ao apuramento do VaR, são testados continuamente um conjunto alargado de cenários de esforço (stress scenarios), analisando-se os respetivos resultados com vista à identificação de concentrações de risco
não capturadas pelo modelo VaR.
Os resultados destes testes sobre a carteira de negociação do Grupo, em 31/12/2018, no que se refere aos impactos
sobre os resultados desta carteira, foram os seguintes:
(Milhares de euros)

Cenário com impacto negativo

Impacto

CENÁRIOS STANDARD
Variação paralela da curva de rendimentos em +/- 100 p.b.

-100 p.b.

-5.594

Variação no declive da curva de rendimentos, para maturidades entre 2 e 10 anos,
até +/- 25 p.b.

-25 p.b.

-2.855

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

-2.520

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

-8.735

4 combinações possíveis dos 2 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.

-30%

-80

+10%, +25%

-254

-20 p.b.

-1.058

CENÁRIOS NÃO-STANDARD
Alargamento/Estreitamento do Bid Ask Spread

Alargamento

Vértices significativos (1)

Cenários históricos (2)

-670

VaR sem diversificação

-10.926

VaR com diversificação

-10.918

06/out/08

-11.529

18/jul/11

-8.874

(1) Cenários em que se aplicam à carteira atual as variações mais adversas dos últimos sete anos, relativamente aos cinco fatores de
risco mais significativos para a carteira.
(2) Cenários em que se aplicam à carteira atual variações de mercado passadas extremas; no caso, datas marcantes da crise financeira de 2008 e da crise de Divida Pública da Zona Euro (em 2011).

Estes resultados mostram que a exposição da carteira de negociação do Grupo aos diversos fatores de risco considerados continua a ser relativamente limitada. Em termos de cenários standard, o principal cenário adverso a ter em
conta é a descida generalizada das taxas de juro quando acompanhada por uma variação do declive da curva de rendimentos, no caso de uma descida mais acentuada nos prazos longos do que nos prazos mais curtos (diminuição do
declive da curva). Relativamente aos cenários não-standard, o principal cenário de perda refere-se à aplicação, à carteira atual, das variações ocorridas em 06/10/2008.

Risco de taxa de juro da carteira bancária
O risco de taxa de juro originado por operações da carteira bancária ( Banking Book) é avaliado pelo Banco segundo
duas perspetivas complementares: o método do valor económico da carteira (EVE – economic value of equity) e o método da sensibilidade da margem financeira (NII – net interest income), 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.
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As variações das taxas de juro de mercado têm efeito ao nível da margem financeira do Grupo, tanto numa ótica de
curto prazo, com impacto direto na margem financeira do Banco (NII), como de médio/longo prazo, afetando o valor
económico do balanço (EVE).
Os principais fatores de risco de taxa de juros advêm do do mismatch de repricing das posições da carteira (gap risk)
que pode originar perdas financeiras diretas ou indiretas na carteira bancária devido a movimentos nas taxas de juro
que afetem diferentemente classes de ativos e passivos, tornando o Banco vulnerável a mudanças na curva de taxas
de juros (yield curve). Por sua vez, as variações de taxas de juro podem alterar os perfis comportamentais de clientes e
produtos, induzindo pagamentos/levantamentos antecipados de ativos e passivos, incluindo o exercício de direitos de
opção incorporados no desenho dos produtos ( behavioural and optional risk). Para além disto – embora com menor
impacto - existe o risco de variações desiguais em diferentes indexantes com o mesmo prazo de repricing (basis risk)
Por forma a identificar a exposição da carteira bancária do Grupo a estes riscos, a monitorização do risco de taxa de
juro entra em consideração com as características financeiras de cada um dos contratos relevantes, sendo efetuada
uma projeção dos respetivos cash-flows esperados (capital e juros, sem a componente de spread mas incluindo as
componentes de custos de liquidez, capital, operacionais e outros) de acordo com as datas de repricing, calculandose assim o impacto no valor económico resultante de cenários alternativos de alteração nas curvas de taxas de juro de
mercado. São igualmente considerados os impactos decorrentes do comportamento dos clientes, em particular nos
produtos para os quais este é especialmente relevante - nomeadamente, produtos sem maturidade definida (depósitos à ordem, crédito revolving) – bem como os impactos decorrentes da alteração de cash flows contratuais (reembolsos antecipados de créditos).
O resultado desta análise para uma variação de +100 pontos-base no nível das taxas de juro do Euro (para todos os
prazos, i.e., assumindo-se uma deslocação paralela da curva de rendimentos), sobre a carteira bancária em
31/12/2018 consiste num impacto positivo sobre o valor económico do balanço de cerca de 129 milhões de euros.
Assim, o Grupo encontra-se exposto positivamente a uma subida das taxas de juro, o que se enquadra no contexto de
um nível muito baixo de taxas de juro que tem vindo a persistir nos últimos anos. Inversamente, o impacto negativo
para uma descida generalizada de taxas do euro de –100 pontos-base – e considerando um floor de 0% (i.e., sem considerar taxas negativas) – seria de cerca de -25 milhões de euros.
Em complemento à abordagem anterior o Banco calcula mensalmente o impacto na margem financeira, projetada
para os 12 meses seguintes, decorrentes de alterações nas taxas de juro de mercado (método NII). Para o efeito, são
considerados todos os produtos geradores de juros do ativo, passivo e fora de balanço, sendo o cálculo dos fluxos de
caixa de juros realizado com base nas características de repricing e de amortização dos produtos (considerando igualmente o efeito dos modelos comportamentais acima referidos) e em curvas de rendimentos a 12 meses, projetadas de
acordo com os métodos cash and carry trade e non-arbitrage. Neste exercício é assumido um balanço estático a 12
meses em que, para cada amortização, é gerada uma exposição com as mesmas caraterísticas de maturidade e preço.
Por forma a capturar a sensibilidade da margem financeira, são processadas várias simulações correspondentes a 10
diferentes cenários de evolução das taxas de mercado. O gráfico mostra os valores de impacto estimado sobre a margem financeira, nos pontos semestrais dos últimos 2 anos, considerando-se uma variação de +100 pontos-base nas
taxas de mercado e o cenário “agressivo” para os coeficientes de transmissão das variações de mercado sobre as taxas
de depósitos e outros passivos geradores de juros (‘betas’), o que ilustra a evolução da sensibilidade da margem financeira à variação das taxas de mercado:
Impactos sobre a NII em cenário de aumento de taxas
(+100 p.b.)
116,2
106,8
99,3

