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2.1. Princípios de gestão de riscos 
O Grupo está sujeito a riscos de natureza diversa relacionados com o desenvolvimento da sua atividade, cuja materialidade 
é regularmente avaliada no âmbito de um processo de identificação de riscos, realizado com periodicidade mínima anual, 
sob coordenação do Risk Office do Banco e com a participação das diversas subsidiárias/geografias e resultados 
apresentados em vários órgãos de governo do Banco até á aprovação das conclusões pelo Conselho de Administração do 
BCP.  

Para os diversos riscos identificados o Grupo define princípios, metodologias e procedimentos de acompanhamento, 
controlo e reporte, os quais são definidos de modo centralizado pela casa-mãe, em coordenação com os departamentos 
locais respetivos e atendendo aos riscos específicos de cada negócio. A generalidade dos princípios e regras da gestão de 
risco são aprovadas ao nível máximo do Grupo: o Conselho de Administração do Banco em Portugal.  

A política de gestão de riscos do Grupo visa a identificação, avaliação, acompanhamento e controlo de todos os riscos 
materiais a que a instituição se encontra exposta, tanto por via interna como externa, por forma a assegurar que os 
mesmos se mantêm em níveis compatíveis com a tolerância ao risco pré-definida pelo órgão de administração e 
consubstanciada no conjunto dos indicadores da Risk Appetite Statement (RAS). 

Neste âmbito, assumem particular relevância o acompanhamento e controlo dos principais tipos de riscos – salientando-
se os riscos de crédito, de mercado, operacional, de liquidez e do fundo de pensões – que são intrínsecos à atividade do 
Grupo e que se definem seguidamente: 

 Risco de crédito – o risco de crédito reflete as perdas potenciais e a incerteza quanto aos retornos esperados, por 
incapacidade do tomador do empréstimo – e do seu garante, se existir – ou do emissor de um título ou da contraparte 
de um contrato, em cumprir as suas obrigações. 

 Risco de mercado – o conceito de risco de mercado reflete a perda potencial que pode ser registada por uma 
determinada carteira em resultado de alterações de taxas de juro e de câmbio, e/ou dos preços dos diferentes 
instrumentos financeiros que a compõem, considerando quer as correlações existentes entre eles, quer as respetivas 
volatilidades. 

 Risco operacional – o risco operacional traduz as perdas potenciais resultantes de falhas ou inadequações dos 
processos internos, de pessoas ou dos sistemas, ou ainda as perdas potenciais resultantes de eventos externos. 

 Risco de liquidez – o risco de liquidez reflete a incapacidade do Grupo em cumprir as suas obrigações no momento do 
respetivo vencimento sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma degradação das condições de 
financiamento (risco de financiamento) e/ou de venda dos seus ativos por valores inferiores aos valores de mercado 
(risco de liquidez de mercado). 

 Risco do fundo de pensões de benefício definido – o risco do fundo de pensões decorre da desvalorização potencial 
dos ativos do fundo de pensões de benefício definido ou da diminuição dos respetivos retornos esperados, que 
impliquem a efetivação de contribuições não previstas. 

 Riscos de compliance – os riscos de compliance decorre da potencial violação ou não cumprimento de leis e 
regulamentos por parte do Banco nas suas ações com terceiros, incluindo falhas no design de produtos, manipulação 
de mercado, regulamentação antitrust, conduta comercial inadequada, branqueamento de capitais, suborno ou 
combate ao financiamento ao terrorismo. 

Os riscos de crédito, de mercado e operacional foram objeto de cálculo de requisitos de fundos próprios no âmbito da 
informação regulamentar sobre adequação de capital do Pilar I de Basileia, assim como o risco de liquidez, que é 
quantificado através dos rácios definidos pela CRD IV/CRR. Todos estes riscos, bem como o risco do fundo de pensões, são 
incluídos no programa de testes de esforço do Grupo, no âmbito do ICAAP ou ILAAP. 

Destacam-se, no âmbito da gestão de risco/prudencial, em 2019, os seguintes desenvolvimentos e ações: 

 Revisão das métricas RAS do Grupo BCP com atualização dos limites de tolerância a diversos riscos e introdução 
de um conjunto de métricas corporativas a incluir nas RAS de todas as geografias onde o Grupo está presente 
bem como de um conjunto de novos indicadores orientados para os riscos de Compliance; 

 Coordenação da implementação e atualizações do Plano de Redução de NPA (non-performing assets), incluindo 
o lançamento e a concretização da venda de 4 carteiras de créditos e uma carteira de imóveis, bem como dos 
relatórios regulares destinados à Supervisão e relativos ao reporte de cumprimento do mesmo; 

 Coordenação dos trabalhos relativos aos testes de esforço de liquidez (LiST);  

 Participação nos exercícios “2019 EBA benchmarking” e “NPA stocktake”, promovidos pelo (BCE); 
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3311//1122//22001188        (Milhares de euros) 

        

TToottaall  

EElleemmeennttooss  ssuujjeeiittooss  aaoo  

        

QQuuaaddrroo  ddoo  
rriissccoo  ddee  ccrrééddiittoo  

QQuuaaddrroo  ddoo  
CCCCRR  

QQuuaaddrroo  ddaa  
ttiittuullaarriizzaaççããoo  

11  MMoonnttaannttee  ddoo  vvaalloorr  ccoonnttaabbiillííssttiiccoo  ddooss  aattiivvooss  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  
ccoonnssoolliiddaaççããoo  rreegguullaammeennttaarr  ((11))  7733..552211..443300  7700..778877..886666  557711..884411  22..116611..772222  

2 Montante do valor contabilístico dos passivos no âmbito da 
consolidação regulamentar  44.654 - 44.654 - 

3 Montante líquido total no âmbito da consolidação 
regulamentar  73.476.776 70.787.866 527.187 2.161.722 

4 Montantes extrapatrimoniais (2) 12.923.541 4.446.664 0 274.549 

5 Diferenças nas avaliações   - - - - 

6 Diferenças devidas a regras de compensação diferentes das 
já incluídas na linha 2  - - - - 

7 Diferenças devido à consideração das provisões (3) 2.434.818 2.434.818 0 0 

8 Diferenças devido a filtros prudenciais  - - - - 
 

9 Diferenças devido à consideração de CCF's (4) (8.225.936) 0 0 0 

10 Diferenças devidas a add-on e CRM  (425.151) (492.339) 341.737 (274.549) 

11 Outros  49.096 25.488 - - 

1122  MMoonnttaannttee  ddaass  ppoossiiççõõeess  eemm  rriissccoo  ppaarraa  ffiinnss  rreegguullaammeennttaarreess  ((55))  8800..223333..114444  7777..220022..449977  886688..992255  22..116611..772222  

(1) O Total da linha 1 não corresponde ao total do ativo do quadro 4 uma vez que não considera os ativos sujeitos a risco de mercado nem os que são 
objeto de dedução a fundos próprios;  

(2) O total da linha 4 não corresponde à soma das parcelas uma vez que, de acordo com as regras de preenchimento, o total refere-se à posição original 
líquida de provisões e as parcelas contêm o valor de exposição após a aplicação dos CCF. 

(3) Provisões relativas a posições on-balance do método IRB uma vez que estão incluídas na respetiva EAD. 

(4) Valor constante apenas do "Total", conforme nota (2) 

(5) EAD reportada em cada um dos frameworks 

 

 
  

2. Gestão de riscos no Grupo
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 Integração dos portfolios do Euro Bank SA no framework de gestão de risco do Grupo; 

 Adoção de medidas no sentido da melhoria do Sistema de Controlo Interno no Grupo; 

 Participação nas atividades de planeamento de Recuperação e Resolução do Grupo; 

 Implementação do processo de monitorização e reporte de “transações alavancadas” (Leveraged Transactions); 

 Implementação da nova definição de Default; 

 Submissão de diversos pedidos de autorização no âmbito de modelos IRB, em Portugal e na Polónia, respostas a 
inspeções TRIMIX, alargamento do âmbito do desenvolvimento e monitorização de modelos (modelos de PD para 
Retalho) e lançamento do re-desenvolvimento de vários modelos; 

 Revisão do framework de gestão e controlo do risco de liquidez, incluindo a implementação de novos indicadores 
de liquidez de curto-prazo e a revisão da metodologia de testes de esforço de liquidez; 

 Execução de avaliação, por via de gap analysis, como trabalho preparatório para a implementação da FRTB – 
Fundamental Review of the Trading Book; 

 Desenvolvimento de novas metodologias para o apuramento do risco de taxa de juro; 

 Prestação da informação resultante da Lei 15/2019, de 12 de fevereiro, sobre transparência da informação 
relativa à concessão de créditos de valor elevado e reforço do controlo parlamentar no acesso a informação 
bancária e de supervisão; 

 Participação no projeto de alinhamento do Banco com os princípios do BCBS 239 (Principles for effective risk 
data aggregation and risk reporting); 

 Participação nos exercícios de estudo de impacto quantitativo da adopção dos critérios de Basileia III (QIS); 

 Participação no exercício de Credit Underwinting com o objetivo de avaliar a concessão de crédito novo; 

 Revisão contínua da regulamentação interna sobre políticas e procedimentos relacionados com a gestão e 
controlo de riscos; 

 Implementação de um novo sistema de monitorização de transações, robustecendo a prevenção do 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo com alarmística de base reforçada e possibilidade de 
desenvolvimento in-house de nova alarmística; 

 Reforço e especialização das equipas do Compliance Office no âmbito da prevenção de branqueamento de 
capitais e de financiamento ao terrorismo (AML/CTF) nas suas várias dimensões; 

 Desenvolvimento de soluções informáticas ao nível do arquivo para melhor catalogar documentos relevantes 
solicitados aos clientes no âmbito da AML/CTF; 

 Elaboração de um plano de comunicação dedicado às 1ªas linhas de defesa com os aspetos mais importantes a 
ter em conta tanto na vertente do risco de crime financeiro como na vertente de risco operacional; 

 Reforço dos instrumentos, controlos e sistemas utilizados pela 1ª linha no âmbito da AML/CTF; 

 Redesenho dos processos de compliance no desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

 Coordenação do ICAAP e do ILAAP, com a execução do processo de identificação de riscos e atualização da 
taxonomia dos mesmos. 

