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INTRODUÇÃO
O Banco Comercial Português, S.A., (doravante “Sociedade, Banco, BCP, Millennium bcp”) elabora o seu Relatório
sobre o Governo da Sociedade, visando dar a conhecer de forma clara e transparente as práticas regulatórias
adotadas no âmbito do denominado Governo da Sociedade, conforme as normas legais e regulamentares em
vigor, com relevo para o Código das Sociedades Comerciais, o Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente
o disposto no artigo 245.º-A e obedece ao modelo constante do Regulamento da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários n.º 1/2010 – Governo das Sociedades Cotadas, publicado em 1 de fevereiro de 2010, e às
recomendações constantes do Código do Governo das Sociedades da CMVM/2010, de janeiro de 2010.
Na elaboração deste Relatório foi ainda dado cumprimento ao Aviso n.º 10/2011 do Banco de Portugal e
tomada em consideração a informação Individual sobre Grau de Acolhimento de Recomendações sobre o
Governo das Sociedades em Portugal elaborado com base no estudo feito pela Universidade Católica para a
AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, no âmbito do qual foi atribuído
ao Banco o índice do grau de acolhimento de 9.763,2 numa escala de 5.000 a 10.000 e notação de rating AAA.
No âmbito do reforço dos mecanismos de recapitalização das instituições financeiras, o Banco observou e teve
em conta a Lei n.º 63-A/2008, a Portaria n.º 150-A/2012 de 17 de maio e os entendimentos expressos no
Despacho n.º 8840-B/2012 de 3 de julho.
O Banco Comercial Português, S.A. na Assembleia Geral de Acionistas, que se realizou em 28 de fevereiro de
2012, aprovou uma alteração de estatutos, incluindo mudança do modelo de governo societário, emergindo
para uma estrutura monista com Conselho de Administração que inclui Comissão Executiva e Comissão de
Auditoria, Conselho de Remunerações e Conselho Estratégico Internacional.
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CAPÍTULO 0 – DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO
0.1. Indicação do local onde se encontram disponíveis ao público os textos dos códigos
de governo das sociedades aos quais o emitente se encontre sujeito e, se for o caso,
aqueles a que tenha voluntariamente escolhido sujeitar-se
Na prossecução do seu objeto social, o Banco e as sociedades que compõem, o Grupo BCP (doravante
“Grupo”) observam as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes do Código das
Sociedades Comerciais, do Código dos Valores Mobiliários e as emanadas do Banco de Portugal e da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários, adotando igualmente normas estatutárias e internas de procedimento e
de natureza deontológica, subjacentes a uma gestão vinculada pelos princípios da repartição de riscos e da
segurança das aplicações, da criação de valor com base numa governação responsável com respeito pelos
interesses dos depositantes, dos investidores e dos demais Stakeholders, as quais podem ser consultadas na
página do Banco na Internet com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/governacaocorporativa/normas/regimentoca/
Na elaboração do presente Relatório, o Grupo adotou voluntariamente as recomendações constantes do Código
de Governo das Sociedades da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 2010, ao abrigo do artigo 245.º-A
do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 1/2010, de 01 de fevereiro, as quais podem
ser consultadas no seguinte endereço:
http://www.cmvm.pt/CMVM/Legislacao_Regulamentos/Legislacao%20Complementar/Pages/default.aspx
Os Regimentos do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria fixam as respetivas
competências e âmbito de atuação e estabelecem a forma de funcionamento destes órgãos em sintonia com os
Estatutos do Banco. Estes documentos são disponibilizados aos membros de cada um destes órgãos sociais, aquando da
sua eleição ou nomeação, e estão disponíveis no portal interno, na página do Banco na Internet com o seguinte endereço:
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/governacao/Pages/normas_regulamentos.aspx
Os Códigos de Grupo, como a Política de Segurança da Informação, o Código Deontológico, a Ordem de
Serviço relativa ao Exercício da Atividade de Intermediação Financeira e o Manual das Políticas de Compliance
exprimem deveres e obrigações que respeitam quer ao funcionamento do Banco Comercial Português como
um todo coeso e institucional, quer ao comportamento individual de cada um dos membros dos órgãos sociais,
de administração e de gestão e dos Colaboradores do Banco e do Grupo no exercício das respetivas funções.
O Código de Grupo sobre a Política de Segurança da Informação constitui a base de todo o normativo interno
associado à segurança da informação e define, em linha de conta com o Código Deontológico, os deveres de
conduta adequados às funções exercidas por todos os Colaboradores e prestadores de serviço externo que
tenham acesso à informação ou aos respetivos sistemas que a suportam, independentemente do diferente nível
de responsabilidade que detenham. O documento está disponível para todos os Colaboradores no portal interno.
O Código Deontológico agrega os pilares éticos que enformam toda a atividade bancária, financeira e dos valores
mobiliários ou produtos derivados negociados em mercados organizados, nomeadamente no que respeita às
matérias de conflito de interesses, sigilo, incompatibilidades, sistema de controlo interno e cooperação com as
autoridades de supervisão. O Código Deontológico está disponível para todos os Colaboradores no portal
interno, e na página do Banco na Internet com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/governacaocorporativa/normas/codigodeontologico/
A Ordem de Serviço relativa ao Exercício da Atividade de Intermediação Financeira institui as normas e
procedimentos fundamentais, bem como as regras gerais de conduta a observar na atividade prosseguida pelo
Banco enquanto intermediário financeiro, está disponível para todos os Colaboradores no portal interno e na
página do Banco na Internet com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/governacaocorporativa/normas/regulamentoaf/
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As Políticas de Compliance integram um conjunto de documentos setoriais que versam diferentes matérias com
impacto nos serviços prestados pelo Banco e têm como finalidade assegurar a todos os níveis e atividades do
Grupo os mais elevados padrões de qualidade, adequação, proficiência e idoneidade por parte dos membros
dos órgãos de administração, de fiscalização, de dirigentes e demais Colaboradores e, na medida em que o
respeite, os Acionistas, Clientes e ao mercado em geral.
Integram as Políticas de Compliance os seguintes documentos: Política de Aceitação de Clientes; Política de
Identificação de Clientes; Política de Análise e Monitorização de Entidades de Elevado Risco; Política de Gestão
de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento de Terrorismo; Política de Execução de Ordens;
Política de Conflitos de Interesse; e Política de Aprovação de Novos Produtos (Princípios Gerais).
Os referidos documentos estão disponíveis para todos os Colaboradores no portal interno e na página do
Banco na Internet com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/governacao/article.jhtml?articleID=612714

0.2. Indicação discriminada das recomendações adotadas e não adotadas contidas no
Código de Governo das Sociedades da CMVM ou noutro que a Sociedade tenha decidido
adotar, nos termos do Regulamento de que o presente Anexo faz parte integrante.
Entende-se, para este efeito, como não adotadas as recomendações que não sejam seguidas
na íntegra
No quadro seguinte elencam-se as recomendações constantes do Código do Governo das Sociedades
divulgado pela CMVM indicando-se quais, de entre elas foram adotada pelo BCP e as que o não foram, ainda
que parcialmente. Quando uma recomendação não seja adotada integralmente e seja composta por subrecomendações explicita-se em notas às recomendações, as razões da não adoção parcial.
Declaração de
adoção

Recomendações da CMVM

Informação remissiva para
notas ou para o Relatório sobre
o Governo da Sociedade

I. ASSEMBLEIA GERAL
I.1. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
I.1.1. O presidente da mesa da assembleia geral deve dispor de Adotada
recursos humanos e logísticos de apoio que sejam adequados às
suas necessidades, considerada a situação económica da sociedade.

Capítulo I – Assembleia Geral

I.1.2. A remuneração do presidente da mesa da assembleia geral deve ser Adotada
divulgada no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

Capítulo I – I.3.

I.2. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
I.2.1. A antecedência imposta para a receção, pela mesa, das declarações Derrogada pelo Dec.
de depósito ou bloqueio das ações para a participação em assembleia Lei n.º 49/2010,
geral não deve ser superior a cinco dias úteis.
de 19 de maio
I.2.2. Em caso de suspensão da reunião da assembleia geral, a Derrogada pelo Dec. Capítulo I – I.5.
sociedade não deve obrigar ao bloqueio durante todo o período Lei n.º 49/2010,
que medeia até que a sessão seja retomada, devendo bastar-se com de 19 de maio
a antecedência exigida na primeira sessão.
I.3.VOTO E EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO
I.3.1. As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária Adotada
do voto por correspondência e, quando adotado e admissível, ao
voto por correspondência eletrónico.

Capítulo I – I.9.

I.3.2. O prazo estatutário de antecedência para a receção da Adotada
declaração de voto emitida por correspondência não deve ser
superior a três dias úteis.

Capítulo I – I.II.

I.3.3 As sociedades devem assegurar a proporcionalidade entre os Adotada
direitos de voto e a participação acionista, preferencialmente através de parcialmente
previsão estatutária que faça corresponder um voto a cada ação. Não
cumprem a proporcionalidade as sociedades que, designadamente:
i) tenham ações que não confiram o direito de voto; ii) estabeleçam que
não sejam contados direitos de voto acima de certo número, quando
emitidos por um só acionista ou por acionistas com ele relacionados.

Ver nota 1 ao presente quadro

(continua)
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I.4. QUÓRUM DELIBERATIVO
I.4.1. As sociedades não devem fixar um quórum deliberativo Não Adotada
superior ao previsto por lei.

Ver nota 2 ao presente quadro

I.5. ATAS E INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES ADOTADAS
I.5.1. Extratos de ata das reuniões da assembleia geral, ou Adotada
documentos de conteúdo equivalente, devem ser disponibilizados
aos acionistas no sítio Internet da sociedade no prazo de cinco dias,
após a realização da assembleia geral, ainda que não constituam
informação privilegiada. A informação divulgada deve abranger
as deliberações tomadas, o capital representado e os resultados
das votações. Estas informações devem ser conservadas no sítio da
Internet da sociedade durante pelo menos três anos.