dez/17
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Risco cambial e de ações da carteira bancária
O risco cambial da carteira bancária é transferido internamente para área de Negociação, de acordo com o modelo de
especialização de riscos seguido pelo Grupo para a gestão do risco cambial do Balanço. As exposições sujeitas a risco
cambial que não são integradas nesta transferência – as participações financeiras nas subsidiárias, em moeda estrangeira – são cobertas por operações em mercado, tendo em conta a política definida e a disponibilidade e condições
dos instrumentos.
Em 31 de dezembro de 2018, as participações financeiras do Grupo em moeda estrangeira convertível encontravamse cobertas. Estas coberturas, em base consolidada, estão identificadas em termos contabilísticos como coberturas de
Net 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.
No que se refere ao risco de ações, o Grupo mantém um conjunto de posições de pequena dimensão e risco reduzido,
essencialmente 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 específica do Grupo, sendo o respetivo risco controlado em base diária,
através das métricas e limites definidos para controlo dos riscos de mercado.

Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na potencial incapacidade do Grupo em cumprir as suas obrigações de reembolso de financiamentos sem incorrer em perdas significativas, seja por condições de financiamento gravosas (risco de financiamento), seja por venda de ativos por valores inferiores aos de mercado (risco de liquidez de mercado).
A estrutura de financiamento - wholesale funding (WSF) - do Grupo é definida, para cada período anual, pelo Plano de
Liquidez, que faz parte integrante do processo de orçamentação e é 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.
Em 2018 observou-se em termos consolidados um aumento de 313 milhões de euros nas necessidades de financiamento wholesale, atribuível sobretudo aos impactos do aumento das carteiras de dívida soberana em Portugal e na
Polónia, por um lado, e de nova redução do gap comercial em Portugal e meios libertos pela atividade, por outro.
Em termos de estrutura de financiamento, o aumento das necessidades de liquidez foi suprido quase integralmente
no mercado monetário, cujo saldo teve um aumento líquido de 357 milhões de euros (para um saldo de 1.168 milhões
de euros em final de ano), resultante do aumento em mercado interbancário de 754 milhões de euros (para um saldo
de 738 milhões de euros em final de ano) e da redução de 398 milhões no recurso a Repos (para um saldo de 430
milhões de euros em final de ano).
O valor das tomadas colateralizadas junto do BCE manteve-se em 4.000 milhões de euros, correspondente ao saldo
das operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas, denominadas TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations), que atingirão a maturidade em 2020.
O quadro seguinte ilustra a estrutura de WSF, em 31 de dezembro de 2017 e 2018, em termos do peso relativo de cada
um dos instrumentos utilizados:
dez/18

dez/17

Variação peso

8,7%

-0,2%

8,9%

47,1%

48,9%

-1,8%

Private placements

0,8%

1,8%

-1,0%

Repos

5,1%

10,1%

-5,1%

20,7%

20,9%

-0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

11,8%

12,2%

-0,5%

5,9%

6,1%

-0,3%

100,0%

100,0%

Mercado monetário
BCE

Acordos de empréstimo
EMTN
Obrigações Hipotecárias
Dívida Subordinada
TOTAL
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Embora o peso do financiamento bruto no BCE se tenha praticamente mantido, deve referir-se que, em 31/12/2018,
em termos líquidos (i.e., deduzindo ao valor das tomadas o saldo depositado no Banco de Portugal e outra liquidez em
excesso sobre as reservas mínimas de caixa), esta fonte de financiamento evidenciava nova redução face a
31/12/2017, no montante de 397 milhões de euros, para um saldo líquido de 2.652 milhões de euros em final do ano.
O crescimento das carteiras de títulos de dívida soberana, elegíveis para desconto no BCE, permitiu um significativo
reforço do buffer de liquidez junto do Eurosistema, que atingiu 14.261 milhões de euros no final de 2018 contra 9.728
milhões de euros em dezembro de 2017, representando um aumento de cerca de 47%.
A evolução da carteira de colateral disponível para desconto junto do BCE nos últimos 2 anos é ilustrada pelo seguinte
gráfico:
Carteira total de ativos elegíveis disponíveis para desconto no BCE

16 913
15 593

12 776

dez/17

jun/18

dez/18

Para além do colateral elegível no BCE, acima representado graficamente, o Grupo detinha ainda em 31 de dezembro
de 2018 uma carteira de Treasury Bills (EUA), ativo que qualifica como altamente líquido e cuja componente não onerada ascendia a 87 milhões de euros.
A counterbalancing capacity do Banco é definida pela capacidade de geração de liquidez adicional no curto prazo para
fazer face a eventuais situações de stress financeiro. As medidas para o seu reforço são descritas no Plano de Recuperação e, à data de 31 de dezembro de 2018, apresentavam um valor total estimado de 2.610 milhões de euros, com as
seguintes origens: venda de corporate bonds, venda de papel comercial, securitização de uma carteira de crédito ao
consumo e emissão própria de obrigações hipotecárias a mobilizar para a pool de política monetária do BCE.