 

2.2. Organização interna 
No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração (CA) do Millenium bcp - composto por administradores não 
executivos e executivos, integrando estes últimos a Comissão Executiva do CA - é o órgão responsável pela definição da 
política de risco incluindo-se, neste âmbito, a aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que deverão ser seguidos 
na gestão do risco, cabendo à Comissão Executiva (CE) a responsabilidade pela condução dessa política e pela decisão 
executiva relativa às medidas e ações do âmbito da gestão de risco. 

A Comissão de Avaliação de Riscos (CAvR), que emana do Conselho de Administração e é composta por administradores 
não-executivos, tem a responsabilidade de aconselhar este último em matérias relacionadas com a definição da estratégia 
de risco, a gestão de capital e liquidez e a gestão dos riscos, nomeadamente no que respeita à supervisão da execução da 
estratégia de risco do Banco pelos demais órgãos de gestão, tendo em vista garantir que os riscos aos quais o Banco se 
encontra exposto estão alinhados com a estratégia de negócio, cultura corporativa e valores da instituição. Este órgão 
também auxilia o Conselho de Administração na avaliação da estratégia de risco das principais subsidiárias no exterior.  
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São competências específicas da CAvR: 

 Avaliar, monitorar e intervir no processo de revisão da RAS do Grupo, emitindo um parecer para o Conselho de 
Administração sobre sua adequação e avaliar e monitorar a sua evolução ao longo do tempo; 

 Monitorar a eficácia dos Planos de Contingência de Liquidez e de Continuidade de Negócios; 

 Supervisionar os processos ICAAP, ILAAP e Plano de Recuperação e emitir parecer sobre os respetivos relatórios 
dirigido ao Conselho de Administração; 

 Pronunciar-se sobre o perfil técnico do candidato a Risk Officer do Banco. 

A Comissão de Auditoria (CAud), que também emana do Conselho de Administração e é composta por administradores 
não-executivos e um Revisor Oficial de Contas, é responsável por monitorar o cumprimento da lei e dos estatutos do Banco 
e pela fiscalização da gestão, assegurando, nomeadamente, o bom funcionamento dos sistemas de gestão e controlo dos 
riscos, bem como a existência e o cumprimento de políticas de compliance e de auditoria adequados, ao nível do Grupo e 
de cada entidade. 

São competências específicas da CAud: 

 Avaliar, monitorar, supervisionar e intervir no sistema de controle interno do Grupo, emitindo parecer dirigido 
ao Conselho de Administração sobre sua adequação; 

 Analisar e monitorar periodicamente, as demonstrações financeiras e os principais indicadores prudenciais bem 
com a atividade do Compliance Office e da Auditoria Interna; 

 Analisar e comentar os relatórios periódicos elaborados pelas funções de controle interno, em matéria de 
conflito de interesses, de comunicação de irregularidades e de branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo (AML/CTF); 

 Pronunciar-se sobre o perfil técnico do candidato a Compliance Officer do Banco e primeiro responsável da 
Direção de Auditoria Interna. 

O Comité de Risco (CR) emana da Comissão Executiva, é coordenado pelo Chief Risk Officer do Grupo, e tem a 
responsabilidade de acompanhar, ao nível executivo, os níveis globais dos diferentes riscos, assegurando que os mesmos 
são compatíveis com os objetivos, recursos financeiros disponíveis e estratégias aprovados para o desenvolvimento da 
atividade do Grupo, numa perspetiva de apoio à tomada de decisões de gestão e de promoção da melhor articulação das 
decisões de gestão corrente na organização. Do CR emana também o Sub-Comité de Acompanhamento e Validação de 
Modelos. 

São competências específicas do CR: 

 Monitorar a evolução dos diferentes riscos e o cumprimento das políticas, regulamentos e limites aplicáveis; 

 Revisar os princípios, políticas, regras, limites e práticas aplicadas na função de gestão de riscos do Grupo; 

 Ratificar as conclusões do Sub-comité de Acompanhamento e Validação de Modelos. 

Para além do Comité de Risco, o Banco está ainda dotado de outros Comités especializados intervenientes na Governance 
do Sistema de Gestão de Risco: 

 Comité de Compliance e Riscos Operacionais, responsável por monitorar a conformidade da atuação do Banco 
com as normas legais e regulamentares, em particular em matéria de AML/CTF, definir o modelo de gestão dos 
riscos operacionais do Grupo e pelo acompanhamento do sistema de controle interno. 

 Comité de Acompanhamento de NPA (non-performing assets), responsável pelo acompanhamento da evolução 
das exposições NPE e dos ativos não produtivos. 

 Comité de Acompanhamento do Risco dos Fundos de Pensões, responsável por acompanhar o desempenho e o 
risco do Fundo de Pensões do Grupo (Fundo de Benefícios Definidos e Fundo Complementar) e estabelecer as 
políticas de investimento e estratégias de cobertura de risco apropriadas, aprovando alterações aos 
pressupostos atuariais do Fundo. 

 Comité de Segurança, Qualidade e Proteção de dados, responsável pelas políticas de segurança do Grupo BCP e 
pelo acompanhamento dos principais riscos de segurança e das políticas e processos de proteção de dados 
pessoais. 

O Risk Office apoia o Comité de Risco, informando este órgão sobre o nível de risco do Grupo, propondo medidas para 
melhorar o respetivo controlo, implementando os limites de tomada de risco aprovados. O responsável pelo Risk Office 
tem poder de veto em qualquer decisão que não esteja sujeita a aprovação pelo Conselho de Administração ou pela 
Comissão Executiva e que possa ter impacto nos níveis de risco do Grupo. 
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No domínio da gestão dos riscos, o Conselho de Administração (CA) do Millenium bcp - composto por administradores não 
executivos e executivos, integrando estes últimos a Comissão Executiva do CA - é o órgão responsável pela definição da 
política de risco incluindo-se, neste âmbito, a aprovação dos princípios e regras de mais alto nível que deverão ser seguidos 
na gestão do risco, cabendo à Comissão Executiva (CE) a responsabilidade pela condução dessa política e pela decisão 
executiva relativa às medidas e ações do âmbito da gestão de risco. 
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O Compliance Office zela 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. 

O Risk Officer e o Compliance Officer do Banco Comercial Português reportam hierarquicamente ao Conselho de 
Administração do Banco e à sua Comissão Executiva, na pessoa do Chief Risk Officer do Grupo, reportando também, em 
termos funcionais, à Comissão de Avaliação de Riscos e à Comissão de Auditoria (respetivamente). 

Para além dos Risk e Compliance Offices, integram ainda a segunda linha de defesa do Banco a Direção de Rating e o 
Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos, cujas funções são, respetivamente, garantir que o grau de risco 
de todos os Clientes do Banco está permanentemente avaliado de forma adequada, desenvolvendo, implementando e 
calibrando os diferentes sistemas e modelos de rating do Banco e acompanhando e validando os resultados dos mesmos 
sistemas e modelos. 

Todas as entidades incluídas no perímetro de consolidação do Banco regem a sua atuação pelos princípios e orientações 
estabelecidos centralmente pelo Comité de Risco, sendo que as principais subsidiárias no estrangeiro estão dotadas de 
estruturas locais de Risk Office, dimensionadas de acordo com os riscos inerentes à respetiva atividade. Nessas 
subsidiárias foi também instituído um Comité de Controlo de Risco, com a responsabilidade pelo controlo do risco a nível 
local, na qual participa o responsável pelo Risk Office do BCP.  

As principais subsidiárias no estrangeiro estão igualmente dotadas de um Comité local de AML/CTF, responsável pelo 
acompanhamento e controlo das operações e procedimentos da branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo e avaliação do risco global de AML/CTF da entidade. 

Por delegação do Conselho de Administração do Banco, o Group CALCO (“Capital, Assets and Liabilities Management 
Committee”) 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. O Group CALCO tem a responsabilidade pela gestão estrutural dos riscos de 
mercado e liquidez, incluindo a monitorização da execução do plano de liquidez, pela definição dos preços de transferência 
e das regras de alocação de capital, pela gestão do Investment Portfolio e pela tomada de decisões de cobertura de risco 
de posições específicas e respetiva monitorização. 

O Banco dispõe ainda de um Conselho de Nomeações e Remunerações, de um Conselho Estratégico Internacional e de 
uma Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia. 

A figura seguinte ilustra o framework de governo da gestão de risco, no qual estão incluídos a maioria dos órgãos acima 
referidos, bem como o Comité de Crédito, com responsabilidades na apreciação e decisão quanto a propostas de 
concessão de crédito a clientes do Banco. 
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2.3. Avaliação de riscos 

2.3.1. Processo de identificação de riscos e taxonomia de riscos  

O Banco implementou um processo regular de identificação de riscos quer ao nível consolidado do Grupo BCP quer em 
casa entidade do Grupo, a fim de garantir que todos os riscos potenciais para capital, resultados e liquidez sejam avaliados 
regularmente no que respeita à respetiva materialidade. 

O processo de identificação de riscos do Grupo BCP assenta sobre uma taxonomia de riscos, em que as principais 
categorias de risco (e.g. crédito, mercado, liquidez, operacional, etc.) são desagregadas num vasto conjunto de tipos de 
risco a analisar pelo Banco num exercício de autoavaliação, a fim de prever o respetivo impacto no perfil de risco do Grupo 
BCP ou de qualquer uma de suas Entidades. 

A taxonomia de risco do Grupo BCP, que contém a lista de riscos formalmente avaliados no processo anual de identificação 
de riscos, é atualizada regularmente para refletir todos os tipos de risco que podem impactar ou resultar da atividade do 
Grupo BCP: 

 
Tipo de risco Risco de crédito 

Risco de default  O risco decorrente da falha de um devedor em cumprir os termos de qualquer contrato com a 
instituição ou de sua falha em reembolsar a dívida conforme acordado. 