Capítulo I – I.1. e I.13.

I.6. MEDIDAS RELATIVAS AO CONTROLO DAS SOCIEDADES
I.6.1. As medidas que sejam adotadas com vista a impedir o êxito Não Adotada
de ofertas públicas de aquisição devem respeitar os interesses da
sociedade e dos seus acionistas. Os estatutos das sociedades que,
respeitando esse princípio, prevejam a limitação do número de
votos que podem ser detidos ou exercidos por um único acionista,
de forma individual ou em concertação com outros acionistas,
devem prever igualmente que, e, pelo menos de cinco em cinco
anos será sujeita a deliberação pela assembleia geral a manutenção
dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum agravado
relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos
os votos emitidos sem que aquela limitação funcione.

Capítulo I – I.8. e I.19.
Ver nota 3 ao presente quadro

I.6.2. Não devem ser adotadas medidas defensivas que tenham por Adotada
efeito provocar automaticamente uma erosão grave no património
da sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança
da composição do órgão de administração, prejudicando dessa
forma a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos
acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.

Capítulo I – 1.20. e 1.21.

II. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
II.1. TEMAS GERAIS
II.1.1. Estrutura e competência
II.1.1.1. O órgão de administração deve avaliar no seu relatório anual Adotada
sobre o Governo da Sociedade o modelo adotado, identificando
eventuais constrangimentos ao seu funcionamento e propondo
medidas de atuação que, no seu juízo, sejam idóneas para os superar.

Capítulo II – Órgãos de
Administração e de Fiscalização

II.1.1.2. As sociedades devem criar sistemas internos de controlo e gestão Adotada
de riscos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência
do seu governo societário, que permitam identificar e gerir o risco. Esses
sistemas devem integrar, pelo menos, as seguintes componentes:

Capítulo II – II.5.

i) fixação dos objetivos estratégicos da sociedade em matéria de
assunção de riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à
concreta atividade exercida e dos eventos suscetíveis de originar
riscos; iii) análise e mensuração do impacto e da probabilidade de
ocorrência de cada um dos riscos potenciais; iv) gestão de risco com
vista ao alinhamento dos riscos efetivamente incorridos com a opção
estratégica da sociedade quanto à assunção de riscos; v) mecanismos
de controlo da execução das medidas de gestão de risco adotadas
e da sua eficácia; vi) adoção de mecanismos internos de formação e
comunicação sobre diversas componentes do sistema e de alertas
de riscos; vii) avaliação periódica do sistema implementado e adoção
das modificações que se mostrem necessárias.
II.1.1.3. O órgão de administração deve assegurar a criação e Adotada
funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão
de riscos, cabendo ao órgão de fiscalização a responsabilidade pela
avaliação do funcionamento destes sistemas e propor o respetivo
ajustamento às necessidades da sociedade.

Capítulo II – II.6.

II.1.1.4. As sociedades devem, no relatório anual sobre o Governo da Adotada
Sociedade: i) identificar os principais riscos económicos, financeiros
e jurídicos a que a sociedade se expõe no exercício da atividade;
ii) descrever a atuação e eficácia do sistema de gestão de riscos.

Capítulo II – II.5.

II.1.1.5. Os órgãos de administração e fiscalização devem ter Adotada
regulamentos de funcionamento os quais devem ser divulgados no
sítio na Internet da sociedade.

Capítulo II – II.7.

(continua)
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II.1.2. INCOMPATIBILIDADES E INDEPENDÊNCIA
II.1.2.1. O conselho de administração deve incluir um número de Adotada
membros não executivos que garanta efetiva capacidade de supervisão,
fiscalização e avaliação da atividade dos membros executivos.

Capítulo II – II.1. e II.14.

II.1.2.2. De entre os administradores não executivos deve contar-se um Adotada
número adequado de administradores independentes, tendo em conta
a dimensão da sociedade e a sua estrutura acionista, que não pode em
caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores.

Capítulo II – II.1. e II.14.

II.1.2.3. A avaliação da independência dos seus membros não Adotada
executivos feita pelo órgão de administração deve ter em conta
as regras legais e regulamentares em vigor sobre os requisitos de
independência e o regime de incompatibilidades aplicáveis aos
membros dos órgãos sociais, assegurando a coerência sistemática
e temporal na aplicação dos critérios de independência a toda a
sociedade. Não deve ser considerado independente administrador
que, noutro órgão social, não pudesse assumir essa qualidade por
força das normas aplicáveis.

Capítulo II – II.14. e II.15.

II.1.3. ELEGIBILIDADE E NOMEAÇÃO
II.1.3.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do conselho Adotada
fiscal, da comissão de auditoria ou da comissão para as matérias
financeiras deve ser independente e possuir as competências
adequadas ao exercício das respetivas funções.

Capítulo II – II.2. e Anexo I

II.1.3.2. O processo de seleção de candidatos a administradores não Adotada
executivos deve ser concebido de forma a impedir a interferência
dos administradores executivos.

Capítulo II – II.16.

II.1.4. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
II.1.4.1. A sociedade deve adotar uma política de comunicação Adotada
de irregularidades alegadamente ocorridas no seu seio, com os
seguintes elementos: i) indicação dos meios através dos quais as
comunicações de práticas irregulares podem ser feitas internamente,
incluindo as pessoas com legitimidade para receber comunicações;
ii) indicação do tratamento a ser dado às comunicações, incluindo
tratamento confidencial, caso assim seja pretendido pelo declarante.

Capítulo II – II.35.

II.1.5. REMUNERAÇÃO
II.1.5.1. A remuneração dos membros do órgão de administração Adotada
deve ser estruturada de forma a permitir o alinhamento dos
interesses daqueles com os interesses de longo prazo da sociedade,
basear-se em avaliação de desempenho e desincentivar a assunção
excessiva de riscos. Para este efeito, as remunerações devem ser
estruturadas, nomeadamente, da seguinte forma:

Capítulo II – II.29. a II.34.,
inclusive.

i) A remuneração dos administradores que exerçam funções
executivas deve integrar uma componente variável cuja determinação
dependa de uma avaliação de desempenho, realizada pelos órgãos
competentes da sociedade, de acordo com critérios mensuráveis
pré-determinados, que considere o real crescimento da empresa e a
riqueza efetivamente criada para os acionistas, a sua sustentabilidade
a longo prazo e os riscos assumidos, bem como o cumprimento das
regras aplicáveis à atividade da empresa.
ii) A componente variável da remuneração deve ser globalmente
razoável em relação à componente fixa da remuneração e devem
ser fixados limites máximos para todas as componentes.
iii) Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida
por um período não inferior a três anos e o seu pagamento deve
ficar dependente da continuação do desempenho positivo da
sociedade ao longo desse período.
iv) Os membros do órgão de administração não devem celebrar
contratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, que tenham
por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração
que lhes for fixada pela sociedade.
v) Até ao termo do seu mandato devem os administradores
executivos manter as ações da sociedade a que tenham acedido por
força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de duas
vezes o valor da remuneração total anual, com exceção daquelas
que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de impostos
resultantes do benefício dessas mesmas ações.
(continua)
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vi) Quando a remuneração variável compreender a atribuição de
opções, o início do período de exercício deve ser diferido por um
prazo não inferior a três anos.
vii) Devem ser estabelecidos os instrumentos jurídicos adequados
para que a compensação estabelecida para qualquer forma de
destituição sem justa causa de administrador não seja paga
se a destituição ou cessação por acordo é devida a desadequado
desempenho do administrador.
viii) A remuneração dos membros não executivos do órgão de
administração não deverá incluir nenhuma componente cujo valor
dependa do desempenho ou do valor da sociedade.
II.1.5.2. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos Adotada
de administração e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei
n.º 28/2009, de 19 de junho, deve, além do conteúdo ali referido,
conter suficiente informação: i) sobre quais os grupos de sociedades
cuja política e práticas remuneratórias foram tomadas como
elemento comparativo para a fixação de remuneração; ii) sobre
os pagamentos relativos à destituição ou cessação por acordo de
funções de administradores.

Capítulo II – II.29., II.33. l)

II.1.5.3. A declaração sobre a política de remunerações a que se Adotada
refere o art.º 2º da Lei n.º 28/2009 deve abranger igualmente as
remunerações dos dirigentes na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B
do Código de Valores Mobiliários e cuja remuneração contenha uma
componente variável importante. A declaração deve ser detalhada
e a política apresentada deve ter em conta, nomeadamente, o
desempenho de longo prazo da sociedade, o cumprimento das
normas aplicáveis à atividade da empresa e a contenção na tomada
de riscos.

Capítulo II – II.29.

II.1.5.4. Deve ser submetida à assembleia geral a proposta relativa Adotada
à aprovação de planos de atribuição de ações, e/ou de opções de
aquisição de ações ou com base nas variações do preço das ações,
a membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais
dirigentes, na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos
Valores Mobiliários. A proposta deve conter todos os elementos
necessários para uma avaliação correta do plano. A proposta deve
ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda
não tenha sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo
deverá obedecer. Da mesma forma devem ser aprovadas em
assembleia geral as principais caraterísticas do sistema de benefícios
de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos de
administração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção do n.º 3 do
artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

Capítulo I – I.17.

II.1.5.6. Pelo menos um representante da comissão de Adotada
remunerações deve estar presente nas assembleias gerais anuais
de acionistas.

Capítulo I – I.15.

II.1.5.7. Deve ser divulgado, no relatório anual sobre o Governo da Adotada
Sociedade, o montante da remuneração recebida, de forma agregada
e individual, em outras empresas do grupo e os direitos de pensão
adquiridos no exercício em causa.

Capítulo II – 31.

II.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
II.2.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura Adotada
de administração e fiscalização, e salvo por força da reduzida
dimensão da sociedade, o conselho de administração deve delegar
a administração quotidiana da sociedade, devendo as competências
delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da
Sociedade.