Controlo do risco de liquidez
A posição de liquidez do Grupo é regularmente apurada, identificando-se todos os fatores que justificam as variações
ocorridas.
O Grupo efetua o controlo do perfil de liquidez estrutural através do acompanhamento regular de um conjunto de
indicadores definidos tanto internamente como pela regulamentação, que visam caracterizar o risco de liquidez, como
sejam o rácio de transformação de depósitos em crédito (87% em 31 de dezembro de 2018), os indicadores regulamentares LCR (Liquidity coverage ratio) e NSFR (Net stable funding ratio) - respetivamente 218% e 133% em 31 de
dezembro de 2018 - e ainda a dimensão da folga de colateral disponível para desconto em bancos centrais do espaço
da União Europeia (buffer de liquidez, atrás referido) face ao total de depósitos de clientes.

Risco do Fundo de Pensões
Este risco decorre da desvalorização potencial da carteira de ativos do Fundo associado ao plano de Benefício Definido
ou da diminuição dos respetivos retornos esperados, bem como de diferenças atuariais que se verifiquem dada a evolução de fatores demográficos face aos pressupostos atuariais considerados. Perante cenários desta natureza, o Grupo
poderá ter de efetuar contribuições não previstas, por forma a manter os benefícios definidos pelo Fundo.
A monitorização regular deste risco e o acompanhamento da respetiva gestão cabem ao Comité de Acompanhamento
do Risco dos Fundos de Pensões.
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Em 2018, o Fundo de Pensões do Grupo BCP registou uma taxa de retorno líquida de +0,18%, a qual foi superior ao
benchmark do fundo. Contribuíram positivamente para esta performance todas as classes de ativos, com exceção das
componentes de Taxa Variável e Liquidez. Salienta-se, sobretudo, a performance positiva registada nas componentes
de Ações nacionais e europeias, em que a seleção permitiu compensar o registo negativo global desta classe de ativos.
A componente de Taxa Fixa (ativos de Dívida Pública e Corporate nacionais) e a componente de Ativos Imobiliários
acrescentaram igualmente valor ao Fundo. De referir, ainda, a componente de investimentos alternativos (*) na qual se
destaca o forte desempenho dos fundos de private equity.
Não obstante a rentabilidade do Fundo ser inferior à taxa de desconto usada nas projeções atuariais, em 31 de dezembro de 2018, a cobertura das responsabilidades do Fundo de Pensões apresentava um excesso de cerca de 12 milhões
de euros.

Processo interno de avaliação da adequação do capital (ICAAP)
O Banco acompanha permanentemente a evolução da adequação do capital para cobrir o nível de riscos a que o Grupo
está sujeito no desenvolvimento da sua estratégia de negócio atual e projetada para o médio prazo. Este processo
contínuo, designado por ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) é um processo chave no âmbito da
função de gestão de risco do Grupo BCP. A figura seguinte ilustra sinteticamente o processo em causa:

O ICAAP desenvolve-se sob um modelo de governação interna que garante o envolvimento do CA (órgão responsável
pela aprovação dos resultados) 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 no presente e se as projeções de balanço e resultados decorrentes da implementação do plano estratégico e orçamento são sustentáveis no médio prazo e se respeitam os limites de risco definidos
no RAS aprovado para o Grupo.
Para este efeito, o processo do ICAAP desenrola-se a partir de uma visão prospetiva das estimativas de impacto da
materialização dos diversos riscos sobre o capital do Grupo (requisitos de capital), 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 (3 anos). Neste processo são estimados
os impactos sob diferentes cenários, incluindo cenários de stress, nestes últimos com uma evolução severamente penalizante dos indicadores macroeconómicos, por forma a testar a resiliência do Grupo e se os níveis de capital são
adequados para cobrir os riscos a que as suas atividades possam vir a estar sujeitas. Para o efeito, os diferentes riscos
são modelizados ou incorporados no quadro da metodologia de testes de esforço do Grupo.

(*)

Basicamente: Fundos de Private Equity e Fundos de Retorno Absoluto.
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O processo de identificação dos riscos materiais aos quais a atividade do Grupo está sujeita constitui a primeira fase
de cada ciclo anual do ICAAP. Neste processo é envolvida a gestão de topo do Banco e das principais subsidiárias no
exterior, seguindo-se uma abordagem metodológica assente numa taxonomia interna de riscos, cobrindo mais de 60
tipos de riscos diferentes, avaliando-se, numa primeira abordagem, 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 – utilizando-se para o efeito uma escala interna de impacto potencial sobre o nível
dos ativos ponderados pelo risco (RWA) ou sobre resultados.
O resultado desta fase é a identificação dos riscos que irão ser incorporados no processo ICAAP e a definição das variáveis a considerar na geração quer do cenário-base, quer do cenário de esforço. A aprovação dos resultados do processo de identificação de riscos é uma competência atribuída à Comissão de Avaliação de Riscos.
Numa segunda fase, são definidos os cenários base e de esforço que enquadram este processo. Enquanto o primeiro
dos cenários corresponde à visão do Grupo relativamente à evolução mais provável das condicionantes do negócio no
médio prazo (cenário-base), os cenários de esforço incorporam condições extremas, com baixa probabilidade de ocorrência e com severo impacto na atividade do Grupo (cenários adversos), para testar a resiliência do Grupo em situações-limite. A aprovação dos cenários a considerar no ICAAP é igualmente uma competência da Comissão de Avaliação de Riscos.
Na terceira fase procede-se à modelização do impacto dos riscos identificados na data de referência, apurando-se os
requisitos de capital para essa data. Todos os riscos identificados pelo Banco são considerados para efeitos de ICAAP.
Os riscos materiais são quantificados em termos de impacto no nível dos RWA, ou em resultados, de acordo com um
conjunto de metodologias e modelos internos, formalmente aprovados, validados e auditados internamente, considerando um nível de significância alinhado com os requisitos de capital no âmbito do Regulamento (EU) 575/2013 (o CRR
– Capital Requirements Regulation) ou Solvência 2 e um horizonte temporal de 1 ano (embora para a carteira de negociação, dada a respetiva natureza, o prazo seja inferior a 1 ano). Os riscos não materiais são considerados através de
um buffer adicional ao capital. A aprovação das metodologias de estimação dos impactos dos riscos na atividade do
Grupo é da competência do Comité de Risco.
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 perfil esperado para a sua atividade.
O Grupo assume uma capacidade de absorção de riscos (Risk Taking Capacity) alinhada com a definição dos rácios de
capital regulamentar nos termos da Diretiva 2013/36/EU e pelo Regulamento (EU) 5675/2013 (“CDR IV” e CRR”, respetivamente), baseada na definição regulamentar de Fundos Próprios CET1 (Common Equity Tier 1).
Os resultados do ICAAP são avaliados pela CE e pela Comissão de Avaliação e Riscos e aprovados pelo CA do Grupo,
constituindo uma das principais fontes para a revisão do Risk Appetite Statement (RAS) do Grupo.
Trimestralmente, o Banco procede à revisão dos pressupostos assumidos no ICAAP, nomeadamente, avaliando a materialidade dos riscos anteriormente classificados como ‘não materiais’, a atualidade das projeções consideradas nos
cenários macroeconómicos, a análise de desvios face ao plano de negócio, a atualização da quantificação dos principais riscos materiais do ICAAP e o cálculo da capacidade de absorção de riscos. Os resultados desta revisão reportados
aos órgãos de gestão do Banco.
Os resultados do ICAAP em 31/12/2018 demonstram que os atuais níveis de capitalização são adequados para o horizonte temporal de 3 anos, quer no cenário-base, quer no cenário de esforço/adverso.