Risco de emitente O risco decorrente de default ou de downgrade do emitente de um título de crédito. Inclui, por 
exemplo, títulos e exposição futura potencial por meio de derivativos de balcão 

Risco de crédito 
de contraparte 

O risco decorrente de uma contraparte entrar em incumprimento antes da data de liquidação de 
uma transação. 

Risco de 
“settlement” 

Risco de a instituição de crédito entregar o ativo vendido ou fundos a uma contraparte e não 
receber o ativo ou fundos conforme o esperado (compreende risco de crédito e risco de liquidez). 

Risco de 
securitização 

O risco de perda associado à compra ou venda de títulos de securitizações (perspetiva do 
investidor) e risco de falha de um devedor em cumprir os termos de qualquer contrato com a 
instituição ou de sua falha em cumprir conforme acordado, em uma exposição securitizada que 
não é desreconhecida do balanço risco (perspetiva do originador) 

Risco País 
Risco de exposição a perdas causadas por eventos em um determinado país (países onde o 
Banco não possui presença local), que podem estar sob o controle do governo, mas não sob o 
controle de uma empresa ou indivíduo privado. 
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O Compliance Office zela 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. 

O Risk Officer e o Compliance Officer do Banco Comercial Português reportam hierarquicamente ao Conselho de 
Administração do Banco e à sua Comissão Executiva, na pessoa do Chief Risk Officer do Grupo, reportando também, em 
termos funcionais, à Comissão de Avaliação de Riscos e à Comissão de Auditoria (respetivamente). 

Para além dos Risk e Compliance Offices, integram ainda a segunda linha de defesa do Banco a Direção de Rating e o 
Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos, cujas funções são, respetivamente, garantir que o grau de risco 
de todos os Clientes do Banco está permanentemente avaliado de forma adequada, desenvolvendo, implementando e 
calibrando os diferentes sistemas e modelos de rating do Banco e acompanhando e validando os resultados dos mesmos 
sistemas e modelos. 

Todas as entidades incluídas no perímetro de consolidação do Banco regem a sua atuação pelos princípios e orientações 
estabelecidos centralmente pelo Comité de Risco, sendo que as principais subsidiárias no estrangeiro estão dotadas de 
estruturas locais de Risk Office, dimensionadas de acordo com os riscos inerentes à respetiva atividade. Nessas 
subsidiárias foi também instituído um Comité de Controlo de Risco, com a responsabilidade pelo controlo do risco a nível 
local, na qual participa o responsável pelo Risk Office do BCP.  

As principais subsidiárias no estrangeiro estão igualmente dotadas de um Comité local de AML/CTF, responsável pelo 
acompanhamento e controlo das operações e procedimentos da branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo e avaliação do risco global de AML/CTF da entidade. 

Por delegação do Conselho de Administração do Banco, o Group CALCO (“Capital, Assets and Liabilities Management 
Committee”) 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. O Group CALCO tem a responsabilidade pela gestão estrutural dos riscos de 
mercado e liquidez, incluindo a monitorização da execução do plano de liquidez, pela definição dos preços de transferência 
e das regras de alocação de capital, pela gestão do Investment Portfolio e pela tomada de decisões de cobertura de risco 
de posições específicas e respetiva monitorização. 

O Banco dispõe ainda de um Conselho de Nomeações e Remunerações, de um Conselho Estratégico Internacional e de 
uma Comissão de Governo Societário, Ética e Deontologia. 

A figura seguinte ilustra o framework de governo da gestão de risco, no qual estão incluídos a maioria dos órgãos acima 
referidos, bem como o Comité de Crédito, com responsabilidades na apreciação e decisão quanto a propostas de 
concessão de crédito a clientes do Banco. 
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Risco residual Risco de que as técnicas reconhecidas de mensuração e mitigação de risco utilizadas pelo Banco 
se revelem menos eficazes que o esperado. 

Risco de 
transferência  

Risco do governo impor restrições à transferência de fundos por devedores no país em questão 
para credores estrangeiros, por razões financeiras ou outras. 

Wrong way risk Risco que ocorre quando a exposição a uma contraparte é adversamente correlacionada com a 
qualidade de crédito dessa contraparte. 

Risco soberano Risco de crédito relativo a exposições soberanas, incluindo o risco associado ao impacto de 
alterações no rating da dívida soberana ou eventos de default (carteira bancária). 

Risco de migração Risco da qualidade de crédito de uma carteira se deteriorar materialmente ao longo do tempo, 
sem permitir que um novo repricing que compense o acréscimo de risco de incumprimento. 

Risco de crédito 
em moeda 
estrangeira 

Risco de um devedor incumprir os termos de qualquer contrato de empréstimo em moeda não 
local ou do aumento da probabilidade de default de tais contratos apenas devido a alterações 
nas taxas de câmbio e não pela deterioração da qualidade de crédito do devedor. 

 
Tipo de risco Risco de concentração de crédito 

Grandes riscos 
(Single name) O risco de perdas associado a grandes exposições individuais. 

Setorial O risco decorrente de exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de 
incumprimento depende de fatores subjacentes ao setor económico comum em que operam 

Geográfico O risco decorrente de exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de 
incumprimento depende de fatores geográficos comuns 

 
Tipo de risco Risco de liquidez 

Risco de liquidez 
intradiária 

Risco decorrente da incapacidade do Banco cumprir com seus compromissos a vencer devido a 
constrangimento de liquidez derivado das operações diárias 

Risco de liquidez 
de curto prazo 

Risco decorrente da incapacidade do Banco cumprir com seus compromissos a vencer no curto 
prazo 

Risco de liquidez 
estrutural 

Risco de incumprir com seus passivos quando vencidos, devido a desequilíbrios estruturais do 
balanço patrimonial dos termos de ativos e passivos 

Risco de liquidez 
em ME Risco do Banco incumprir com as suas obrigações em moeda estrangeira 

Risco de 
concentração de 
financiamento 

Risco do Banco ter de suportar custos acrescidos para obter financiamento adicional para 
compensar a retirada significativa e repentina de grandes provedores de financiamento 

Risco de custo de 
financiamento  Risco decorrente de um aumento no custo do financiamento wholesale do Banco 

 
Tipo de risco Riscos de mercado 

Risco de mercado 
na carteira de 
negociação 

Risco resultante de movimentos adversos nos preços dos títulos, dos valores mobiliários ou de 
mercadorias, nas taxas de juros ou nas taxas de câmbio da carteira de negociação. 

Risco de CVA  Risco decorrente do ajuste ao valor justo exigido para derivativos 

Risco cambial na 
carteira bancária  

Risco de manter ou assumir posições em moedas estrangeiras na carteira bancária ((e.g. 
empréstimos, títulos, depósitos ou investimentos, incluindo participações financeiras em 
moedas estrangeiras) 

Risco de 
concentração de 
Mercado  

Risco de perda resultante de uma grande posição em um único ativo ou exposição de mercado 

Risco de spread 
de crédito 

Risco decorrente de alterações nos spreads de crédito que afetem o valor de instrumentos ou 
contratos financeiros (incluindo posições de carteira de negociação e bancárias). 

Risco de preço de 
instrumentos 
financeiros 

Risco resultante de movimentos adversos nos preços de títulos, valores mobiliários ou de 
commodities na carteira bancária 

Risco de default e 
migração 

Risco decorrente da materialização dos tipos de risco de default e de migração de crédito 

Risco de liquidez 
de mercado 

Risco de iliquidez de ativos, resultante de posições que não podem ser facilmente 
desmobilizadas ou compensadas a curto prazo, sem influenciar significativamente seu preço de 
mercado, devido à profundidade insuficiente do mercado ou à interrupção do mercado. 

Risco de 
valorização  

Risco decorrente de preços incorretos ou ajustes de preços, bem como de ajustes feitos ao preço 
médio de posições a justo valor  
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Tipo de risco Risco Operacional 

Risco de processo 

Danos em ativos 
físicos 

Risco decorrente de danos acidentais ou deliberados (como atos de terrorismo ou vandalismo) 
aos ativos físicos da empresa 

Riscos de 
execução e 
processos 

Risco decorrente de erros na execução de processos operacionais (e.g. "erros de dedos grandes"; 
falta ou perda de documentação), incluindo processos com contrapartes externas (e.g. 
outsourcing) 

Fraude externa Risco de fraude externa  

Riscos de pessoas 
Risco de perdas decorrentes de atos inconsistentes com leis ou acordos de emprego, saúde ou 
segurança, pagamento de reclamações por danos pessoais ou eventos de diversidade / 
discriminação 

Risco de modelo Risco resultante de falhas de modelos / algoritmos aplicados de forma inadequada, usados para 
definir preço ou para a tomada de decisões de negócio do Banco 

Riscos de IT e de comunicações (ICT) 

Riscos de 
segurança 

Risco de perdas financeira, interrupção ou dano à reputação relacionada à atividade on-line, 
comércio na Internet, sistemas eletrônicos e redes tecnológicas, bem como armazenamento de 
dados pessoais, ataques cibernéticos e outros ataques externos; segurança física ou lógica 
inadequada da IT 

Risco de 
disponibilidade e 
continuidade de 
sistemas  

Risco de interrupção da atividade ou falhas no sistema (e.g. gestão inadequada da capacidade; 
planeamento inadequado de continuidade e DRP, processamento disfuncional dos dados, 
deficiências de validação de dados nos sistemas) 

Risco de 
integridade de 
dados 

Risco de perdas associadas a dados armazenados e processados por sistemas de IT incompletos, 
imprecisos ou inconsistentes em diferentes subsistemas  

Risco de 
alterações em 
sistemas  

Risco decorrente de falhas do Banco na capacidade de gerir mudanças nos sistemas de IT de 
maneira oportuna e controlada (e.g., controlos inadequados sobre alterações / desenvolvimento 
de sistemas; inadequada arquitetura; ciclo de vida inadequado e gestão de patches). 