Capítulo II – II.3.

II.2.2. O conselho de administração deve assegurar que a sociedade Adotada
atua de forma consentânea com os seus objetivos, não devendo
delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a:
i) definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a
estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que devam ser
consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas
caraterísticas especiais.

Capítulo II – II.9. e II.10.

(continua)
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II.2.3. Caso o presidente do conselho de administração exerça Não Aplicável
funções executivas, o conselho de administração deve encontrar
mecanismos eficientes de coordenação dos trabalhos dos membros
não executivos, que designadamente assegurem que estes possam
decidir de forma independente e informada, e deve proceder-se à
devida explicitação desses mecanismos aos acionistas no âmbito do
relatório sobre o Governo da Sociedade.

Capítulo II – II.8.

II.2.4. O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre Adotada
a atividade desenvolvida pelos administradores não executivos
referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados.

Capítulo II – II.17.

II.2.5. A sociedade deve explicitar a sua política de rotação dos Adotada
pelouros no Conselho de Administração, designadamente do
responsável pelo pelouro financeiro, e informar sobre ela no
relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

Capítulo II – II.11 e nota 4 ao
presente quadro

II.3. ADMINISTRADOR DELEGADO, COMISSÃO EXECUTIVA
E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO
II.3.1. Os administradores que exerçam funções executivas, quando Adotada
solicitados por outros membros dos órgãos sociais, devem prestar,
em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por
aqueles requeridas.

Capítulo II.2.– A)

II.3.2. O presidente da comissão executiva deve remeter, Adotada
respetivamente, ao presidente do conselho de administração e,
conforme aplicável, ao presidente do conselho fiscal ou da comissão
de auditoria, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

Capítulo II – II.13.

II.3.3. O presidente do conselho de administração executivo deve Adotada
remeter ao presidente do conselho geral e de supervisão e ao
presidente da comissão para as matérias financeiras as convocatórias
e as atas das respetivas reuniões.

Capítulo II – II.1.

II.4. CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO, COMISSÃO PARA
AS MATÉRIAS FINANCEIRAS, COMISSÃO DE AUDITORIA E
CONSELHO FISCAL
II.4.1. O conselho geral e de super visão, além do exercício das Não Aplicável
competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve
desempenhar um papel de aconselhamento, acompanhamento e
avaliação contínua da gestão da sociedade por parte do conselho de
administração executivo. Entre as matérias sobre as quais o conselho
geral e de supervisão deve pronunciar-se incluem-se: i) a definição
da estratégia e das políticas gerais da sociedade; ii) a estrutura
empresarial do grupo; e iii) decisões que devam ser consideradas
estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas caraterísticas
especiais.
II.4.2. Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo Adotada
conselho geral e de super visão, a comissão para as matérias
financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem ser
objeto de divulgação no sítio da Internet da sociedade, em conjunto
com os documentos de prestação de contas.

Capítulo II – II.1.

II.4.3. Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo Adotada
conselho geral e de super visão, a comissão para as matérias
financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem incluir
a descrição sobre a atividade de fiscalização desenvolvida referindo,
nomeadamente, eventuais constrangimentos deparados.

Capítulo II.2. -B)

II.4.4. O conselho geral e de supervisão, a comissão de auditoria e Adotada
o conselho fiscal, consoante o modelo aplicável, devem representar
a sociedade, para todos os efeitos, junto do auditor externo,
competindo-lhe, designadamente, propor o prestador destes serviços,
a respetiva remuneração, zelar para que sejam asseguradas, dentro
da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços, bem
assim como ser o interlocutor da empresa e o primeiro destinatário
dos respetivos relatórios.

Capítulo II – II.2.

II.4.5. O conselho geral e de supervisão, a comissão de auditoria e Adotada
o conselho fiscal, consoante o modelo aplicável, devem anualmente
avaliar o auditor externo e propor à assembleia geral a sua destituição
sempre que se verifique justa causa para o efeito.

Capítulo II.2. -B)

II.4.6. Os ser viços de auditoria interna e os que velem pelo Adotada
cumprimento das normas aplicadas à sociedade (ser viços de
compliance) devem reportar funcionalmente à comissão de auditoria,
ao conselho geral e de supervisão.

Capítulo II – II.3.

(continua)
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II.5. COMISSÕES ESPECIALIZADAS
II.5.1. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o conselho Adotada
de administração e o conselho geral e de super visão, consoante
o modelo adotado, devem criar as comissões que se mostrem
necessárias para: i) assegurar uma competente e independente
avaliação do desempenho dos administradores executivos e para a
avaliação do seu próprio desempenho global, bem assim como das
diversas comissões existentes; ii) refletir sobre o sistema de governo
adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes
as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria; iii) identificar
atempadamente potenciais candidatos com o elevado perfil necessário
ao desempenho de funções de administrador.

Capítulo II – II.2.

II.5.2. Os membros da comissão de remunerações ou equivalente Adotada
devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de
administração e incluir pelo menos um membro com conhecimentos
e experiência em matérias de política de remuneração.

Capítulo II – II.1.

II.5.3. Não deve ser contratada para apoiar a comissão de Adotada
remunerações no desempenho das suas funções qualquer pessoa
singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três
anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do conselho de
administração, ao próprio conselho de administração da sociedade
ou que tenha relação atual com consultora da empresa. Esta
recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa singular ou
coletiva que com aqueles se encontre relacionada por contrato de
trabalho ou prestação de serviços.

Capítulo II – II.39.

II.5.4.Todas as comissões devem elaborar atas das reuniões que realizem. Adotada

Capítulo II – II.7.

III. INFORMAÇÃO E AUDITORIA
III.1. DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO
III.1.1. As sociedades devem assegurar a existência de um permanente Adotada
contacto com o mercado, respeitando o princípio da igualdade
dos acionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à informação
por parte dos investidores. Para tal, deve a sociedade manter um
gabinete de apoio ao investidor.

Capítulo III – III.16.

III.1.2. A seguinte informação disponível no sítio da Internet da Adotada
sociedade deve ser divulgada em inglês: a) a firma, a qualidade de
sociedade aberta, a sede e os demais elementos mencionados no
artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais; b) estatutos;
c) identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante
para as relações com o mercado; d) Gabinete de Apoio ao
Investidor, respetivas funções e meios de acesso; e) Documentos de
prestação de contas; f) calendário semestral de eventos societários;
g) propostas apresentadas para discussão e votação em assembleia
geral; h) convocatórias para a realização de assembleia geral.

Ver nota 5 ao presente quadro.

III.1.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao Adotada
fim de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente de
quatro ou de três anos. A sua manutenção além deste período deve
ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização
que pondere expressamente as condições de independência do
auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.

Capítulo III – III.18.

III.1.4 O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, Adotada
verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações, a
eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e
reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.

Ver Relatório dos Auditores.

III.1.5. A sociedade não deve contratar ao auditor externo, nem a Adotada
quaisquer entidades que com eles se encontrem em relação de
participação ou que integrem a mesma rede, serviços diversos dos
serviços de auditoria. Havendo razões para a contratação de tais
serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização e
explicitadas no seu relatório anual sobre o Governo da Sociedade –
eles não devem assumir um relevo superior a 30% do valor total dos
serviços prestados à sociedade.

Capítulo III – III.17.

(continua)
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IV. CONFLITOS DE INTERESSES
IV. 1. RELAÇÕES COM ACIONISTAS
IV.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de Adotada
participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam
em qualquer relação, nos termos do art.º 20.ª do Código dos
Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais
de mercado.
IV.1.2. Os negócios de relevância significativa com acionistas Adotada
titulares de participação qualificada, ou com entidades que com
eles estejam em qualquer relação, nos termos do art.º 20.º do
Código dos Valores Mobiliários, devem ser submetidos a parecer
prévio do órgão de fiscalização. Este órgão deve estabelecer os
procedimentos e critérios necessários para a definição do nível
relevante de significância destes negócios e os demais termos da
sua intervenção.

Capítulo III – III.14.

Capítulo III – III.14.

NOTAS ÀS RECOMENDAÇÕES
NOTA 1
Em 18 de abril de 2011 foi aprovada uma alteração de Estatutos do Banco que acolheu o princípio de um voto
a cada ação.
Os Estatutos do Banco não estabelecem qualquer norma que vise impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição.
Não existe igualmente qualquer norma com o conteúdo expresso na segunda parte da referida recomendação, nunca
tendo a sua inclusão sido solicitada ou proposta quer por acionistas, quer por membros dos órgãos sociais. Nos termos
da lei, qualquer Acionista ou grupo de Acionistas detentores de 2% ou mais do capital social pode requerer, a todo o
momento, que a supressão do limite à contagem dos direitos de voto quando emitidos por um só acionista ou grupo
económico, conforme o artigo 26.º dos Estatutos do Banco seja submetida a votação da Assembleia Geral, não existindo
na presente data, e tanto quanto é do conhecimento do Banco, acionistas abrangidos pela referida disposição estatutária.
Na Assembleia Geral que se realizou em 28 de fevereiro de 2012, no decurso da qual foi aprovada uma profunda
alteração aos Estatutos do Banco, este tema não foi objeto de qualquer intervenção, o que pode ser interpretado no
sentido de que os acionistas sufragaram em 2012, o teor da limitação constante no artigo 26.º dos Estatutos do Banco.