Validação e acompanhamento de modelos
Esta função é assegurada pelo Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos (GAVM), com reporte hierárquico ao Administrador com o pelouro do Risco na Comissão Executiva.
O GAVM é uma unidade de estrutura da segunda linha de defesa no âmbito da gestão de risco de modelo, funcionalmente independente das áreas responsáveis pelos modelos (model owners e developers) e da Direção de Auditoria,
estando assim assegurada uma adequada segregação de funções.
O âmbito de atuação do GAVM abrange, entre outros, o acompanhamento e a validação de modelos de risco de crédito
(sistemas de notação), de riscos de mercado e do ICAAP, reportando os resultados dos exercícios de acompanhamento
e validação ao Subcomité de Acompanhamento e Validação de Modelos e ao Comité de Risco.
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Para além das atividades diretamente relacionadas com a função de acompanhamento e validação da performance
dos modelos, o GAVM é responsável pela coordenação das atividades de model risk management.
Em 2018, foram realizadas diversas ações de acompanhamento e validação dos modelos internos em utilização pelo
Banco. Essas ações visam, entre outros, reforçar a confiança sobre os modelos, acompanhar o seu desempenho e evolução, assegurando a sua adequação à realidade do negócio e a sua conformidade com as disposições regulamentares
vigentes, bem como reforçar a capacidade de identificação e reação a alterações da sua qualidade preditiva.
No âmbito da validação de modelos, destacam-se a análise da quantificação de riscos no âmbito do ICAAP, a validação
do modelo de expected credit loss no âmbito das IFRS9(*), a validação do modelo interno para riscos de mercado e a
validação dos modelos internos de risco de crédito relativos a Probabilidade de Default (PD) aplicáveis aos segmentos
de Retalho, Empresas, Promoção Imobiliária e Project Finance, bem como dos modelos de perda em caso de incumprimento (LGD).
O GAVM desenvolve e aplica procedimentos e metodologias de validação capazes de assegurar uma avaliação adequada dos modelos e o alinhamento com os crescentes desafios regulamentares, com o reforço significativo (i) do
âmbito dos exercícios de validação, (ii) da profundidade das análises realizadas e (iii) da transparência e auditabilidade
do trabalho realizado.
No âmbito do acompanhamento de modelos, o Grupo participa regularmente nos exercícios regulamentares de Benchmarking e de TRIM (Targeted Review of Internal Models).
De salientar, em 2018, pela sua importância e recursos alocados, a preparação do exercício TRIM sobre modelos de
risco de crédito aplicáveis ao segmento do Corporate (Portugal), com início no último trimestre, a decorrer por um
período de quatro meses.
Encontra-se implementada a aplicação de suporte ao framework de Model Risk Management, dispondo o Banco de
uma ferramenta de gestão e de avaliação do risco dos modelos, suportado num workflow funcional e de aprovação
que se enquadra num conjunto de requisitos de documentação interna plenamente alinhados com a regulamentação
aplicável e expetativas da supervisão.

Plano de Recuperação
Nos termos da legislação aplicável - a Diretiva 2014/59/UE 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 atualiza
anualmente o Plano de Recuperação para o seu negócio e atividades, através do qual se define um conjunto alargado
de diversos indicadores-chave, os quais são monitorizados em permanência, permitindo uma atuação imediata da
gestão sempre que os desvios excedem determinados patamares (igualmente definidos no Plano), sendo obrigatoriamente reportados aos órgãos de gestão e de supervisão do Grupo.
Com efeito, a partir da análise estratégica e do estabelecimento de cenários possíveis para a evolução do negócio e da
envolvente externa e da modelização de todas as variáveis, medidas e cenários considerados relevantes, a evolução
do negócio do Grupo é permanentemente acompanhada, à luz do Plano de Recuperação e dos respetivos indicadores.
No Plano de Recuperação definem-se prioridades, responsabilidades e medidas específicas a tomar na ocorrência de
uma situação de contingência de capital e/ou de liquidez, suportado num sistema de sinais de alerta precoce (EWS –
Early Warning Signals) destinado a antecipar a ocorrência de eventuais crises de capital e/ou de liquidez. Simultaneamente, o Plano de Recuperação contém um guia de implementação conciso (Playbook), visando fornecer informação
chave que permita uma tomada de decisão rápida numa situação de crise.
O Plano de Recuperação do Grupo integra o Plano de Recuperação do Bank Millennium (Polónia) e está alinhado com
a definição do framework de continuidade de negócio e respetivos planos (ver secção de risco operacional), com o
Plano de Comunicação com o mercado e stakeholders (em situações de contingência) e com os resultados dos processos de avaliação da adequação de capital e liquidez atrás referidos (ICAAP e ILAAP).