Riscos de 
outsourcing de 
sistemas  

Riscos decorrentes do envolvimento de entidades terceiras no fornecimento de sistemas de IT ou 
de serviços relacionados (e.g. SLA inadequado, violações no SLA, falha de continuidade de 
serviço) 

Riscos legais e de compliance  

Risco de 
cumprimento 
(compliance) e  
de conduta  

Risco decorrente de violações ou desconformidade com leis e regulamentos devido a fraude 
interna ou falha não intencional ou negligente em cumprir obrigações profissionais para com 
clientes específicos (e.g. design de produtos, manipulação de mercado, boas prácicas comerciais 
e risco de conduta) 

Risco de crime 
financeiro 

Risco decorrente de violações ou incumprimento de leis e regulamentos financeiros, em 
particular a legislação contra o branqueamento de capitais  e o financiamento de atividades 
terroristas terrorismo 

Risco de proteção 
de dados  Risco decorrente de falhas em garantir os requisitos legais de proteção de dados 

Risco de litigância Risco decorrente de processos judiciais iniciados por clientes devido a divergências contratuais 
Risco de modelo 
de governo 

Risco decorrente de violações ou desconformidade com os princípios de bom governo da 
sociedade  

 
Tipo de risco Risco de mercado imobiliário 

Risco de 
mercado 
imobiliário 

Risco decorrente de alterações dos preços de imóveis da carteira disponível para venda do Banco 

 
Tipo de risco Risco de taxa de juro na carteira bancária 

Risco 
comportament
al e de opções  

Risco resultante da antecipação não programada do pagamento de ativos e passivos sensíveis à 
taxa de juros (e.g. mudanças no perfil comportamental de classes de clientes e produtos, incluindo 
o exercício de opções incorporadas nestes) 

Gap risk 
Risco de perdas financeiras diretas ou indiretas na carteira bancária, devido a movimentos nas 
taxas de juros e mismatch entre ativos e passivos, tornando o Banco vulnerável a mudanças na 
curva de juros 

Basis risk Risco resultante de coberturas imperfeitas entre ativos e passivos na carteira bancária 
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Risco residual Risco de que as técnicas reconhecidas de mensuração e mitigação de risco utilizadas pelo Banco 
se revelem menos eficazes que o esperado. 

Risco de 
transferência  

Risco do governo impor restrições à transferência de fundos por devedores no país em questão 
para credores estrangeiros, por razões financeiras ou outras. 

Wrong way risk Risco que ocorre quando a exposição a uma contraparte é adversamente correlacionada com a 
qualidade de crédito dessa contraparte. 

Risco soberano Risco de crédito relativo a exposições soberanas, incluindo o risco associado ao impacto de 
alterações no rating da dívida soberana ou eventos de default (carteira bancária). 

Risco de migração Risco da qualidade de crédito de uma carteira se deteriorar materialmente ao longo do tempo, 
sem permitir que um novo repricing que compense o acréscimo de risco de incumprimento. 

Risco de crédito 
em moeda 
estrangeira 

Risco de um devedor incumprir os termos de qualquer contrato de empréstimo em moeda não 
local ou do aumento da probabilidade de default de tais contratos apenas devido a alterações 
nas taxas de câmbio e não pela deterioração da qualidade de crédito do devedor. 

 
Tipo de risco Risco de concentração de crédito 

Grandes riscos 
(Single name) O risco de perdas associado a grandes exposições individuais. 

Setorial O risco decorrente de exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de 
incumprimento depende de fatores subjacentes ao setor económico comum em que operam 

Geográfico O risco decorrente de exposições significativas a grupos de contrapartes cuja probabilidade de 
incumprimento depende de fatores geográficos comuns 

 
Tipo de risco Risco de liquidez 

Risco de liquidez 
intradiária 

Risco decorrente da incapacidade do Banco cumprir com seus compromissos a vencer devido a 
constrangimento de liquidez derivado das operações diárias 

Risco de liquidez 
de curto prazo 

Risco decorrente da incapacidade do Banco cumprir com seus compromissos a vencer no curto 
prazo 

Risco de liquidez 
estrutural 

Risco de incumprir com seus passivos quando vencidos, devido a desequilíbrios estruturais do 
balanço patrimonial dos termos de ativos e passivos 

Risco de liquidez 
em ME Risco do Banco incumprir com as suas obrigações em moeda estrangeira 

Risco de 
concentração de 
financiamento 

Risco do Banco ter de suportar custos acrescidos para obter financiamento adicional para 
compensar a retirada significativa e repentina de grandes provedores de financiamento 

Risco de custo de 
financiamento  Risco decorrente de um aumento no custo do financiamento wholesale do Banco 

 
Tipo de risco Riscos de mercado 

Risco de mercado 
na carteira de 
negociação 

Risco resultante de movimentos adversos nos preços dos títulos, dos valores mobiliários ou de 
mercadorias, nas taxas de juros ou nas taxas de câmbio da carteira de negociação. 

Risco de CVA  Risco decorrente do ajuste ao valor justo exigido para derivativos 

Risco cambial na 
carteira bancária  

Risco de manter ou assumir posições em moedas estrangeiras na carteira bancária ((e.g. 
empréstimos, títulos, depósitos ou investimentos, incluindo participações financeiras em 
moedas estrangeiras) 

Risco de 
concentração de 
Mercado  

Risco de perda resultante de uma grande posição em um único ativo ou exposição de mercado 

Risco de spread 
de crédito 

Risco decorrente de alterações nos spreads de crédito que afetem o valor de instrumentos ou 
contratos financeiros (incluindo posições de carteira de negociação e bancárias). 

Risco de preço de 
instrumentos 
financeiros 

Risco resultante de movimentos adversos nos preços de títulos, valores mobiliários ou de 
commodities na carteira bancária 

Risco de default e 
migração 

Risco decorrente da materialização dos tipos de risco de default e de migração de crédito 

Risco de liquidez 
de mercado 

Risco de iliquidez de ativos, resultante de posições que não podem ser facilmente 
desmobilizadas ou compensadas a curto prazo, sem influenciar significativamente seu preço de 
mercado, devido à profundidade insuficiente do mercado ou à interrupção do mercado. 

Risco de 
valorização  

Risco decorrente de preços incorretos ou ajustes de preços, bem como de ajustes feitos ao preço 
médio de posições a justo valor  
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Tipo de risco Risco de negócio 

Risco 
económico 

Risco decorrente de incerteza nos proveitos no curto prazo (<1 ano) devido a mudanças 
imprevistas no ambiente económico e competitivo, bem como a alterações e requisitos 
regulatórios e legais 

Risco 
estratégico Risco decorrente de mudanças na estratégia do Banco e de decisões comerciais adversas 

Risco de 
participações 
financeiras 

Risco de depreciação de participações financeiras estratégicas fora do perímetro de consolidação 

Risco de 
estratégia de IT  Risco de desalinhamento entre a estrutura de IT e a estratégia do Banco 

 
Tipo de risco Risco reputacional  

Risco 
reputacional 

Risco decorrente de perceção adversa da imagem do Banco por parte de clientes, contrapartes, 
acionistas, investidores ou reguladores devido a ações de qualquer entidade do Grupo BCP ou de 
seus colaboradores 

Risco 
reputacional do 
setor  

Risco decorrente da perceção adversa da imagem do Banco por parte de clientes, contrapartes, 
acionistas, investidores ou reguladores devido a ações do setor em gera 

Risco 
reputacional de 
seguros 

Risco decorrente de danos na reputação do Banco associados ao processo de venda de seguros 
financeiros aos clientes 

 
Tipo de risco Outros riscos 

Riscos 
ambientais e 
sociais  

Riscos resultantes dos impactos da atividade comercial do Banco (ou impactos percebidos) no 
ambiente natural (e.g., ar, água, solo) ou comunidades de pessoas (e.g., colaboradores, clientes, 
residentes locais) 

Risco de  
Step-in  

Risco do Banco, por razões de reputação, fornecer suporte financeiro a uma entidade para além ou 
na ausência de obrigações contratuais, caso esta se encontre em dificuldades financeira (apenas 
entidades não consolidadas) 

Risco de fundo 
de pensões 

Risco associado à incerteza em torno das contribuições necessárias para planos de pensão de 
benefício definido ou a movimentos das taxas de mercado que possam levar a perdas financeiras 
diretas ou indiretas nos ativos do fundo de pensões 

Risco de 
Underwriting  Risco associado à emissão de ações ou títulos de dívida 

Risco de Equity  Risco associado à emissão com ações com prémios de risco incorretos 

Risco de 
negócio 
segurador  

Risco de variações na conta de exploração originadas no ramo de negócios de seguros de vida 

Re-
hypothecation 
risk 

Risco associado à utilização pelo Banco ou por contrapartes do Banco de ativos recebidos em 
garantia por parte de clientes  

Risco 
geopolítico 

Risco associado a desenvolvimentos políticos, económicos ou militares, em determinadas 
geografias em que o Grupo opera ou que pode impactar indiretamente as operações do Grupo 

Risco de fundo 
de resolução Risco associado à possibilidade de aumento futuro das contribuições para o Fundo de Resolução 

Riscos 
circunstanciais  

Outros riscos que devem ser avaliados em momentos específicos e pontuais que, devido à sua 
natureza temporária, não exigem avaliação sistemática a cada ano 
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2.3.2. Risco de crédito 

A concessão de crédito fundamenta-se na prévia classificação de risco dos Clientes, na respetiva capacidade para o seu 
reembolso do crédito ser efetuado por via dos cash-flows gerados na atividade do cliente, na avaliação rigorosa do nível 
de proteção proporcionado pelos colaterais subjacentes e no enquadramento com as orientações que traduzem o apetite 
de risco do Banco em matéria de risco de crédito.  