NOTA 2
Esta recomendação consagra uma remissão formal para o disposto no Código das Sociedades Comerciais,
ao impor às sociedades o dever de não fixar um quórum deliberativo superior ao previsto na lei, porém os
Estatutos do Banco exigem maiorias superiores às legalmente fixadas em três circunstâncias:
A primeira respeita à exigência de um quórum constitutivo de um terço do capital social para que a Assembleia
possa reunir em primeira convocação, enquanto a lei apenas exige este quórum para as Assembleias que
deliberem sobre alteração do contrato, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos
para os quais a lei exija maioria qualificada, sem especificar.
Foi entendimento do Banco e dos acionistas que aprovaram os estatutos em vigor que, sendo o Banco
Comercial Português uma das sociedades com maior free float da Bolsa portuguesa, é importante assegurar
que, seja em que circunstância for, e não apenas nos casos tipificados na lei, os acionistas, independentemente da
respetiva representatividade, tenham a garantia de que, em primeira convocação, os assuntos que sejam levados
à Assembleia Geral só possam ser decididos caso o capital esteja minimamente representado.
Para uma sociedade que, no exercício de 2012, viu serem transacionadas em bolsa 180% das ações representativas
do respetivo capital social, a garantia de um mínimo de representatividade dos acionistas é condição essencial
para a defesa dos interesses da própria sociedade, dos seus clientes, colaboradores e demais stakeholders.
A segunda e terceira relacionam-se com a maioria exigida para a aprovação de operações de fusão, cisão ou
transformação do Banco, para o qual a lei exige dois terços dos votos emitidos e os Estatutos do Banco exigem
três quartos dos votos emitidos e, bem assim, para a deliberação sobre a dissolução da Sociedade para a qual,
nos termos dos Estatutos, é exigida maioria correspondente a três quartos do capital realizado.
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Também neste caso, e atenta a relevância das matérias em causa, consideram-se válidos os argumentos
expendidos no caso anterior, com relevo para o seu último parágrafo.

NOTA 3
Remete para a nota 1.

NOTA 4
Não existe uma política rígida de rotação de pelouros no Conselho de Administração, mas a distribuição de
cargos entre os membros executivos do Conselho de Administração, conforme descrita na Recomendação II.3.
– Conselho de Administração, demonstra que existe um mecanismo estruturado de rotação de pelouros. Ainda
assim, e no exercício de 2012, até 28 de fevereiro, o responsável pelo pelouro financeiro era membro e
Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo e, em 29 de fevereiro, o novo membro do Conselho de
Administração e também Vice-Presidente da Comissão Executiva foi nomeado para o exercício destas funções.

NOTA 5
http://www.millenniumbcp.pt/site/conteúdos/en/

0.3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a sociedade pode igualmente fazer
uma avaliação global, desde que fundamentada, sobre o grau de adoção de grupos de
recomendações entre si relacionadas pelo seu tema
As recomendações descritas no quadro anterior e a forma detalhada como os diferentes temas são abordados
nos capítulos seguintes estão em conformidade com os princípios orientadores da política de governo
societário do Grupo, considerando-se o grau de observância das recomendações bastante amplo e completo,
designadamente em função da sua efetiva relevância e interesses que visam proteger. Nas restritas situações
em que se verificam desvios ao acolhimento das recomendações explica-se o fundamento do não acolhimento.

0.4. Quando a estrutura ou as práticas de governo da sociedade divirjam das recomendações
da CMVM ou de outros códigos a que a sociedade se sujeite ou tenha voluntariamente
aderido devem ser explicitadas as partes de cada código que não são cumpridas ou que a
sociedade entenda não serem aplicáveis, respetiva fundamentação e outras observações
relevantes, bem como a indicação clara da parte do Relatório onde a descrição dessa situação
pode ser encontrada
A resposta ao pretendido neste ponto consta das explicações dadas em resposta aos três pontos anteriores.
Não obstante, a importância da questão justifica uma referência mais ampla.
De facto, a prática vem revelando – não apenas em Portugal – que a fórmula alternativa comply or explain não tem
logrado afirmar, no terreno, a efetiva equivalência que lhe está subjacente e lhe é aliás indispensável, acabando o
cumprimento (ou a mera submissão) por ter mais valorização e reconhecimento do que a explicação legítima alternativa,
o que desequilibra também o respetivo cost of compliance, tornando muito mais cómodo e simples o cumprimento
formal (com ou sem concordância) do que o esforço da explicação, que vem a resultar mais oneroso e menos profícuo.
Esta situação – para que não deixam de contribuir alguns inquéritos, índices, pontuações e rankings mais
ou menos mecânicos sobre quem mais “cumpre” ou “não cumpre” — perverte profundamente a essência
do princípio comply or explain, onde o Código de Governo das Sociedades pretende ancorar-se e tende a
eliminar a criatividade e flexibilidade de que ele carece, tendendo, primeiro, a cristalizar e rigidificar as normas
recomendatórias (independentemente do seu mérito) e, depois, a trivializá-las e privá-las do seu real significado.
Quem queira, pois, concertar um acervo recomendatório no princípio fundamental do comply or explain – como é,
repete-se, a orientação da citada Diretiva 2006/46/CE e também a predominante na maioria dos códigos do governo
das sociedades internacionais – não pode já limitar-se a enunciar o princípio sem procurar contribuir para assegurar
que ele preserve o seu significado real. Por outro lado, sublinha-se o número elevado de recomendações sem
correspondência internacional o que constitui um fenómeno de excessiva sobre regulamentação de caráter nacional.
Cabe, por isso, realçar a importância de uma expressão firme do princípio comply or explain em toda a sua
plenitude, sublinhando com ênfase a real equivalência de ambos os termos da alternativa.
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CAPÍTULO I – ASSEMBLEIA GERAL
O funcionamento da Assembleia Geral do Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta emitente de
ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, rege-se pelas respetivas normas estatutárias e pelas
disposições próprias do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e do Código dos Valores Mobiliários (CVM).
À Assembleia Geral, órgão máximo da sociedade que representa a universalidade dos Acionistas, compete
em especial: eleger e destituir a sua própria Mesa, bem como os membros dos órgãos de administração, o
seu presidente e os vice-presidentes, os membros do Conselho de Remunerações e Previdência e eleger, sob
proposta da Comissão de Auditoria, o revisor oficial de contas; aprovar a alteração do contrato de sociedade;
deliberar, sob proposta da Comissão de Auditoria, sobre a escolha do Auditor externo e sobre o relatório de
gestão e contas do exercício e propostas de aplicação de resultados; deliberar sobre as matérias que lhe sejam
submetidas a pedido do Conselho de Administração e, em geral, deliberar sobre todas as matérias que lhe
sejam especialmente atribuídas pela lei ou pelos Estatutos, ou que não estejam compreendidas nas atribuições
de outros órgãos da sociedade.
O Presidente da Mesa dispõe de recursos humanos e logísticos de apoio adequados à preparação e condução
da Assembleia Geral, e ao longo de todo o ano, dispôs do apoio da Secretária da Sociedade e respetivos
Serviços. Em todo o processo de preparação e realização das três Assembleias que ocorreram no exercício
de 2012 contou ainda com uma vasta equipa multidisciplinar integrada por responsáveis e Colaboradores das
Direções de Operações, de Informática e Tecnologias, de Banca Direta e Auditoria e ainda do representante
para as Relações com o Mercado.
É de salientar o facto de ter sido sempre contratada uma firma internacional de Auditoria para certificar os
procedimentos de voto e acreditação dos acionistas.

I.1. Identificação dos membros da mesa da assembleia geral
A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um:
Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro (Independente)
r Licenciado e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor
catedrático da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa
r Interveio na preparação de diversos diplomas legislativos, nas áreas do Direito Bancário, Direito Civil, Direito
Comercial e do Direito Económico
r Sócio fundador da sociedade de advogados António Menezes Cordeiro e Associados, Sociedade de Advogados
Vice-Presidente: Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada (Independente)
r Licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa
r Professor da Faculdade de Direito do Porto e professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Lisboa
r Autor de múltiplas obras, como monografias, estudos, ensaios, artigos e textos científicos, nas áreas do Direito
Civil, Direito Societário, Direito Comercial e Teoria do Direito
A Mesa é, por inerência de funções, secretariada pela Secretária da Sociedade, Ana Isabel dos Santos de Pina
Cabral.
Os membros da Mesa da Assembleia podem ser ou não acionistas.
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O Banco mantém, no seu sítio na internet, o registo histórico em português e inglês das informações relevantes
relativas às Assembleias Gerais que se realizaram nos últimos cinco exercícios, disponibilizando, nomeadamente:
o número total de votos emitidos; a percentagem de capital social representado correspondente ao número
total de votos emitidos; o número de ações correspondente ao número total de votos emitidos; a identificação
da sociedade; o nome do Presidente e do Vice-Presidente da Mesa; cópia das convocatórias e ordens de
trabalho e respetivas propostas e demais documentos submetidos à votação.
A publicação está disponível no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/grupobcp/quemsomos/orgaossociais/
De igual modo e independentemente do número de ações detidas, o Banco remete aos acionistas que tenham
participado na Assembleia Geral e o requeiram as atas das reuniões, facultando o acesso às listas de presenças
aos acionistas que pretenderam verificar o seu próprio registo na mesma.

I.2. Indicação da data de início e termo dos respetivos mandatos
O Presidente e o Vice-Presidente da Mesa foram eleitos na Assembleia Geral realizada em 18 de abril de 2011,
para o triénio 2011/2013, e estão a cumprir o segundo mandato, contínuo.

I.3. Indicação da remuneração do presidente da mesa da assembleia geral
A remuneração anual auferida pelo Presidente da Mesa, no montante de 150.000 euros, foi fixada em 28 de
maio de 2007 pelo Conselho de Remunerações e Previdência eleito pela Assembleia Geral, montante que se
manteve inalterado desde então.
Durante o exercício do mandato e com respeito pelas regras da independência, o Presidente da Mesa, com
os seus elevados e reconhecidos conhecimentos técnicos e rigor jurídico, deu apoio aos diferentes Órgãos e
Corpos Sociais do Banco em todas a matérias do governo societário e outras sobre as quais foi consultado.