(*)

International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments (Norma Internacional de Relato Financeiro 9 Instrumentos Finan-

ceiros)

125
125

RELATÓRIO
& CONTAS
RELATÓRIO
& CONTAS
20182018

Ratings do BCP
Durante o ano de 2018, assistiu-se a uma melhoria assinalável dos indicadores macroeconómicos em Portugal, sendo visíveis desenvolvimentos positivos na flexibilidade do financiamento orçamental, na sustentabilidade da dívida pública, na melhoria da solidez do sistema financeiro e na redução da vulnerabilidade externa. As agências de rating têm vindo a reconhecer
este progresso e todas elas, no final de 2018, atribuíam
a notação de investment grade à República Portuguesa.

o reforço dos níveis de capital e rendibilidade, permitindo perspetivas mais favoráveis relativamente ao desempenho do setor bancário português.
Não obstante a redução significativa de ativos problemáticos por parte dos bancos portugueses, estes continuam com valores elevados nos respetivos balanços,
sendo uma das principais preocupações das agências
de rating. Por outro lado, o regresso, apesar de contido,
dos bancos portugueses a níveis positivos de rendibilidade sugere uma melhoria nas suas operações.

Os bancos portugueses continuaram a desenvolver a
sua atividade num contexto desafiante durante o ano
de 2018, com o BCE a manter as taxas de juro em níveis
bastante reduzidos, o que condiciona a margem financeira e, por conseguinte, a rendibilidade do sistema financeiro. No entanto, é de assinalar o progresso alcançado na melhoria da qualidade dos ativos dos bancos
portugueses – através da redução de NPE –, bem como

Em 2018, três Agências de Rating reconheceram o progresso do BCP na implementação do seu plano estratégico e melhoraram a notação de rating de longo prazo
em 1 notch: S&P Global Ratings em 9 de outubro,
Moody’s em 16 de outubro e Fitch Ratings em 6 de
dezembro.

Moody's

B as eline Credit As s es s ment
Adjus ted B as eline Credit As s es s ment
Avaliação de ris co de C ontraparte LP / C P

R ating de R is co de C ontraparte LP / C P

S ta nda rd & P oor's
b1
B aa3 (cr)/ P -3 (cr)
B a1 / NP
B a3/NP

Dívida S énior não garantida LP / C P

B a3/NP
P os itivo

Dívida S ubordinada - MTN
Dívida S ubordinada

Additional Tier 1
Outra dívida de curto praz o
Obrigações Hipotecárias

bb

b1

Depós itos LP / C P

Outlook depós itos / s énior

S tand-alone credit profile (S AC P )

(P ) B 2
B2

R ating de C ontraparte de res olução LP / C P
R ating de E mitente LP / C P
Outlook

Dívida s ubordinada

Additional Tier 1

B B B - / A-3
BB / B
E s tável

B
CCC+

C aa1 (hyb)
P (NP )
Aa3

Ações de R ating

Ações de R ating

16 de Outubro de 2018 - Upgrade do B as eline Credit As s es s ment
(B C A) e do B C A ajus tado, de 'b2' para 'b1'. Upgrade dos ratings dos
Depós itos e da Dívida S énior não garantida de longo praz o, de 'B 1' para
'B a3'.

9 de Outubro de 2018 - R evis ão em alta da notação de rating de
E mitente de 'B B -/B ' para 'B B /B ' e do rating de C ontraparte de
R es olução de 'B B +/B ' para 'B B B -/A-3'.

4 de De z e mbro de 2018 - C onfirmação dos ratings dos Depós itos e da
Dívida S énior não garantida de longo praz o em 'B a3', e revis ão do
outlook da Dívida S énior não garantida de longo praz o de 'pos itivo' para
'em des envolvimento'.

F itch R a tings

V iability R ating

DB R S
bb

Dívida S énior não garantida LP / C P

Outlook
Dívida S ubordinada Lower Tier 2

Additional Tier 1
Obrigações Hipotecárias

B B ( high )

Obrigações críticas

B B B /R -2( high )

BB / B

Depós itos LP / C P

B B ( high ) / R -3

BB / B
E s tável

Dívida S énior LP / C P
Tendência

B B ( high ) / R -3
P os itiva

S uporte

F loor de S uporte
R ating de E mitente LP / C P

Intríns eco

5
S em F loor

BBBBBB+

Dívida S ubordinada

Additional Tier 1
Obrigações Hipotecárias

B B ( low )
B ( low )
A

Ações de R ating

Ações de R ating

6 de De z e mbro de 2018 - R evis ão em alta do V iability R ating de 'bb-'
para 'bb' e do rating dos Depós itos e da Dívida S énior não garantida de
longo praz o de 'B B -' para 'B B '. C onfirmação dos ratings de curto praz o
em 'B ' e upgrade do rating da Dívida S ubordinada de longo praz o de 'B +'
para 'B B -'.