Para efeitos de classificação de risco do cliente é utilizado um sistema único de notação de risco, a Rating Master Scale, 
baseada na Probabilidade de Incumprimento esperada (PD – Probability of Default), permitindo uma maior capacidade 
discriminante na avaliação dos Clientes e uma melhor hierarquização do risco associado.  

A Rating Master Scale permite também identificar os Clientes que evidenciam sinais de degradação da capacidade 
creditícia e, em particular, os que estão classificados, no âmbito prudencial, na situação de incumprimento. Todos os 
sistemas e modelos de rating utilizados no Grupo são devidamente calibrados para a Rating Master Scale.  

O Grupo utiliza também uma escala interna de “níveis de proteção” enquanto elemento direcionado para a avaliação da 
eficácia dos colaterais na mitigação do risco de crédito, promovendo uma colateralização do crédito mais ativa e uma 
melhor adequação do pricing ao risco incorrido. 

Com o objetivo de avaliar adequadamente os riscos de crédito, o Grupo definiu um conjunto de macro-segmentos e 
segmentos que são tratados através de diferentes sistemas e modelos de rating e permitem relacionar o grau de risco 
interno e a PD dos Clientes, assegurando uma avaliação de risco que entra em linha de conta com as caraterísticas 
específicas dos Clientes, em termos dos respetivos perfis de risco. 

A avaliação feita por estes sistemas e modelos de rating resulta nos graus de risco da Master Scale, com quinze graus, dos 
quais os três últimos correspondem a situações de degradação relevante da qualidade creditícia dos Clientes e se 
designam por “graus de risco processuais”. O pior grau de risco da Master Scale corresponde aos clientes classificados em 
incumprimento (Default).  

O desenvolvimento, implementação e calibração dos modelos e sistemas de rating é efetuado pela Direção de Rating 
(clientes não particulares) e pelo Núcleo de Basileia do Risk Office (clientes particulares), sendo o respetivo 
acompanhamento e validação garantidos periodicamente pelo Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos. 
Os modelos são revistos/atualizados periodicamente ou sempre que ocorram eventos que o justifiquem. 

As estimativas internas de Perda em caso de Incumprimento (LGD – Loss Given Default) e de Fatores de Conversão de 
Crédito (CCF) são suportadas por metodologias validadas pelo Supervisor no âmbito da aprovação de abordagens 
baseadas nas metodologias IRB. As estimativas das LGD são produzidas com recurso a um modelo que recolhe e analisa 
os dados históricos de perdas por risco de crédito e desconta todos os cash-flows inerentes aos processos de recuperação 
respetivos, enquanto as estimativas próprias dos CCF resultam da análise de dados relativos à utilização de linhas e limites 
de crédito ou de execução de garantias prestadas, no horizonte temporal de um ano antes de ocorridos os defaults. As 
estimativas próprias de CCF (ou os valores regulamentares para estes fatores) aplicam-se à globalidade das posições fora 
de balanço. 

O nível de desenvolvimento dos processos e sistemas que o Grupo tem afetos à gestão e controlo do risco de crédito 
permitiu o acolhimento favorável, por parte da Supervisão, da candidatura do Grupo à utilização de metodologias IRB para 
o cálculo de requisitos regulamentares de capital relativos a este tipo de risco e para as principais classes de risco, com 
efeitos a 31 de dezembro de 2010, para as atividades do Grupo em Portugal, a que se seguiu a autorização conjunta das 
autoridades de supervisão portuguesa e polaca para a adoção sequencial desta metodologia no Bank Millennium (Polónia) 
com efeitos a 31 de dezembro de 2012. Com referência a 31 de dezembro de 2013, para as atividades do Grupo em 
Portugal, o Supervisor autorizou também a utilização de estimativas próprias de LGD para a classe de risco “Empresas” 
bem como modelos de notação interna e estimativas próprias de LGD para as exposições de Promoção Imobiliária. 

O enquadramento da concessão de crédito com a apetência de risco do Grupo é assegurado pelo alinhamento do 
regulamento de crédito com as orientações constantes na estratégia e na política de risco de crédito aprovada pelo 
Conselho de Administração e pela Comissão Executiva, respetivamente, e pela definição de uma matriz de risco de crédito 
com orientações específicas para as áreas intervenientes no processo de concessão, acompanhamento e recuperação de 
crédito. 

O Grupo adota uma política de monitorização contínua dos seus processos de gestão de risco de crédito, promovendo 
alterações e melhorias sempre que consideradas necessárias, visando uma mair consistência e eficácia desses processos. 
Neste âmbito, a Área de Monitorização de Risco de Crédito do Risk Office é responsável por desenvolver e implementar os 
processos adequados à monitorização de crédito, durante o ciclo de vida do mesmo, em linha com o RAS, políticas e 
procedimentos implementados pelo Banco, nomeadamente no que respeita à evolução dos parâmetros relevantes de 
risco, quer para os portefólios de crédito já existentes, quer para novos negócios e créditos restruturados implementando 
os sistemas de alertas preventivos ajustados aos diversos portefólios de crédito.  

Ainda no seio do Risk Office, a Área de Risco de Crédito é responsável por acompanhar permanentemente os níveis de Non 
Performing Exposures (NPE), assegurar os processos de marcação e desmarcação de Clientes em default, e de 
reestruturações por dificuldades financeiras dos Clientes, acompanhar a qualidade e a eficácia do processo de 
recuperação de créditos e ainda pela análise de imparidade da carteira de crédito do Banco. 
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Tipo de risco Risco de negócio 

Risco 
económico 

Risco decorrente de incerteza nos proveitos no curto prazo (<1 ano) devido a mudanças 
imprevistas no ambiente económico e competitivo, bem como a alterações e requisitos 
regulatórios e legais 

Risco 
estratégico Risco decorrente de mudanças na estratégia do Banco e de decisões comerciais adversas 

Risco de 
participações 
financeiras 

Risco de depreciação de participações financeiras estratégicas fora do perímetro de consolidação 

Risco de 
estratégia de IT  Risco de desalinhamento entre a estrutura de IT e a estratégia do Banco 

 
Tipo de risco Risco reputacional  

Risco 
reputacional 

Risco decorrente de perceção adversa da imagem do Banco por parte de clientes, contrapartes, 
acionistas, investidores ou reguladores devido a ações de qualquer entidade do Grupo BCP ou de 
seus colaboradores 

Risco 
reputacional do 
setor  

Risco decorrente da perceção adversa da imagem do Banco por parte de clientes, contrapartes, 
acionistas, investidores ou reguladores devido a ações do setor em gera 

Risco 
reputacional de 
seguros 

Risco decorrente de danos na reputação do Banco associados ao processo de venda de seguros 
financeiros aos clientes 

 
Tipo de risco Outros riscos 

Riscos 
ambientais e 
sociais  

Riscos resultantes dos impactos da atividade comercial do Banco (ou impactos percebidos) no 
ambiente natural (e.g., ar, água, solo) ou comunidades de pessoas (e.g., colaboradores, clientes, 
residentes locais) 

Risco de  
Step-in  

Risco do Banco, por razões de reputação, fornecer suporte financeiro a uma entidade para além ou 
na ausência de obrigações contratuais, caso esta se encontre em dificuldades financeira (apenas 
entidades não consolidadas) 

Risco de fundo 
de pensões 

Risco associado à incerteza em torno das contribuições necessárias para planos de pensão de 
benefício definido ou a movimentos das taxas de mercado que possam levar a perdas financeiras 
diretas ou indiretas nos ativos do fundo de pensões 

Risco de 
Underwriting  Risco associado à emissão de ações ou títulos de dívida 

Risco de Equity  Risco associado à emissão com ações com prémios de risco incorretos 

Risco de 
negócio 
segurador  

Risco de variações na conta de exploração originadas no ramo de negócios de seguros de vida 

Re-
hypothecation 
risk 

Risco associado à utilização pelo Banco ou por contrapartes do Banco de ativos recebidos em 
garantia por parte de clientes  

Risco 
geopolítico 

Risco associado a desenvolvimentos políticos, económicos ou militares, em determinadas 
geografias em que o Grupo opera ou que pode impactar indiretamente as operações do Grupo 

Risco de fundo 
de resolução Risco associado à possibilidade de aumento futuro das contribuições para o Fundo de Resolução 

Riscos 
circunstanciais  

Outros riscos que devem ser avaliados em momentos específicos e pontuais que, devido à sua 
natureza temporária, não exigem avaliação sistemática a cada ano 
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2.3.3. Riscos de mercado 

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. 

A Carteira de Negociação (Trading Book) é constituída por posições detidas pelo Banco 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 precisa e frequentemente avaliadas. Nas posições em causa incluem-se os títulos e os derivados 
relativos às atividades de vendas da Tesouraria. Na Carteira Bancária (Banking Book) são incluídas todas as restantes 
posições, nomeadamente, o financiamento, a carteira de investimento, a atividade comercial e a atividade estrutural. 

De modo a garantir que os níveis de risco incorridos nas diversas carteiras estão de acordo com os níveis de tolerância ao 
risco do Grupo, são definidos vários limites para riscos de mercado (revistos com periodicidade mínima anual) que se 
aplicam a todas as carteiras que, de acordo com o modelo de gestão, estão sujeitas a esse tipo de riscos. 

Estes limites são definidos com base nas mesmas métricas de risco de mercado utilizadas pelo Grupo com vista ao seu 
controlo e à sua monitorização, sendo acompanhados pelo Risk Office numa base diária (ou intra-diária, no caso das áreas 
de mercados financeiros, que englobam as carteiras de Negociação e de Financiamento). 

Para além destes limites de risco, são ainda definidos limites de stop loss para as áreas de mercados financeiros, com base 
em múltiplos dos limites de risco previamente definidos, 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. 

Ainda no âmbito da apetência ao risco, o Grupo tem claramente definida a lista de produtos e moedas em que as salas de 
mercado das diferentes entidades estão autorizadas a negociar. A introdução de qualquer novo produto ou moeda é 
sujeito a aprovação pelo Comité de Risco do Banco, sob proposta fundamentada do Risk Office. 