I.4. Indicação da antecedência exigida para o bloqueio das ações para participação na assembleia
geral
Os Estatutos do Banco acolhem as alterações ao Código dos Valores Mobiliários aprovadas pelo Decreto–Lei
n.º 49/2010, que impôs no ordenamento jurídico português e para as sociedades emitentes de ações admitidas
à negociação em mercado regulamentado, a regra da “data de registo”.
Esta regra determina que a capacidade de participar e votar na Assembleia Geral é aferida em função da prova
da qualidade de acionista às 0 horas TMG do quinto dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia
e da emissão de declaração escrita, ao Presidente da Mesa e ao intermediário financeiro onde a conta de registo
individualizado esteja aberta, o mais tardar, até ao sexto dia de negociação anterior ao da reunião, da intenção
de nela participar.
Caso algum Acionista aliene ações no período que medeia entre a “data de registo” e a data de realização da
Assembleia e pretenda nela participar, está obrigado a informar a CMVM e o Presidente da Mesa da Assembleia
deste facto.

I.5. Indicação das regras aplicáveis ao bloqueio das ações em caso de suspensão da reunião da
assembleia geral
Conforme decorre do parágrafo anterior, esta recomendação deve ser considerada derrogada.

I.6. Número de ações a que corresponde um voto
Nos termos dos estatutos do Banco, a cada ação corresponde um voto.
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I.7. Indicação das regras estatutárias que prevejam a existência de ações que não confiram
o direito de voto ou que estabeleçam que não sejam contados direitos de voto acima de
certo número, quando emitidos por um só acionista ou por acionistas com ele relacionados
No quadro legal aplicável às sociedades comerciais em geral, e às instituições de crédito em particular, não é
possível emitir ações sem direito de voto, se estas não tiverem como contrapartida uma natureza preferencial
por, nomeadamente, conferirem aos acionistas que forem delas titulares dividendos prioritários mínimos, a
retirar dos lucros do exercício distribuíveis.
O Banco Comercial Português nunca emitiu ações preferenciais sem direito de voto, apesar de consagrar tal
faculdade no número 2 do artigo 4.º dos seus Estatutos, de acordo com o quadro normativo constante do
Código das Sociedades Comerciais sobre esta matéria.
As ações privilegiadas que reúnem caraterísticas de ações preferenciais sem (direito de) voto permitem a
investidores financeiros abdicar de intervir ativamente na condução dos negócios sociais em contrapartida de uma
garantia (mínima) do retorno do seu investimento. Estas ações não podem assim ser livremente cotejadas com as
ações ordinárias, que se caracterizam por ter direito de voto, indispensável e necessário ao controlo da sociedade.
Assim sendo, com referência a esta categoria de ações (ou tipo de valores mobiliários), o facto de não
concederem o direito de voto não afeta a proporcionalidade dos direitos de voto, tanto mais que, nos termos da
lei, se o dividendo preferencial que delas é apanágio não for pago durante dois exercícios sociais (consecutivos),
estas ações passam a ter direito de voto, reequilibrando o status soci e permitindo aos seus titulares participarem
ativamente na vida social.
Se porventura fosse interpretada no sentido de obstar a possibilidade de emissão de ações preferenciais
sem direito de voto, a recomendação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários colidiria, aliás, com o
estabelecido na Secção V do Capítulo II do Código das Sociedades Comerciais, designadamente com o disposto
no número 1 do artigo 341.º e ignoraria o conteúdo do artigo 384.º do mesmo Código.
No que respeita ao disposto no artigo 26.º dos Estatutos do Banco Comercial Português – que determina
que não sejam contados os votos emitidos por um acionista, isoladamente e em relação com acionistas com
ele conexionados, que correspondam a mais de 20% dos votos da totalidade do capital social, trata-se de
disposição que visa garantir aos pequenos e médios acionistas uma maior influência em decisões que venham
a ser submetidas à Assembleia Geral. A limitação do direito de voto constante dos Estatutos – e que se
traduz na adoção de um teto de voto estatutário máximo – visou restringir os direitos dos grandes acionistas,
defendendo os interesses dos pequenos e médios acionistas que assim verão o seu voto assumir um peso e
representatividade relativa mais significativos.
Esta disposição estatutária é suscetível de ser livremente modificada pelos acionistas, a todo o tempo, foi
renovada quando da alteração de estatutos deliberada pela Assembleia Geral de 28 de fevereiro de 2012 e,
tanto quanto é do conhecimento da sociedade, não existem acionistas a quem esta limitação seja aplicável.

I.8. Existência de regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto, incluindo sobre
quóruns constitutivos e deliberativos ou sistemas de destaque de direitos de conteúdo
patrimonial
O Banco consagra nos seus Estatutos de forma clara e objetiva as regras para o exercício do direito de voto.
Os Estatutos do Banco estabelecem no artigo 24.º a exigência de quórum constitutivo de mais de um terço do
capital social para que a Assembleia possa validamente deliberar em primeira convocação.
No que concerne ao quórum deliberativo, os Estatutos apenas divergem da lei no que respeita às deliberações
sobre fusão, cisão e transformação da sociedade, que carecem de ser aprovadas por três quartos dos votos
emitidos e à deliberação sobre dissolução da Sociedade para a qual, nos termos do artigo 49.º dos Estatutos, é
exigida maioria correspondente a três quartos do capital realizado.
Com exceção do já referido em I.7., os Estatutos não consagram limitações ao exercício de direitos de voto, nem
consagram direitos especiais de voto ou outros.
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I.9. Existência de regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto por correspondência
O Banco assegura o exercício efetivo dos direitos sociais por parte dos seus acionistas que escolham exercer
o seu direito de voto por correspondência.
Para tal, e para cada Assembleia Geral, o Banco divulga ampla e atempadamente a sua realização.
A partir da publicação da convocatória é criada uma página própria da Assembleia Geral, criada no sítio
institucional do Banco, na qual, com respeito pelos prazos legais, não só se pode consultar e imprimir toda a
documentação que, sendo do conhecimento da sociedade, se destine a ser submetida aos acionistas, como
também nota explicativa da forma como nela se pode participar, indicando os atos que tenham de ser praticados
para assegurar a presença na Assembleia e o exercício do direito de voto, nomeadamente por correspondência.
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/AG.aspx

I.10. Disponibilização de um modelo para o exercício do direito de voto por correspondência
A metodologia a adotar para exercício do direito de voto por correspondência é publicitada, quer na convocatória
da Assembleia Geral, quer no sítio do Banco na Internet.
Os boletins de voto por correspondência postal e por correspondência com recurso a meios eletrónicos são
postos à disposição dos acionistas no sítio do Banco a partir do momento em que a Assembleia Geral é convocada,
sendo atualizados tanto em função das propostas recebidas, como de eventual alteração da ordem de trabalhos.
As instruções para o exercício de voto com recurso a este meio são publicadas em simultâneo com a
convocatória da Assembleia Geral no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/AG.aspx

I.11.Exigência de prazo que medeie entre a receção da declaração de voto por correspondência
e a data da realização da assembleia geral
O Banco estabeleceu como prazo para a receção da declaração de voto por correspondência as 17 horas do
penúltimo dia útil anterior ao da data marcada para a realização da Assembleia Geral, prazo que coincide com
o fixado para a receção da restante documentação para a Assembleia, respeitando assim as regras que constam
do Regulamento da CMVM n.º 1/2010 – Governo das Sociedades Cotadas.

I.12. Exercício do direito de voto por meios eletrónicos
Nos termos do artigo 27.º dos Estatutos do Banco, o exercício dos direitos de voto com recurso a meios
eletrónicos compreende todas as matérias consignadas na convocatória e fica sujeito à verificação, por parte do
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da existência de meios que garantam segurança e confidencialidade
do voto desta forma emitido.
De acordo com o definido pelo Banco, o voto por correspondência com recurso a meios eletrónicos poderá
ser exercido pelos acionistas que tenham solicitado atempadamente o respetivo código.
As instruções para o exercício de voto com recurso a este meio são publicadas em simultâneo com a
convocatória da Assembleia Geral no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/AG.aspx
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I.13. Possibilidade de os acionistas acederem aos extratos das atas das reuniões das assembleias
gerais no sítio Internet da sociedade nos cinco dias após a realização da assembleia geral
O Banco publicita em prazo inferior aos cinco dias recomendados o quórum constitutivo, a ordem de trabalhos,
as propostas e relatórios submetidos à Assembleia, o teor das deliberações tomadas e os resultados das votações,
com indicação do número de acionistas presentes em cada votação, número de ações e número de votos que
lhe correspondem, o sentido de cada um dos votos exercidos e resultado das votações.
A referida publicação é feita no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/governacao/article.jhtml?articleID=546510

I.14. Existência de um acervo histórico, no sítio internet da sociedade, com as deliberações
tomadas nas reuniões das assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e
os resultados das votações, com referência aos três anos antecedentes
O Banco disponibiliza, no seu sítio na internet, um acervo histórico das presenças, ordens de trabalho, deliberações
tomadas e percentagem dos votos expressos nas Assembleias Gerais dos últimos cinco anos, bem como de toda
a demais informação referida no número anterior.
A referida publicação é feita no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/

I.15. Indicação do(s) representante(s) da comissão de remunerações presentes nas assembleias
gerais
Nas Assembleias Gerais realizadas durante o exercício de 2012 estiveram presentes membros do Conselho de
Remunerações e Previdência.