11 junho 2018 - C onfirmação dos ratings do B anco, incluindo o rating
intríns eco, os ratings de Dívida S énior e de Depós itos em 'B B (high )' /
'R -3', o rating de Obrigações C ríticas em 'B B B ' / 'R -2', e o rating de
Dívida S ubordinada em 'B B (low )' e pas s ou a Tendência de todos os
ratings para P os itiva.
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Capital
De acordo com a interpretação do Banco da CRD IV/CRR à data, o rácio CET1 estimado em 31 de dezembro de 2018,
fixou-se em 12,1% em base phased-in e em 12,0% fully implemented, em comparação com os 13,2% e 11,9% respetivamente apurados em 31 de dezembro de 2017 e acima dos rácios mínimos exigidos no âmbito do SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process) para o ano de 2018 (CET1 8,81%, T1 10,31% e Total 12,31%).
A evolução do rácio CET1 phased-in no ano de 2018 reflete sobretudo os seguintes impactos:
 a progressão do phase-in contemplando a aplicação do resultado do SREP para 2018 determinaram uma redução
do CET1 de 694 milhões de euros e dos riscos ponderados de 439 milhões de euros em 1 de janeiro de 2018 (-160
pontos base no rácio CET1 phased-in);
 a adoção da IFRS9 diminuiu o CET1 em 101 milhões de euros e os riscos ponderados em 20 milhões de euros ( -25
pontos base no rácio CET1 phased-in);
 A geração orgânica de capital, consubstanciada nos resultados líquidos positivos de 2018, contribuiu também
para o bom desempenho dos fundos próprios neste período.

RÁCIOS DE SOLVABILIDADE

(Milhões de Euros)

31 dez. 18

31 dez. 17

PHASED-IN

31 dez. 18

31 dez. 17

FULLY IMPLEMENTED

FUNDOS PRÓPRIOS

Common Equity Tier 1 (CET1)

5,047

5,319

5,024

4,738

Tier 1

5,121

5,319

5,102

4,809

5,688

5,932

5,663

5,457

41,883

40,171

41,819

39,799

CET1

12.1%

13.2%

12.0%

11.9%

Tier 1

12.2%

13.2%

12.2%

12.1%

13.6%

14.8%

13.5%

13.7%

FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS
RISCOS PONDERADOS
RÁCIOS DE SOLVABILIDADE (*)

(*)

Total
Inclui os resultados líquidos acumulados em cada período.

O Banco foi informado da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão
ser respeitados a partir de 1 de março de 2019, com base nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process
(SREP). Adicionalmente, foi informado pelo Banco de Portugal sobre a reserva de fundos próprios que lhe é exigida na
qualidade de "outra instituição de importância sistémica" (O-SII). As decisões definem os seguintes rácios, determinados
em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA): 9,625% de CET1, 11,125% de T1 e 13,125% de rácio
total, incluindo, em adição aos requisitos mínimos estabelecidos no artigo 92º da CRR, requisitos de Pilar II de 2,25%,
reserva adicional de conservação de fundos próprios de 2,5% e reserva para outras instituições de importância sistémica
de 0,375%.
O impacto estimado no rácio CET1, contemplando a aplicação do resultado do SREP e da progressão do phase-in de
2019, cifrou-se em +3 pontos base fully implemented e +10 pontos base phased-in.
O Banco concluiu, em janeiro, a emissão de obrigações perpétuas, representativas de dívida subordinada, classificada
como instrumento de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1), no montante de 400 milhões de euros. O impacto
estimado desta operação no rácio T1 será de +96 pontos base fully implemented e phased-in.
O Bank Millennium, S.A. na Polónia concluiu, também em janeiro, uma emissão de obrigações representativas de dívida
subordinada, classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2, no montante de 830 milhões de zlótis. O impacto estimado desta operação no rácio Total será de +11 pontos base fully implemented e +10 pontos base phased-in.
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Fundo de pensões
Em 31 de dezembro de 2018, as responsabilidades do Grupo por pensões de reforma e outros benefícios totalizaram
3.066 milhões de euros, comparando com 3.050 milhões de euros relevados no final do ano anterior. Estas responsabilidades estão relacionadas, nomeadamente com o pagamento de pensões de reforma por velhice e por invalidez aos
colaboradores.
No final de 2018, os ativos do Fundo de Pensões ascenderam a 3.078 milhões de euros (3.166 milhões de euros em 31
de dezembro de 2017) e evidenciaram uma taxa de rendibilidade positiva de 0,2%, que compara desfavoravelmente
com a taxa de rendimento do fundo de 2,1% considerada nos pressupostos atuariais.
Em 31 de dezembro de 2018, a estrutura da carteira de ativos do Fundo de Pensões não apresenta alterações relevantes em relação ao ano anterior. No final do ano de 2018, a carteira de ativos do Fundo de Pensões apresentava a seguinte distribuição para as principais categorias de ativos:

E STRUTURA DA C ARTE IRA DE ATIVO S DO FUNDO DE PE NSÕ E S E M 31 DE
DE ZE M BRO DE 2018

Imóveis, 8%

Obrigações e
outros títulos
de
rendimento
fixo, 34%

(8%)

(34%)
Aplicações
em bancos e
outros, 45%

Ações, 13%
(12%)

(46%)

(xx%) Proporção em 31 de dezembro de 2017

Os principais pressupostos atuariais utilizados para efeitos da determinação do montante das responsabilidades nos
exercícios de 2018, 2017 e 2016 foram os seguintes:

P RESSUP O ST O S

31 dez. 18

Taxa de desconto / taxa de renddimento do fundo

31 dez. 16

2.10%

2.10%

2.10%

0,25% até 2019
0,75% após 2019

0,25% até 2019
0,75% após 2019

0,25% até 2019
0,75% após 2019

0% até 2019
0,5% após 2019

0% até 2019
0,5% após 2019

0% até 2019
0,5% após 2019

2.10%

2.10%

2.10%

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90

TV 88/90 - três anos

TV 88/90 - três anos

TV 88/90 - três anos

Não aplicada

Não aplicada

Não aplicada

Taxa de crescimento salarial
Taxa de crescimento das pensões
Taxa de rendimento do fundo
Tábuas de mortalidade
Homens
Mulheres