Para efeitos do controlo do risco de mercado nos vários portfolios próprios é utilizada uma medida integrada de risco que 
engloba as principais componentes de risco de mercado identificadas pelo Grupo: risco genérico, risco específico, risco 
não linear e risco de mercadorias. A medida utilizada na avaliação do risco genérico de mercado – relativo a risco de taxa 
de juro, risco cambial, risco de ações e risco de preço dos Credit Default Swaps (CDS) é o VaR (Value-at-Risk). O cálculo do 
VaR é efetuado considerando um horizonte temporal de dez dias úteis e um nível de significância de 99%. 

Utiliza-se igualmente um modelo de avaliação do risco específico associado à detenção de títulos (obrigações, ações, 
certificados, etc.) e de derivados cuja performance esteja diretamente ligada ao valor de títulos. Com as necessárias 
adaptações, este modelo segue a metodologia standard definida no CRR. 

São ainda utilizadas medidas complementares nos restantes tipos de risco, nomeadamente uma medida de risco não linear 
que incorpora o risco de opções não coberto no modelo VaR, com um intervalo de confiança de 99%, e uma metodologia 
standard no risco de mercadorias. Estas medidas são integradas no indicador de risco de mercado com o pressuposto 
conservador de correlação perfeita entre os diversos tipos de risco (worst-case scenario). 

São apurados valores de capital em risco, quer em base individual para cada uma das carteiras de posições das áreas com 
responsabilidade na tomada e gestão de riscos, quer em termos consolidados, considerando o efeito de diversificação 
existente entre as diferentes carteiras. 
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De modo a assegurar que o modelo de VaR adotado é adequado para avaliar os riscos envolvidos nas posições assumidas, 
encontra-se instituído um processo de backtesting, realizado numa base diária, através do qual os indicadores de VaR são 
confrontados com os verificados. Este backtesting é realizado tanto de forma hipotética (utilizando a carteira estática 
utilizada para cálculo do VaR e as variações de mercado ocorridas), como numa base real (utilizando o resultado real da 
carteira expurgado de resultados de intermediação). 

A avaliação do risco de taxa de juro originado por operações da Carteira Bancária é feita através de um processo de análise 
de sensibilidade ao risco, realizado todos os meses, para o universo de operações que integram o balanço consolidado do 
Grupo. 

Para esta análise são consideradas as caraterísticas financeiras dos contratos disponíveis nos sistemas de informação de 
gestão do Grupo. Com base nestes dados é efetuada a respetiva projeção dos fluxos de caixa esperados, de acordo com as 
datas de repricing e eventuais os pressupostos comportamentais e de pré-pagamentos considerados. 

A agregação, para cada uma das moedas analisadas, dos fluxos de caixa esperados em cada um dos intervalos de tempo 
permite determinar os gaps de taxa de juro por prazo de repricing. 

A sensibilidade ao risco de taxa de juro do balanço em cada moeda é calculada pela diferença entre o valor atual do 
mismatch de taxa de juro descontado às taxas de juro de mercado e o valor descontado dos mesmos fluxos de caixa 
simulando deslocações da curva de taxa de juro de mercado (paralelas e não paralelas). 

Em complemento à abordagem acima, 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 e em yield curves a 12 meses projetadas 
de acordo com os métodos “cash and carry trade” e “non-arbitrage principle”. 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. 

O Grupo realiza regularmente operações de cobertura com o mercado, tendo em vista reduzir o mismatch de taxa de juro 
das posições de risco associada à carteira de operações pertencentes às áreas Comercial e Estrutural. 

No âmbito da gestão dos riscos de mercado, em 2018, o Grupo continuou a desenvolver esforços no sentido da melhoria 
contínua do framework de gestão dos riscos de mercado, o que levou ao reforço dos mecanismos de controlo dos 
pressupostos do modelo interno utilizado (VaR), à atualização do Risk Appetite para risco de mercado, designadamente a 
revisão dos limites estabelecidos para as diferentes áreas e à revisão e formalização dos manuais internos que definem a 
operacionalização do controlo de riscos de mercado em consonância. 

Entre as suas principais responsabilidades, a Área de Riscos de Mercado do Risk Office é responsável por: 

 Propor e implementar políticas e metodologias de gestão de riscos de mercado para a respetiva identificação, 
mensuração, limite, acompanhamento, mitigação e reporte; 

 Participar na gestão estrutural do risco de mercado, em particular nos processos de planeamento, no ICAAP e 
Recovery Planning; 

 Medir, acompanhar e reportar as posições de risco e os resultados de exercícios de stress tests, bem como o 
cumprimento dos limites internos estabelecidos, apurar os requisitos de capital (ou RWA) para riscos de mercado 
e ainda assegurar o cálculo contabilístico do ajustamento na avaliação de crédito (Credit Valuation Adjustment 
– CVA/DVA) para derivados OTC; 

 Modelizar o sistema de gestão dos riscos de mercado e assegurar as respetivas atualizações bem como verificar 
a sua implementação operacional na plataforma de front-office do Banco; 

 Reportar ao Comité Executivo qualquer excesso verificado aos limites, bem como, verificar o cumprimento dos 
processos de ratificação e aprovação exigidos; 

 Analisar novos produtos ou a negociação em novas moedas previamente ao seu lançamento; e 

 Definir e reportar a classificação dos instrumentos financeiros, em Level 1, Level 2 ou Level 3, nos termos 
definidos nos termos dos IFRS e assegurar o cálculo da imparidade para a carteira de títulos e de participações 
financeiras;  

 Coordenar com as entidades relevantes do Grupo a definição das estratégias de negociação, validando a 
respetiva conformidade com a política e limites definidos. 

A Área de Riscos de Mercado atua de forma independente - orgânica e funcionalmente - relativamente a todas as áreas 
tomadoras de riscos de mercado, o que assegura a autonomia das suas funções de gestão, acompanhamento e controlo 
destes riscos, orientadas para um perfil de risco de acordo com os objetivos estratégicos do Grupo. 
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2.3.3. Riscos de mercado 

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. 

A Carteira de Negociação (Trading Book) é constituída por posições detidas pelo Banco 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 precisa e frequentemente avaliadas. Nas posições em causa incluem-se os títulos e os derivados 
relativos às atividades de vendas da Tesouraria. Na Carteira Bancária (Banking Book) são incluídas todas as restantes 
posições, nomeadamente, o financiamento, a carteira de investimento, a atividade comercial e a atividade estrutural. 

De modo a garantir que os níveis de risco incorridos nas diversas carteiras estão de acordo com os níveis de tolerância ao 
risco do Grupo, são definidos vários limites para riscos de mercado (revistos com periodicidade mínima anual) que se 
aplicam a todas as carteiras que, de acordo com o modelo de gestão, estão sujeitas a esse tipo de riscos. 

Estes limites são definidos com base nas mesmas métricas de risco de mercado utilizadas pelo Grupo com vista ao seu 
controlo e à sua monitorização, sendo acompanhados pelo Risk Office numa base diária (ou intra-diária, no caso das áreas 
de mercados financeiros, que englobam as carteiras de Negociação e de Financiamento). 

Para além destes limites de risco, são ainda definidos limites de stop loss para as áreas de mercados financeiros, com base 
em múltiplos dos limites de risco previamente definidos, 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. 

Ainda no âmbito da apetência ao risco, o Grupo tem claramente definida a lista de produtos e moedas em que as salas de 
mercado das diferentes entidades estão autorizadas a negociar. A introdução de qualquer novo produto ou moeda é 
sujeito a aprovação pelo Comité de Risco do Banco, sob proposta fundamentada do Risk Office. 

Para efeitos do controlo do risco de mercado nos vários portfolios próprios é utilizada uma medida integrada de risco que 
engloba as principais componentes de risco de mercado identificadas pelo Grupo: risco genérico, risco específico, risco 
não linear e risco de mercadorias. A medida utilizada na avaliação do risco genérico de mercado – relativo a risco de taxa 
de juro, risco cambial, risco de ações e risco de preço dos Credit Default Swaps (CDS) é o VaR (Value-at-Risk). O cálculo do 
VaR é efetuado considerando um horizonte temporal de dez dias úteis e um nível de significância de 99%. 

Utiliza-se igualmente um modelo de avaliação do risco específico associado à detenção de títulos (obrigações, ações, 
certificados, etc.) e de derivados cuja performance esteja diretamente ligada ao valor de títulos. Com as necessárias 
adaptações, este modelo segue a metodologia standard definida no CRR. 

São ainda utilizadas medidas complementares nos restantes tipos de risco, nomeadamente uma medida de risco não linear 
que incorpora o risco de opções não coberto no modelo VaR, com um intervalo de confiança de 99%, e uma metodologia 
standard no risco de mercadorias. Estas medidas são integradas no indicador de risco de mercado com o pressuposto 
conservador de correlação perfeita entre os diversos tipos de risco (worst-case scenario). 

São apurados valores de capital em risco, quer em base individual para cada uma das carteiras de posições das áreas com 
responsabilidade na tomada e gestão de riscos, quer em termos consolidados, considerando o efeito de diversificação 
existente entre as diferentes carteiras. 
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2.3.4. 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, os códigos deontológicos e de conduta, os exercícios de autoavaliação dos riscos 
(RSA, risks self-assessment), os indicadores de risco (KRI – key risk indicators)1, o processo de captura e identificação de 
eventos, os controlos de acessos (físicos e lógicos), as atividades de reconciliação, os relatórios de exceção, o processo 
estruturado para a aprovação de novos produtos, os planos de contingência, a contratação de seguros (para a 
transferência total ou parcial de riscos) e a formação interna sobre processos, produtos e sistemas. 

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 principais 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 1.ª 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 própria. 

O Sistema de Gestão de Risco representa a 2.ª 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 desafiar a 1.ª Linha de Defesa quanto aos níveis de risco incorridos. 