I.16. Informação sobre a intervenção da Assembleia Geral no que respeita à política de
remuneração da Sociedade e à avaliação do desempenho dos membros do órgão de
administração e outros dirigentes
A Assembleia Geral Anual realizada em 31 de maio de 2012 deliberou, com caráter vinculativo, sobre as
políticas de remuneração do Conselho de Administração, incluindo a Comissão Executiva e dos responsáveis
funcionais, dirigentes e outros Colaboradores, tendo as respetivas propostas sido aprovadas por 99,97% dos
votos expressos, encontrando-se presentes ou representados acionistas detentores de 41,60% do capital social.
As propostas aprovadas estão disponíveis no sítio do Banco na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/
Durante o exercício de 2012, foram qualificados como Dirigentes do Banco, a Chefe do Gabinete da Presidência,
a Compliance Officer, o Group Treasure, o Investor Relations, o Risk Officer, a Secretária da Sociedade, bem como
os responsáveis pela Auditoria Interna, pela Direção de Estudos Planeamento e ALM pelo Gabinete de Apoio
ao Conselho de Administração. A respetiva remuneração não contém qualquer componente variável, sendo a
sua atribuição casuística deliberada pelo Conselho de Administração anualmente, não constituindo um direito
adquirido. No exercício a que este relatório reporta não houve lugar a atribuição de qualquer verba a título
de remuneração variável aos dirigentes na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código de Valores Mobiliários.
A política de fixação de remuneração destes Dirigentes em nada difere da praticada para todos os restantes
Diretores Coordenadores do Banco e do Grupo, cuja competência o Conselho de Administração delega na
Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento).
Em consonância com o plano de recapitalização do Banco com recurso a investimento público, previsto no
artigo 9.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 4/2012 de 11 de janeiro, o
Banco Comercial Português durante o período de duração do investimento público, encontra-se vinculado pelo
disposto no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012, tendo de, independentemente da política de remuneração
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dos seus órgãos de administração aprovada pela Assembleia Geral que se realizou no dia 31 de maio de 2012,
fixar para o conjunto dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização uma remuneração que, no
cômputo da sua componente fixa e variável, não ultrapasse 50% da respetiva remuneração média dos dois anos
anteriores, o que foi realizado com efeitos a julho de 2012.

I.17. Informação sobre a intervenção da assembleia geral no que respeita à proposta
relativa a planos de atribuição de ações e/ou de opções de aquisição de ações, ou com base
nas variações de preços das ações, a membros dos órgãos de administração, fiscalização
e demais dirigentes, na aceção do n.º 3 do art. 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários,
bem como sobre os elementos dispensados à assembleia geral com vista a uma avaliação
correta desses planos
Não estão em vigor quaisquer planos de atribuição de ações e/ou de opções de aquisição de ações ou com
base nas variações do preço das ações.

I.18. Informação sobre a intervenção da assembleia geral na aprovação das principais
caraterísticas do sistema de benefícios de reforma de que beneficiem os membros dos
órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção do n.º 3 do art. 248.º-B
do Código dos Valores Mobiliários
O regime de reforma ou invalidez dos membros do órgão de administração consta do artigo 17.º dos Estatutos
do Banco e do Regulamento de Reforma dos Membros do Conselho de Administração, aprovado pelo Conselho
de Remunerações e Previdência e pela Assembleia Geral Anual, realizada em 31 de maio de 2012, tendo a
este propósito, e relativamente ao exercício de 2012, o Conselho de Remunerações e Previdência tomado a
deliberação cujo impacto financeiro, não passível de qualquer alteração, é discriminado no quadro constante do
parágrafo II.33. o) deste Relatório.

I.19. Existência de norma estatutária que preveja o dever de sujeitar, pelo menos de cinco
em cinco anos, a deliberação da assembleia geral, a manutenção ou eliminação da norma
estatutária que preveja a limitação do número de votos suscetíveis de detenção ou de
exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação com outros
acionistas
Nos Estatutos do Banco não existe qualquer norma com o conteúdo expresso na presente recomendação,
nunca tendo a sua inclusão sido solicitada ou proposta quer por acionistas, quer por membros dos órgãos sociais.

I.20. Indicação das medidas defensivas que tenham por efeito provocar automaticamente
uma erosão grave no património da sociedade em caso de transição de controlo ou de
mudança de composição do órgão de administração
Os Estatutos da Sociedade não preveem medidas com estas caraterísticas.

I.21. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam
alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da sociedade, bem como os
efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, a divulgação dos mesmos for seriamente
prejudicial para a sociedade, exceto se a sociedade for especificamente obrigada a divulgar
essas informações por força de outros imperativos legais
Não existem acordos com estas caraterísticas.

I.22. Acordos entre a sociedade e os titulares do orgão de administração e dirigentes,
na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, que prevejam
indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação
de trabalho na sequência de uma mudança de controlo da sociedade
A Sociedade não celebrou acordos com estas caraterísticas.
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CAPÍTULO II – ÓRGÃOS
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
O Banco Comercial Português tem desenvolvido um esforço permanente para acolher os critérios de avaliação
do Bom Governo Societário – equidade, deveres de cuidado, transparência, diligência, competência técnica e
profissional alinhamento interno e deveres de lealdade e responsabilização – em simultâneo com a admissão
e reconhecimento das práticas que permitem assegurar os objetivos dos melhores modelos de Governo
Societário – separação de funções, especialização da supervisão, controlo financeiro e de gestão, monitorização
e controlo de riscos, conflitos de interesse e orientação para a sustentabilidade.
A consciência de que a confiança na instituição é um pilar fundamental rumo aos objetivos a que se propõe
conduziu a uma reflexão profunda e constante sobre a melhor forma de organização da Sociedade e de criação
de mecanismos de fiscalização e controlo independente da sua implementação que permitam reforçar a sua
credibilidade, solidez e sustentabilidade e a participação efetiva e informada dos acionistas na vida da Sociedade.
Em matéria de governo societário, o modelo anglo-saxónico, nomeadamente através do submodelo dito monista,
é considerado, atualmente, o preferível, de entre os admissíveis e o mais adequado a um Grupo com a dimensão,
caraterísticas e objeto do Grupo BCP, permitindo uma maior proximidade, identidade e responsabilização
orgânica que na atual conjuntura se afigura melhor defender os interesses da Sociedade, nomeadamente quanto
ao esforço de capitalização e ao desenvolvimento da estratégia de expansão multidoméstica.
Nesse sentido, na Assembleia Geral de Acionistas, que se realizou no dia 28 de fevereiro de 2012, os acionistas
aprovaram por maioria de 99,21% dos votos expressos a alteração e reestruturação dos Estatutos do Banco
Comercial Português, tendo em vista a adoção de um modelo monista. Em consequência, a estrutura de
administração e de fiscalização passou a integrar um conselho de administração, em cujo âmbito existe uma
comissão de auditoria, composta unicamente por administradores não executivos e uma comissão executiva.
Existe ainda um revisor oficial de contas.
Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento da estratégia de expansão internacional do Banco e do Grupo,
foi ainda eleito na referida Assembleia Geral um Conselho Estratégico Internacional, ao qual compete analisar e
refletir sobre a referida estratégia, acompanhando a evolução e implementação da mesma.

SECÇÃO I – TEMAS GERAIS
II.1. Identificação e composição dos órgãos da sociedade
Em consonância com o sobredito modelo de governação societária adotado pelo Banco Comercial Português
no exercício de 2012, a sua gestão e fiscalização foi estruturada do seguinte modo:
r Conselho de Administração que inclui uma Comissão de Auditoria, integrada unicamente por administradores
não executivos, e uma Comissão Executiva, que é o órgão de gestão corrente do Banco;
r Conselho Estratégico Internacional;
r Revisor Oficial de Contas;
r Conselho de Remunerações e Previdência.
O Grupo conta igualmente com uma empresa de auditores externos que procede à auditoria das contas
individuais e consolidadas do Banco Comercial Português e das várias sociedades por si dominadas, cuja
nomeação foi deliberada em Assembleia Geral.

A. Conselho de Administração
O Conselho de Administração (CA) é o órgão de governo do Banco competindo-lhe, nos termos da lei e dos
estatutos, os mais amplos poderes de gestão e de representação da Sociedade.
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O CA atualmente em funções foi eleito na Assembleia Geral, que se realizou em 28 de fevereiro de 2012 para
o triénio 2012/2014.
Nos termos dos Estatutos em vigor, o Conselho de Administração é composto por um mínimo de dezassete
e um máximo de vinte e cinco membros com e sem funções executivas, eleitos pela Assembleia Geral por
um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes. O Presidente ou quem em
cada momento o substitua, tem voto de qualidade. Ao Conselho de Administração foi garantida a mais ampla
competência estabelecida na lei e nos Estatutos da Sociedade, a qual abrangeu, entre outras, as seguintes atribuições:
r Deliberar sobre a mudança de sede e aumentos de capital, nos termos previstos na lei e nos estatutos;
r Aprovar projetos de fusão, cisão e transformação da Sociedade;
r Decidir, nos termos da lei e dos estatutos, a emissão de ações ou de outros valores mobiliários que impliquem
ou possam implicar o aumento do capital do Banco, fixar as suas condições de emissão e realizar, com eles, todas
as operações permitidas em direito, respeitando quaisquer limites que hajam sido fixados pela Assembleia Geral;
r Delegar numa Comissão Executiva composta por um mínimo de seis e um máximo de nove dos seus membros
a gestão corrente do Banco, nos termos e com o alcance da deliberação de delegação, sua amplitude ou redução;
r Designar o Secretário da Sociedade e o respetivo Suplente;
r Deliberar sobre a atribuição ou cessação das funções de todos os Colaboradores com estatuto diretivo
que reportem diretamente ao Conselho de Administração ou a qualquer das suas comissões, incluindo a
Comissão Executiva, bem como de todos os membros dos órgãos sociais indicados pelo Banco, acordar os
seus vencimentos, regalias sociais e outras prestações;
r Aprovar os Relatórios e Contas Anuais e as propostas a submeter à Assembleia Geral que sejam da
responsabilidade do órgão de gestão, nomeadamente a proposta de aplicação de resultados;
r Definir as políticas gerais e de estratégia do Banco e do Grupo;
r Aprovar os orçamentos anuais e plurianuais e acompanhar o respetivo cumprimento;
r Assegurar através da Comissão de Auditoria a emissão de parecer sobre as operações de concessão de
crédito ou a contratação de serviços, a membros dos órgãos sociais, a detentores de participação superior a
2% do capital do Banco, calculada nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como
a pessoas singulares ou coletivas com estes relacionadas;
r Contratar e substituir, sob proposta da Comissão de Auditoria, o auditor externo escolhido de acordo com
o disposto no artigo 23.º alínea e) dos estatutos;
r Constituir mandatários para o exercício de atos determinados;
r Definir e deliberar eventuais modificações à estrutura empresarial do Grupo;
r Avaliar anualmente o modelo de governo do Banco;
r Assegurar que o Banco dispõe de sistemas eficazes de controlo interno, de gestão de riscos e de auditoria interna;
r Designar os membros do Conselho Estratégico Internacional, órgão consultivo do Banco constituído por
personalidades de reconhecido mérito com ligação às geografias onde o Banco esteja presente ou pretenda investir;
r Proceder ao acompanhamento permanente dos sistemas e processo de relato financeiro e gestão de riscos
da Sociedade e da atividade do Revisor Oficial de Contas e do auditor externo da Sociedade, propondo
à Assembleia Geral a sua eleição e designação, respetivamente, pronunciando-se sobre requisitos de
independência e demais relacionamentos com a Sociedade, bem como a respetiva exoneração, decisão que,
na medida permitida por lei, será vinculativa, devendo os órgãos da Sociedade proceder em conformidade;
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r Avaliar e acompanhar os procedimentos internos relativos a matérias contabilísticas, a eficácia do sistema
de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna, incluindo a receção e
tratamento de queixas e dúvidas relacionadas, oriundas ou não de Colaboradores.
O Conselho de Administração do Banco foi eleito em 28 de fevereiro de 2012 e em 31 de dezembro de 2012
era composto pelos seguintes membros:
Presidente:

António Vítor Martins Monteiro (Independente)

Vice-Presidentes Carlos José da Silva (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora de
participação qualificada)
Nuno Manuel da Silva Amado (Executivo)
Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte (Não Independente, por estar vinculado a entidade
detentora de participação qualificada)
Vogais:

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Independente)
André Luiz Gomes (Independente)
António Henriques de Pinho Cardão (Independente)
António Luís Guerra Nunes Mexia (Não Independente, por estar vinculado a entidade
detentora de participação qualificada)
António Manuel Costeira Faustino (Independente)
Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor (Não Independente) (Nomeado pelo Estado
para o período de vigência do investimento público para reforço de fundos próprios)
César Paxi Manuel João Pedro (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora
de participação qualificada)
Jaime de Macedo Santos Bastos (Independente)
João Bernardo Bastos Mendes Resende (Não Independente) por estar vinculado a entidade
detentora de participação qualificada)
João Manuel de Matos Loureiro (Independente)
José Guilherme Xavier de Basto (Independente)
José Jacinto Iglésias Soares (Executivo)
José Rodrigues de Jesus (Não Independente) (Nomeado pelo Estado para o período de
vigência do investimento público para reforço de fundos próprios)
Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho (Executivo)
Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas (Executiva)
Miguel de Campos Pereira de Bragança (Executivo)
Miguel Maya Dias Pinheiro (Executivo)
Rui Manuel da Silva Teixeira (Executivo)

No âmbito da operação de recapitalização do Banco, e em consonância com o disposto no artigo 14.º, n.º 2, da
Lei n.º 63-A/2008 de 24 de novembro (alterada e republicada pela Lei n.º 4/2012 de 11 de janeiro) e no número
2 ao Anexo ao Despacho n.º 8840-B/2012, de 28 de junho, o Estado, em 4 de dezembro de 2012, procedeu à
nomeação, como seus representantes no Conselho de Administração do Banco, de Bernardo de Sá Braamcamp
Sobral Sottomayor como administrador não-executivo e José Rodrigues de Jesus como segundo administrador
não-executivo, integrando, o primeiro, a Comissão de Nomeações e Avaliações e a Comissão de Avaliação de
Riscos e o segundo, a Comissão de Auditoria.
O Conselho de Administração, em exercício de funções a 31 de dezembro de 2012, era composto por vinte
e dois membros efetivos, sendo quinze não executivos e sete executivos, com a maioria dos administradores
qualificada como independente, porquanto apenas sete não preenchiam os requisitos de independência, cinco
por estarem relacionados com entidades detentoras de participação superior a 2% do capital do Banco e dois
por terem sido nomeados pelo Estado para o período de vigência do investimento público para reforço de
fundos próprios.Todos os membros cumpriam as regras de incompatibilidade fixadas no n.º 1 do artigo 414.º-A,
por remissão do artigo 423.º-B, número 3 do Código das Sociedades Comerciais, relativamente aos membros
da Comissão de Auditoria.
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No exercício das suas funções, os administradores observam e pautam a sua atuação com respeito pelos
deveres de zelo, cuidado e lealdade, de acordo com elevados padrões de diligência profissional inerentes a
um gestor criterioso e ordenado e no interesse da Sociedade. Os administradores estão vinculados ao dever
de sigilo relativamente às matérias discutidas nas reuniões do Conselho de Administração ou de que tomem
conhecimento no exercício das suas funções, exceto quando o mesmo órgão verifique a necessidade de
dar conhecimento, público ou interno das respetivas deliberações, ou quando a divulgação seja imposta por
disposição legal ou por decisão de autoridade administrativa ou judicial.
O Conselho de Administração delegou numa Comissão Executiva composta por sete dos seus membros, a
gestão corrente do Banco.
O Conselho de Administração aprovou um regulamento que permite receber as comunicações de irregularidades,
apresentadas por acionistas, colaboradores da Sociedade e outros e está disponível no sítio do Banco, na página
com o seguinte endereço:
http://corpservices.pt.millenniumnet.net/pt/CI/Pages/welcome.aspx
Durante o exercício de 2012, o Conselho de Administração reuniu 17 vezes e foi secretariado pela Secretária
da Sociedade.

B. Conselho Estratégico Internacional
Com o objetivo de assegurar o desenvolvimento da estratégia de expansão internacional do BCP e do Grupo,
os estatutos do Banco preveem a existência de um Conselho Estratégico Internacional (CEI), órgão consultivo
composto por personalidades de reconhecido mérito com ligação às geografias onde o Grupo esteja presente
ou pretenda investir.
O Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração e o Presidente da Comissão Executiva fazem,
por inerência, parte deste Conselho.
Compete ao Conselho Estratégico Internacional, em particular:
r Analisar e refletir sobre a estratégia global do Grupo e a estratégia para cada geografia, emitindo, sempre que
entenda conveniente, recomendações ao Conselho de Administração;
r Acompanhar a evolução da implementação da estratégia de internacionalização e investimento do Grupo,
emitindo, quando entenda conveniente, recomendações ao Conselho de Administração.
O Conselho Estratégico Internacional do Banco foi eleito pela Assembleia Geral em 28 de fevereiro de 2012
para o mandato 2012-2014 e em 31 de dezembro de 2012 era composto pelos seguintes membros:
Presidente:

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira

Vice-Presidentes:

Francisco de Lemos José Maria
Josep Oliu Creus

Membros por inerência: António Vítor Martins Monteiro
Carlos José da Silva
Nuno Manuel da Silva Amado
Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte

C. Revisor Oficial de Contas e Auditores Externos
Ao Revisor Oficial de Contas compete proceder ao exame das contas da sociedade, conforme disposto no
artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais, e nomeadamente:
r Verificar a regularidade dos livros e registos contabilísticos;
r Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados conduzem a uma correta avaliação
do património e dos resultados;
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r Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas;
r Auditar as contas e outros serviços relevantes;
r Elaborar mensalmente um relatório sobre a sua ação fiscalizadora;
r Participar nas reuniões do Conselho de Administração e da Comissão Executiva sempre que a sua presença
seja tida como relevante, nomeadamente aquando da aprovação das contas da Sociedade.
Os Revisores Oficiais de Contas, efetivo e suplente, eleitos pela Assembleia Geral realizada em 18 de abril de
2011, para exercerem funções no triénio 2011/2013 são:
Efetivo:

KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., representada pela sua sócia
Ana Cristina Soares Valente Dourado, ROC, n.º 1011;

Suplente: KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., representada por João Albino
Cordeiro Augusto, ROC n.º 632.
À semelhança dos restantes membros dos Órgãos Sociais do Banco, também o Revisor Oficial de Contas tem
o dever de se manter em exercício de funções até à Assembleia Geral que proceda à eleição de um novo ROC.
Nos termos do disposto no artigo 41.º número 1 e no artigo 23.º alíneas d) e e) dos Estatutos do Banco,
a Comissão de Auditoria tem competência para elaborar proposta, a submeter à Assembleia Geral, sobre a
escolha do revisor oficial de contas e o seu suplente e sobre o auditor externo do Grupo.

D. Conselho de Remunerações e Previdência
O Conselho de Remunerações e Previdência, no qual a Assembleia Geral delegou, para o triénio de 2012/2014,
a competência para fixar a remuneração dos órgãos sociais, tinha em 31 de dezembro de 2012 a seguinte
composição:
Presidente: Baptista Muhongo Sumbe (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora de participação
qualificada)
Vogais:

Manuel Soares Pinto Barbosa (Independente)
José Manuel Archer Galvão Teles (Independente)
José Luciano Vaz Marcos (Independente)

Os membros do Conselho de Remunerações e Previdência são independentes relativamente aos membros
do órgão de administração e, com exceção do presidente, que é relacionado com detentor de participação
qualificada, são igualmente independentes em relação à Sociedade tal como decorre dos respetivos currículos
anexos ao presente relatório.
Durante o exercício de 2012, o Conselho de Remunerações e Previdência reuniu três vezes.
Cada um dos membros do Conselho de Remunerações e Previdência qualificado como independente aufere
uma remuneração anual de 20.000 euros.
O Conselho de Remunerações e Previdência é secretariado pela Secretária da Sociedade.