31 dez. 17

Taxa de invalidez
Taxa de turnover

Não aplicada

Não aplicada

Não aplicada

66 anos e 4 meses

66 anos e 3 meses

66 anos e 2 meses

Taxa de crescimento do salário total para efeitos da Segurança Social

1.75%

1.75%

1.75%

Taxa de revalorização dos salários/pensões da Segurança Social

1.00%

1.00%

1.00%

Idade normal de reforma
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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. O “Sindicato dos Bancários do Norte” apenas formalizou a aceitação das alterações ao ACT em
abril de 2017, pelo que o respetivo impacto apenas foi reconhecido no primeiro semestre de 2017.
No final de 2017 o contrato constitutivo do Fundo de Pensões do Grupo foi alterado no sentido de incorporar as responsabilidades que estavam diretamente a cargo das empresas (responsabilidades extra-fundo), bem como as alterações introduzidas nos Acordos Coletivos de Trabalho do Grupo, em termos de benefícios de reforma.
As responsabilidades do Grupo encontram-se totalmente financiadas em níveis superiores aos limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal, estando 100% cobertas em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, as perdas atuariais, no montante de 98 milhões de euros (29 milhões de euros de desvios
atuariais positivos em 2017) estão relacionadas com a diferença entre os pressupostos utilizados no cálculo das responsabilidades e no rendimento esperado do fundo de pensões e os valores efetivamente verificados.
Os principais indicadores do Fundo de Pensões com referência ao final dos exercícios de 2018, 2017 e 2016 encontram-se sistematizados no quadro seguinte:
PRINCIPAIS INDICADORES

31 dez. 18

31 dez. 17

31 dez. 16

Responsabilidades com pensões

3 066

3 050

3 093

Fundo de Pensões

3 078

3 166

3 124

Cobertura de responsabilidades (*)

100%

104%

101%

Rendibilidade do Fundo de Pensões

0,2%

4,2%

-2,6%

98

-29

303

(Ganhos) / Perdas atuariais

(*) Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura das responsabilidades corresponde a um rácio pró-forma, apresentado em base comparável, assumindo que as responsabilidades extra-fundo já estariam formalmente incorporadas no Fundo de Pensões do Grupo no
final desse ano (inclusão que aconteceu formalmente em 2017, pela aprovação no contrato constitutivo do Fundo).
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Informação sobre tendências
Apesar da aceleração da retoma económica em Portugal,
da estabilização do setor bancário e da redução do nível de
endividamento do setor público e privado, os bancos portugueses continuaram a desenvolver a sua atividade numa
envolvente desafiante em 2018. Os bancos operam num
contexto de taxas de juro bastante reduzidas, o que pressiona a margem financeira. Para além disso, os bancos portugueses têm, no seu balanço, um montante ainda significativo de ativos não geradores de juros. A envolvente caracteriza-se ainda por uma rápida evolução tecnológica e
na sequência da Payment Services Directive 2 (PSD2) pela
concorrência de novos participantes no mercado (Fintech).
Existem ainda novas exigências regulamentares, nomeadamente a adoção da IFRS16 a partir de janeiro de 2019.

O crédito concedido pelo BCP tem vindo a reduzir-se,
mas reflete duas dinâmicas diferentes: Em dezembro de
2018, a carteira de NPE reduziu-se 2,1 mil milhões de euros e a carteira performing aumentou 2,2 mil milhões de
euros (em Portugal: A carteira de NPE reduziu-se 2,0 mil
milhões de euros e a carteira performing aumentou 1,1
mil milhões de euros). Em paralelo, os depósitos têm
vindo também a aumentar: +4,6% em termos homólogos, em Portugal, em dezembro de 2018. Como o BCP
tem excesso de liquidez (rácio de loans-to-deposits ficou
em 87% em dezembro de 2018), decidiu reduzir o seu recurso ao financiamento obtido junto do BCE para 2,7 mil
milhões de euros em dezembro de 2018.
O BCP era, no final de dezembro de 2018, o maior banco
privado com base em Portugal em termos de volumes de
negócios, apresentando uma situação patrimonial robusta, com um rácio CET1 fully implemented de 12,0%,
acima dos requisitos regulamentares (SREP), e com um
rácio de crédito sobre depósitos de 87%.

As projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa ao longo do período 2018-21 apontam para o
abrandamento da atividade económica, convergindo
para o crescimento esperado do PIB na Área Euro. O PIB
deverá apresentar crescimentos médios anuais de 2,1%
em 2018, 1,8% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021.
Perspetiva-se que, durante os anos 2018-21, o contributo das exportações líquidas perca preponderância para
o crescimento do PIB. De acordo com as projeções do Ministério das Finanças, o défice público deverá ficar próximo de 0,5% do PIB em 2018, o que representa o valor
mais baixo desde que Portugal entrou para a área do
Euro. É esperado um excedente orçamental em 2020.

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, mais do que compensando a redução dos
spreads no crédito. As taxas de juro dos depósitos a prazo
atingiram no final de dezembro de 2018 valores em cerca
de 15 pontos base e a taxa média da carteira de depósitos
a prazo deverá convergir para estes níveis no decurso
do ano.

No final de 2018, todas as agências de rating atribuem
uma notação de investment grade à República Portuguesa, o que se traduziu, em conjunto com a melhoria da
perceção do mercado face à economia portuguesa, na
redução acentuada dos prémios de risco soberano e dos
bancos.

O efeito preço na margem financeira deverá manter-se
globalmente positivo, refletindo a melhoria da margem
de juros com Clientes (diferencial entre a taxa global do
crédito e a taxa global a que os bancos remuneram os depósitos. A rendibilidade dos bancos portugueses deverá
continuar a ser condicionada pelas perspetivas de prolongamento do ambiente de baixas taxas de juro de curto
prazo.