Os exercícios de RSA têm como objetivo promover a identificação e a mitigação (ou mesmo eliminação) de riscos, atuais 
ou potenciais, no âmbito de cada processo. A classificação de cada risco é obtida através do seu posicionamento numa 
matriz de tolerância, para três cenários diferentes, o que permite: determinar o risco inerente aos processos, sem 
considerar os controlos existentes (Risco Inerente); avaliar a exposição dos vários processos aos riscos, considerando a 
influência dos controlos existentes (Risco Residual); e, identificar o impacto das oportunidades de melhoria na redução das 
exposições mais significativas (Risco Objetivo). 

Estes exercícios são baseados em workshops, assistidos pelo Risk Office e com a participação dos process owners e process 
managers ou em questionários enviados aos process owners para atualização dos resultados, em função de critérios de 
atualização pré-definidos. 

Os process owners têm um papel relevante na dinamização da captura de dados sobre as perdas verificadas no âmbito dos 
respetivos processos, que identificam no âmbito do acompanhamento sistemático das respetivas atividades, por via de 
notificações de qualquer colaborador, ou através de informação das Direções na sequência da autorização de custos 
relacionados com erros operacionais. O Risk Office assegura a completude da base de dados, notificando os process 
owners sobre eventos que ainda não estejam refletidos na mesma, utilizando informação disponibilizada por várias áreas, 
tais como a contabilidade, o centro de atenção ao cliente e os seguros. 

O principal objetivo da captura e registo destes dados é o de reforçar a consciencialização para este tipo de risco e facultar 
aos process owners informação relevante para a gestão dos seus processos, para além de possibilitar a aferição das 
classificações atribuídas a cada risco. 

As perdas operacionais identificadas são relacionadas com um dado processo e risco e são registadas na aplicação de 
gestão de risco operacional do Grupo, sendo caraterizadas pelos respetivos process owners e process managers. 

                                                 
 
 
 
1Os KRI são métricas cuja monitorização permite identificar alterações no perfil dos riscos ou da eficácia dos controlos, possibilitando a 
deteção de oportunidades para o lançamento de ações corretivas para prevenir perdas efetivas. A utilização deste instrumento de gestão 
abrange todos os processos das principais geografias onde o Grupo desenvolve atividades. 
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A caraterização completa de uma perda operacional inclui, para além da descrição da respetiva causa-efeito, a sua 
valorização e, quando aplicável, a descrição da ação de mitigação identificada (a partir da análise da causa da perda), 
implementada ou a implementar. 

Cada processo tem um conjunto de KRI identificados cuja monitorização contínua permite aferir alterações ao perfil de 
risco dos processos, tentando desta forma antecipar situações de risco que ainda não se materializaram. 

A consolidação do processo de captura de perdas operacionais nas várias subsidiárias do Grupo é evidenciada pela 
evolução dos respetivos registos na base de dados, sendo a uniformidade de critérios assegurada pela análise da 
informação por parte do Risk Office do BCP, que promove a disseminação de informação sobre a mitigação de eventos por 
todas as geografias de atividade do Grupo.  

O Risk Office integra uma Área de Risco Operacional que assegura as seguintes atividades: 

 Planear e realizar o exercício anual de Self Assessment dos riscos operacionais em todos os processos do Banco, 
em conjunto com as 1ª e 3ª linhas de defesa; 

 Monitorizar e controlar o registo das perdas operacionais na base de dados de eventos, acautelando a 
completude, qualidade e tempestividade das mesmas; 

 Monitorizar os indicadores de risco (KRI) e planear e realizar o exercício de Análise de Cenários; 

 Promover a avaliação do risco operacional no âmbito dos riscos de IT, de cibersegurança e de outsourcing; 

 Propor ações de mitigação do risco operacionais e acompanhar a sua implementação em articulação com os 
respetivos Process Owners; 

 Apoiar o desenho das medidas de remediação das insuficiências de controlo interno e monitorar a 
implementação dos respetivos planos de mitigação. 

2.3.5. 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 avaliação do risco de liquidez do Grupo baseia-se na análise de indicadores regulamentares, assim como em outras 
métricas internas para as quais também se encontram definidos limites de exposição. 

No que respeita à evolução da liquidez estrutural do Grupo são acompanhados diversos indicadores como o rácio de 
transformação de depósitos em crédito, os rácios regulamentares LCR (Liquidity Coverage Ratio) e NSFR (Net Stable 
Funding Ratio) e ainda o montante disponível do colateral elegível para desconto em bancos centrais. Estes indicadores 
são acompanhados regularmente e reportados aos órgãos de gestão do Banco. Alguns dos indicadores de liquidez 
estrutural são métricas integradas no “Risk Appetite Statement” do Grupo. 

A gestão do risco de liquidez contempla ainda a elaboração de um plano de liquidez anual onde se define a estrutura de 
financiamento desejada para a evolução prevista dos ativos e passivos do Grupo, incluindo um conjunto de iniciativas e 
um plano de ação para alcançar essa estrutura de financiamento, quer ao nível do Grupo quer das principais subsidiárias 
e moedas. Este plano é parte integrante do processo de planeamento do Grupo, sendo aprovado simultaneamente com a 
aprovação final do orçamento. 

Paralelamente, é efetuado o apuramento regular da evolução da posição de liquidez do Grupo, identificando-se todos os 
fatores que justificam as variações ocorridas. Esta análise é submetida à apreciação do CALCO, visando a tomada de 
decisões que conduzam à manutenção de condições de financiamento adequadas à prossecução da atividade. O controlo 
da exposição ao risco de liquidez é da responsabilidade do Comité de Risco. 

O Risk Office integra uma Área de Risco de Liquidez que colabora com a Direção de Tesouraria, Mercados e Internacional 
na elaboração do plano de liquidez anual do Grupo e que tem as seguintes responsabilidades na gestão do risco de liquidez: 

 Monitorizar permanentemente os níveis de risco de liquidez e promover a implementação dos respetivos 
mecanismos de controlo; 

 Elaborar propostas de limites na área dos riscos de liquidez; 

 Coordenar o processo de ILAAP do Grupo; 

 Proceder à conceção e realização dos testes de esforço de liquidez. 
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2.3.4. 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, os códigos deontológicos e de conduta, os exercícios de autoavaliação dos riscos 
(RSA, risks self-assessment), os indicadores de risco (KRI – key risk indicators)1, o processo de captura e identificação de 
eventos, os controlos de acessos (físicos e lógicos), as atividades de reconciliação, os relatórios de exceção, o processo 
estruturado para a aprovação de novos produtos, os planos de contingência, a contratação de seguros (para a 
transferência total ou parcial de riscos) e a formação interna sobre processos, produtos e sistemas. 

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 principais 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 1.ª 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 própria. 

O Sistema de Gestão de Risco representa a 2.ª 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 desafiar a 1.ª Linha de Defesa quanto aos níveis de risco incorridos. 

Os exercícios de RSA têm como objetivo promover a identificação e a mitigação (ou mesmo eliminação) de riscos, atuais 
ou potenciais, no âmbito de cada processo. A classificação de cada risco é obtida através do seu posicionamento numa 
matriz de tolerância, para três cenários diferentes, o que permite: determinar o risco inerente aos processos, sem 
considerar os controlos existentes (Risco Inerente); avaliar a exposição dos vários processos aos riscos, considerando a 
influência dos controlos existentes (Risco Residual); e, identificar o impacto das oportunidades de melhoria na redução das 
exposições mais significativas (Risco Objetivo). 

Estes exercícios são baseados em workshops, assistidos pelo Risk Office e com a participação dos process owners e process 
managers ou em questionários enviados aos process owners para atualização dos resultados, em função de critérios de 
atualização pré-definidos. 

Os process owners têm um papel relevante na dinamização da captura de dados sobre as perdas verificadas no âmbito dos 
respetivos processos, que identificam no âmbito do acompanhamento sistemático das respetivas atividades, por via de 
notificações de qualquer colaborador, ou através de informação das Direções na sequência da autorização de custos 
relacionados com erros operacionais. O Risk Office assegura a completude da base de dados, notificando os process 
owners sobre eventos que ainda não estejam refletidos na mesma, utilizando informação disponibilizada por várias áreas, 
tais como a contabilidade, o centro de atenção ao cliente e os seguros. 

O principal objetivo da captura e registo destes dados é o de reforçar a consciencialização para este tipo de risco e facultar 
aos process owners informação relevante para a gestão dos seus processos, para além de possibilitar a aferição das 
classificações atribuídas a cada risco. 

As perdas operacionais identificadas são relacionadas com um dado processo e risco e são registadas na aplicação de 
gestão de risco operacional do Grupo, sendo caraterizadas pelos respetivos process owners e process managers. 

                                                 
 
 
 
1Os KRI são métricas cuja monitorização permite identificar alterações no perfil dos riscos ou da eficácia dos controlos, possibilitando a 
deteção de oportunidades para o lançamento de ações corretivas para prevenir perdas efetivas. A utilização deste instrumento de gestão 
abrange todos os processos das principais geografias onde o Grupo desenvolve atividades. 
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2.3.6. Risco de fundo de pensões de benefício definido 

O risco do fundo de pensões de benefício definido manifesta-se na necessidade de realização de contribuições não 
previstas, devido à desvalorização potencial dos ativos do fundo de pensões de benefício definido ou à diminuição dos 
respetivos retornos esperados, bem como devido a alterações nos fatores atuariais usados nas projeções do fundo. Este 
risco é alvo de monitorização regular e acompanhamento da respetiva gestão por parte do Comité de Acompanhamento 
do Risco dos Fundos de Pensões. Este órgão aprecia e monitoriza a performance e o risco do Fundo, cabendo-lhe 
estabelecer as políticas de investimento e estratégias de cobertura adequadas e aprovar as alterações de pressupostos 
atuariais.  
 

2.3.7. Risco de compliance 

O risco de compliance materializa-se pela ocorrência de perdas financeiras (e.g. coimas, multas, indemnizações) ou 
reputacionais resultantes do incumprimento de leis, regulamentos ou compromissos contratuais a que o Banco na sua 
atividade está obrigado.  