De acordo com o Banco de Portugal, os recursos captados
pelos bancos nacionais junto do BCE diminuíram para
18,9 mil milhões de euros em dezembro de 2018, 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 bancos nacionais, a qual
tem beneficiado de um comportamento resiliente
ao nível dos depósitos, nomeadamente de particulares
(+3,8% em termos homólogos em dezembro de 2018,
com os depósitos à vista a aumentarem 15.9% em termos
homólogos e os depósitos a 3,8%, também em termos
homólogos).

Várias instituições deverão continuar a implementar planos de reestruturação, visando o aumento da eficiência
operacional e o ajustamento dos modelos de negócio,
traduzindo-se na diminuição do número de sucursais e
de empregados e na libertação de capital alocado a atividades não core. A rendibilidade do setor bancário continua ainda a ser afetada por um elevado stock de NPE, cujos objetivos de redução continuam a limitar a capacidade de geração interna de capital.

Adicionalmente, o processo de desalavancagem do setor
financeiro português prossegue, com a carteira total de
crédito a particulares a aumentar 0,1% e o crédito a empresas a diminuir 0,3%, em termos homólogos, em dezembro de 2018, respetivamente. Note-se que o rácio de
transformação do setor bancário em Portugal se encontrava em 89% no final de setembro de 2018 face a 128%
no final de 2012 e a 158% no final de 2010.

O Grupo BCP tem uma exposição relevante à Polónia,
onde existem riscos de alterações legislativas com impacto no sistema financeiro polaco, incluindo os relativos
ao tema da conversão dos créditos à habitação denominados em francos suíços para zlótis. É importante salientar que o Bank Millennium continua a reduzir a sua carteira de crédito à habitação em moeda estrangeira
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em cerca de 8% ao ano e que atualmente este tipo de créditos representa apenas 27% do total da carteira de crédito na Polónia.

Na apresentação de resultados de 2018, a 1 de março de
2019, o Novo Banco refere que irá solicitar uma compensação de 1.149 milhões de euros ao abrigo do Mecanismo
de Capital Contingente. De acordo com o Novo Banco
este montante decorre em 69% das perdas assumidas
sobre os ativos incluídos no Mecanismo de Capital Contingente e 31% devido a requisitos de capital regulatórios no quadro do ajustamento do período transitório dos
rácios de capital e devido ao impacto do IFRS 9.

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, a inflação é elevada e que enfrentaram uma expressiva desvalorização cambial durante o ano de 2017,
tendo-se assistido a alguma estabilização ou mesmo reversão em 2018.

No mesmo dia, o Fundo de Resolução comunicou que
montante agora apurado pelo Novo Banco enquadra-se
nas obrigações contratualizadas em 2017 e estão contidos no limite máximo de 3.890 milhões de euros. No
mesmo comunicado é referido que pagamento devido
em 2019 pelo Fundo de Resolução será realizado após a
certificação legal de contas do Novo Banco e após um
procedimento de verificação, a realizar por entidade independente, que visa confirmar se o montante a pagar
pelo Fundo foi corretamente apurado.

Existe um foco acrescido na gestão do stock de ativos
problemáticos e dos respetivos níveis de cobertura por
imparidades de balanço. O BCP apresentou recentemente um novo Plano Estratégico (Plano Mobilizar: Ambições e Plano Estratégico para 2021) que compreende
um novo objetivo de redução de NPE: Redução do stock
de NPE para cerca de 3 mil milhões de euros em 2021.
Não é possível ainda determinar qual o impacto final que
a resolução do BES poderá ter para o BCP, enquanto instituição participante do fundo de resolução criado pelo
Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de fevereiro (o “Fundo
de Resolução”). Em 28 de março de 2018, o Fundo de Resolução através de comunicado sobre o pagamento a
efetuar ao Novo Banco, informou que, relativamente às
contas de 2017, ter sido por este acionado o mecanismo
de capitalização contingente previsto nos contratos celebrados no âmbito da venda do Novo Banco, ascendendo a Euros 792 milhões conforme o apuramento realizado à data. De acordo com este comunicado, o montante apurado pelo Novo Banco enquadra‐se nas obrigações do Fundo de Resolução acordadas no âmbito da
venda parcial da participação do Fundo de Resolução no
Novo Banco, que incluem o referido mecanismo de capitalização contingente, e está contido naquele limite.

O Banco foi notificado pelo Banco de Portugal sobre a decisão do Conselho Único de Resolução relativa ao requisito mínimo para o MREL para o grupo de resolução liderado pelo Banco, a nível subconsolidado, que inclui as
operações em Portugal, na Suíça e em Caimão, e exclui as
operações baseadas em Moçambique e na Polónia (o
"Grupo de Resolução").
O requisito do MREL foi fixado em 26,61% dos RWA do
grupo de resolução baseado na informação a 30 de junho
de 2017. Além disso, o Banco foi informado de que o requisito do MREL deve ser cumprido até 1 de julho de
2022.
Estes requisitos estão totalmente alinhados com as expectativas do Banco e são em geral consistentes com as
projeções de financiamento já incluídas no Plano Estratégico do Banco para o período 2018-2021, que sustenta
os objetivos estratégicos de médio prazo divulgados ao
mercado com o anúncio dos resultados dos primeiros
nove meses de 2018. No entanto, deve notar-se que o requisito do MREL pode ser ajustado no futuro pelas autoridades competentes, para refletir a sua avaliação dos
riscos subjacentes, a evolução dos negócios ou as alterações no perfil dos ativos e passivos do Banco.

Em 24 de maio de 2018, o Fundo de Resolução realizou o
pagamento ao Novo Banco resultante da aplicação do referido mecanismo. O valor pago foi de Euros 791.695 milhares, tendo o Fundo utilizado os seus recursos próprios,
resultantes das contribuições pagas, direta ou indiretamente pelo setor bancário, complementados por um
empréstimo do Estado, no montante de Euros 430.000
milhares, no âmbito do acordo-quadro celebrado entre o
Estado Português e o Fundo de Resolução.
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