O Compliance Office tem como principal missão dinamizar a adoção das normas, internas e externas, que enquadram a 
atividade do Grupo, e zelar pelo respetivo cumprimento, por parte de todas as Instituições do Grupo, bem como dos 
compromissos contratuais relevantes e dos valores éticos da organização, assegurando a existência de uma cultura de 
controlo interno, por forma a contribuir para a mitigação do risco de imputação àquelas Instituições de sanções ou de 
prejuízos patrimoniais ou reputacionais significativos.  

Neste quadro, assume particular importância o cumprimento do quadro normativo em matéria de AML/CTF quer nas 
transações de banca de correspondência e de operações de trade finance que envolvam jurisdições classificadas de risco 
elevado, quer pela monitorização do comportamento financeiro e transacional dos clientes do Banco quer na análise de 
risco de novos clientes na atividade de onboarding.  

Para controlar o risco de AML/CTF o Banco implementou no sistema central um conjunto de regras, procedimentos e 
critérios de atuação aplicados aos processos e transações de clientes que geram alertas sobre os quais são tomadas 
decisões de aceitação, recusa ou de recusa com reporte às autoridades competentes, de acordo com os factos verificados. 
Adicionalmente o Banco acompanha, com o exercício de due diligence, os clientes previamente participados bem como 
todos aqueles que ofereçam um risco de AML/CTF mais elevado, de acordo com o sistema de rating de AML implementado. 

O Compliance Office procede ainda à análise (due diligence) das entidades intervenientes nas operações de crédito, com 
especial enfoque nas entidades não clientes ou em início de relação comercial, assegurando ainda a atualização e 
conformidade da informação relativa a dados de identificação de Clientes, representantes e beneficiários efetivos, 
promovendo a sua regularização sempre que se detetem inconsistências. 

No que respeita à actividade de Onboarding são realizadas due diligence, simples ou reforçada, aos novos clientes 
decidindo-se pela continuidade ou cancelamento de processos de aberturas de conta, através da validação do KYC (Know 
Your Customer), existência de PEP (Pessoas Politicamente Expostas), e outros fatores de risco AML/CFT considerados 
relevantes, entre os quais a verificação da existência de sanções ou embargos, ou pertença a listas “negras” publicadas 
por entidades internacionais. 

2.3.8. Riscos ambientais e sociais 

Considerando o risco ambiental no contexto do sistema bancário, o Grupo BCP segue as iniciativas legais e regulatórias 
relacionadas às mudanças climáticas como um risco sistémico para o sistema financeiro (por exemplo, a Task Force on 
Climate Related Disclosures patrocinada pelo Financial Stability Board; os Principles for Responsible Banking promovidos 
pela ONU; ou a Network for Greening the Financial System, que reúne um número significativo de bancos centrais e 
supervisores). Estas iniciativas visam alinhar o sistema bancário ao Acordo de Paris (neutralidade de carbono) e aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e representam um desafio ao sistema bancário que é colocado a diversos 
níveis: a cultura da organização, o desenho de produtos financeiros, a gestão do portfólio de negócios e a função de gestão 
de risco. 

É certo que ocorrerão mudanças quer nos fluxos de trabalho microprudenciais e de supervisão, quer no fluxo de trabalho 
macrofinanceiro para promover um quadro de green finance. O Banco espera que estas mudanças sejam graduais para 
não criar efeitos perturbadores no financiamento da economia e que seja garantido um período de transição apropriado. 
Será de esperar o desenvolvimento de uma escala de impacto ambiental com critérios e normas técnicas claras e oficiais 
a serem implementadas de forma ampla e inequívoca no mercado, a fim de evitar uma dicotomia entre empresas “green” 
e "brown", com efeitos disruptivos sobre o financiamento da economia. 
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No que diz respeito ao Grupo BCP, o Banco é um parceiro ativo nas task-forces que trabalham com riscos ambientais (entre 
outras, o Grupo de Trabalho sobre Finanças Sustentáveis “APB - Associação Portuguesa de Bancos” e a task-force para 
Taxonomia Sustentável; “EBF - European Banking Federation “   grupo de trabalho de Finanças Sustentáveis; Think Tank 
de Finanças Sustentáveis do Ministério do Meio Ambiente; etc.). 

Nesse contexto, o Grupo BCP garante uma oferta completa e abrangente de produtos e serviços financeiros e continua, 
no âmbito do desenvolvimento das suas linhas de negócio responsável, a disponibilizar produtos e serviços que 
incorporam princípios sociais e de respeito pelo ambiente e pela natureza. Está também consciente que a implementação 
de critérios e standards sociais e ambientais na oferta comercial se traduz numa gestão de risco mais eficaz, valor 
reputacional e melhor qualidade dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes. 

Em 2019, o Banco criou o Comité de Sustentabilidade com o objetivo de auxiliar a Comissão Executiva na integração dos 
princípios de Sustentabilidade (Ambiental, Social e Governo Corporativa) nos processos de decisão e gestão do Banco, 
para avaliar e aprovar as iniciativas necessárias à implementação as ações definidas para materializar os eixos estratégicos 
do Plano Diretor de Sustentabilidade do Banco em vigor, bem como outras mudanças ou adaptações necessárias para 
atender aos objetivos definidos, acompanhar e monitorar o andamento das iniciativas aprovadas.  
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2.3.6. Risco de fundo de pensões de benefício definido 

O risco do fundo de pensões de benefício definido manifesta-se na necessidade de realização de contribuições não 
previstas, devido à desvalorização potencial dos ativos do fundo de pensões de benefício definido ou à diminuição dos 
respetivos retornos esperados, bem como devido a alterações nos fatores atuariais usados nas projeções do fundo. Este 
risco é alvo de monitorização regular e acompanhamento da respetiva gestão por parte do Comité de Acompanhamento 
do Risco dos Fundos de Pensões. Este órgão aprecia e monitoriza a performance e o risco do Fundo, cabendo-lhe 
estabelecer as políticas de investimento e estratégias de cobertura adequadas e aprovar as alterações de pressupostos 
atuariais.  
 

2.3.7. Risco de compliance 

O risco de compliance materializa-se pela ocorrência de perdas financeiras (e.g. coimas, multas, indemnizações) ou 
reputacionais resultantes do incumprimento de leis, regulamentos ou compromissos contratuais a que o Banco na sua 
atividade está obrigado.  

O Compliance Office tem como principal missão dinamizar a adoção das normas, internas e externas, que enquadram a 
atividade do Grupo, e zelar pelo respetivo cumprimento, por parte de todas as Instituições do Grupo, bem como dos 
compromissos contratuais relevantes e dos valores éticos da organização, assegurando a existência de uma cultura de 
controlo interno, por forma a contribuir para a mitigação do risco de imputação àquelas Instituições de sanções ou de 
prejuízos patrimoniais ou reputacionais significativos.  

Neste quadro, assume particular importância o cumprimento do quadro normativo em matéria de AML/CTF quer nas 
transações de banca de correspondência e de operações de trade finance que envolvam jurisdições classificadas de risco 
elevado, quer pela monitorização do comportamento financeiro e transacional dos clientes do Banco quer na análise de 
risco de novos clientes na atividade de onboarding.  

Para controlar o risco de AML/CTF o Banco implementou no sistema central um conjunto de regras, procedimentos e 
critérios de atuação aplicados aos processos e transações de clientes que geram alertas sobre os quais são tomadas 
decisões de aceitação, recusa ou de recusa com reporte às autoridades competentes, de acordo com os factos verificados. 
Adicionalmente o Banco acompanha, com o exercício de due diligence, os clientes previamente participados bem como 
todos aqueles que ofereçam um risco de AML/CTF mais elevado, de acordo com o sistema de rating de AML implementado. 

O Compliance Office procede ainda à análise (due diligence) das entidades intervenientes nas operações de crédito, com 
especial enfoque nas entidades não clientes ou em início de relação comercial, assegurando ainda a atualização e 
conformidade da informação relativa a dados de identificação de Clientes, representantes e beneficiários efetivos, 
promovendo a sua regularização sempre que se detetem inconsistências. 

No que respeita à actividade de Onboarding são realizadas due diligence, simples ou reforçada, aos novos clientes 
decidindo-se pela continuidade ou cancelamento de processos de aberturas de conta, através da validação do KYC (Know 
Your Customer), existência de PEP (Pessoas Politicamente Expostas), e outros fatores de risco AML/CFT considerados 
relevantes, entre os quais a verificação da existência de sanções ou embargos, ou pertença a listas “negras” publicadas 
por entidades internacionais. 

2.3.8. Riscos ambientais e sociais 

Considerando o risco ambiental no contexto do sistema bancário, o Grupo BCP segue as iniciativas legais e regulatórias 
relacionadas às mudanças climáticas como um risco sistémico para o sistema financeiro (por exemplo, a Task Force on 
Climate Related Disclosures patrocinada pelo Financial Stability Board; os Principles for Responsible Banking promovidos 
pela ONU; ou a Network for Greening the Financial System, que reúne um número significativo de bancos centrais e 
supervisores). Estas iniciativas visam alinhar o sistema bancário ao Acordo de Paris (neutralidade de carbono) e aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e representam um desafio ao sistema bancário que é colocado a diversos 
níveis: a cultura da organização, o desenho de produtos financeiros, a gestão do portfólio de negócios e a função de gestão 
de risco. 

É certo que ocorrerão mudanças quer nos fluxos de trabalho microprudenciais e de supervisão, quer no fluxo de trabalho 
macrofinanceiro para promover um quadro de green finance. O Banco espera que estas mudanças sejam graduais para 
não criar efeitos perturbadores no financiamento da economia e que seja garantido um período de transição apropriado. 
Será de esperar o desenvolvimento de uma escala de impacto ambiental com critérios e normas técnicas claras e oficiais 
a serem implementadas de forma ampla e inequívoca no mercado, a fim de evitar uma dicotomia entre empresas “green” 
e "brown", com efeitos disruptivos sobre o financiamento da economia. 
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