II.2. Identificação e composição das comissões especializadas constituídas com competências
em matéria de administração ou fiscalização da sociedade
Com vista a assegurar e contribuir para o bom desempenho das funções de gestão que lhe estão cometidas, o
Conselho de Administração delegou a gestão corrente do Banco numa Comissão Executiva e constituiu além
da Comissão de Auditoria, eleita em Assembleia Geral, quatro comissões especializadas, incumbidas de forma
permanente do acompanhamento de certas matérias específicas.
Descreve-se em seguida e de forma sumária as funções, competências e composição de cada uma destas comissões:
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A. Comissão Executiva
Em 1 de março de 2012 o Conselho de Administração nomeou uma Comissão Executiva, nos termos previstos
no artigo 407.º n.º 3 e 4 do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 35.º dos estatutos do Banco,
composta por sete dos seus membros, desempenha todas as funções de gestão corrente do Banco que o
Conselho de Administração não tenha reservado para si.
Presidente:

Nuno Manuel da Silva Amado

Vice-Presidentes: Miguel Maya Dias Pinheiro
Miguel de Campos Pereira de Bragança
Vogais:

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
José Jacinto Iglésias Soares
Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas
Rui Manuel da Silva Teixeira

O Presidente da Comissão Executiva deve:
r Assegurar que seja prestada toda a informação aos membros do Conselho de Administração, relativamente à
atividade e às deliberações da Comissão Executiva;
r Assegurar o cumprimento dos limites da delegação de poderes de gestão e da estratégia do Banco;
r Coordenar as atividades da Comissão Executiva, distribuindo entre os seus membros a preparação ou
acompanhamento dos assuntos que sejam objeto de apreciação ou decisão por esta comissão, dirigir as
respetivas reuniões e zelar pela execução das deliberações.
Todos os Administradores executivos são considerados como independentes e é-lhes reconhecida competência
técnica, conhecimentos e experiência profissional adequadas ao exercício das funções que desempenham e
dos pelouros da sua responsabilidade no âmbito da organização interna, como se poderá concluir da análise
dos currículos constantes do Anexo I a este relatório. No exercício de funções os Administradores executivos
atuaram com a diligência de gestor criterioso e ordenado, observando deveres de lealdade, agindo no interesse
da Sociedade e tendo em consideração os interesses de longo prazo dos Acionistas e demais Stakeholders.
Em cumprimento do disposto no Regimento da Comissão Executiva, todos os membros estão impedidos de
aceitar ou exercer funções de qualquer natureza por investidura ou cargo social ou por contrato de trabalho em
qualquer outra sociedade comercial na qual o Grupo liderado pelo Banco Comercial Português não tenha interesses,
salvo se obtiverem para tanto prévia autorização expressa e fundamentada do Conselho de Administração.
Durante o exercício de 2012, o Comissão Executiva reuniu 45 vezes.
Esta Comissão foi Secretariada pela Secretária da Sociedade.
A Comissão Executiva organiza-se por Pelouros, conforme representado em II.3.

B. Comissão de Auditoria
A fiscalização da observância da lei e dos estatutos da Sociedade compete a uma Comissão de Auditoria, nos
termos do disposto nos artigos 423º-C n.º 1 e 391.º do Código das Sociedades Comerciais. Esta Comissão é
composta por um mínimo de três e um máximo de cinco membros, designados em conjunto com os demais
administradores, devendo as listas propostas para o Conselho de Administração discriminar os membros que se
destinam a integrar a Comissão de Auditoria e indicar o respetivo Presidente.
Esta Comissão foi eleita na Assembleia Geral que se realizou em 28 de fevereiro para o triénio de 2012-2014,
encontra-se prevista no n.º 1 e 2 do artigo 423.º-B do Código das Sociedades Comerciais, estando-lhe, em
cumprimento do artigo 423.º-F do referido diploma e do seu próprio Regimento, cometidas, designadamente,
as matérias de fiscalização e da eficácia dos sistemas de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do
sistema de auditoria interna. Acede às convocatórias e atas da Comissão Executiva e participa nas reuniões
dessa Comissão em que se apreciem as contas anuais do Banco, verifica a exatidão dos documentos de
prestação de contas elabora anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e procede a emissão de
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pareceres sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, declarando expressamente que concorda
com o teor da certificação de contas, ou sobre aumentos de capital social por deliberação do Conselho
de Administração. Procede à verificação da regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos
que lhes servem de suporte, bem como das políticas contabilísticas, assegura que os critérios valorimétricos
adotados conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados e do processo de preparação e
de divulgação de informação financeira. Propõe à Assembleia Geral a nomeação do revisor oficial de contas e
do auditor externo, procede à fiscalização da respetiva atividade e independência, designadamente no tocante
à prestação de serviços adicionais, à supervisão da atividade da Auditoria interna, à receção das comunicações
de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores ou outros, assegurando o seu acompanhamento
pela Auditoria interna ou pelo Provedor do Cliente. A Comissão de Auditoria tem ainda competência para
contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no exercício das
suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos peritos ter em conta a importância dos assuntos a
eles cometidos e a situação económica do Banco.
A esta Comissão competiu ainda emitir parecer sobre os contratos celebrados entre o Banco e os membros
de órgãos sociais, nos termos previstos no artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais, e ainda sobre os
de concessão de crédito – sob qualquer forma ou modalidade – que o Banco ou qualquer sociedade do Grupo
celebrem com membros dos seus corpos sociais ou com detentores de participação superior a 2% do capital
do Banco, calculada nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como com entidades
que, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, estejam com qualquer
um destes relacionados.
A Comissão de Auditoria informa trimestralmente o Conselho de Administração, por escrito, dos trabalhos
desenvolvidos e conclusões obtidas e elabora um relatório anual da sua atividade para apresentação ao
presidente do Conselho de Administração, reúne regularmente com os auditores externos e com o revisor
oficial de contas e obrigatoriamente aquando da apreciação das contas trimestrais, semestrais e anuais da
sociedade. É destinatária dos Relatórios da Direção de Auditoria Interna e do Revisor Oficial de Contas e
Auditores Externos. Reúne regularmente com o Administrador responsável pela Área Financeira, o Risk Officer,
a Compliance Officer e o Responsável pela Auditoria Interna e tem capacidade para convocar qualquer Diretor
Coordenador que entenda ouvir. A Comissão de Auditoria aprova ainda as remunerações e condições para o
adequado exercício de funções por parte do Revisor Oficial de Contas e dos Auditores Externos.
No exercício de 2012, a Comissão de Auditoria teve a seguinte composição:
Presidente: João Manuel de Matos Loureiro (Independente)
Vogais:
de

Jaime de Macedo Santos Bastos (Independente)
José Guilherme Xavier de Basto (Independente)
José
Jesus (Não Independente, nomeado pelo Estado para o
investimento público para reforço de fundos próprios)

período

de

Rodrigues
vigência do

Todos os membros eleitos desta Comissão, à exceção do administrador nomeado pelo Estado, eram à luz dos
critérios legais e estatutários, qualificados como independentes, possuindo as competências e experiência profissional
adequadas ao exercício das respetivas funções, tal como decorre dos currículos anexos ao presente relatório.
Durante o exercício de 2012, a Comissão de Auditoria reuniu 17 vezes e foi secretariada pelo Responsável do
Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração.

C. Comissão de Avaliação de Riscos
Competiu a esta Comissão aconselhar o Conselho de Administração em matérias relacionadas com a definição
da estratégia do risco, da gestão de capital e liquidez e da gestão de riscos de mercado, cuja execução monitoriza.
No exercício de 2012, a Comissão de Avaliação de Riscos teve a seguinte composição:
Presidente: João Bernardo Bastos Mendes Resende (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora
de participação qualificada)
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Vogais:

António Henriques de Pinho Cardão (Independente)
Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora
de participação qualificada), renunciou em outubro de 2012
Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor (Não Independente, nomeado pelo Estado para o
período de vigência do investimento público para reforço de fundos próprios)

No exercício de 2012, a Comissão de Avaliação de Riscos reuniu dez vezes e foi secretariada pelo Responsável
pelo Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração.

D. Comissão de Ética e Deontologia
Compete a esta comissão a avaliação da função de compliance e, concomitantemente a esta, a de apreciação do
cumprimento dos princípios éticos e deontológicos expressos nos diversos regulamentos internos, elaborando
por deliberação e a pedido do Conselho de Administração pareceres sobre o Código Deontológico e outros
documentos de definição de princípios éticos de negócio.
No exercício de 2012, a Comissão Ética e Deontologia teve a seguinte composição:
Presidente: António Manuel Costeira Faustino (Independente)
Vogais:

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Independente)
António Henriques de Pinho Cardão (Independente)

Durante o exercício de 2012, a Comissão Ética e Deontologia reuniu nove vezes e foi secretariada pela Secretária
da Sociedade.

E. Comissão de Governo Societário
Competiu a esta comissão a avaliação e acompanhamento permanentes das matérias relativas ao governo
societário, designadamente emitindo recomendações ao Conselho de Administração sobre políticas, regras e
procedimentos necessários ao cumprimento das disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, bem
como sobre as melhores práticas, nacionais e internacionais, em sede de governo societário que visem contribuir
para a prossecução de objetivos de responsabilidade social e de sustentabilidade da sociedade, incluindo, entre
outros, princípios e valores de salvaguarda de interesses dos Clientes, de solidariedade social e de proteção
ambiental. Apoiou o Conselho de Administração na avaliação dos sistemas de identificação e resolução de conflitos
de interesses, informa ainda este órgão social de quaisquer situações ou ocorrências que, no seu entender, sejam
suscetíveis de configurar incumprimento das normas e práticas de governo societário estabelecidas. Colabora na
elaboração do Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade nas matérias da sua competência.
No exercício de 2012 a Comissão de Governo Societário teve a seguinte composição:
Presidente: António Vítor Martins Monteiro (Independente)
Vogais:

António Luís Guerra Nunes Mexia (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora
de participação qualificada)
César Paxi Manuel João Pedro (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora de
participação qualificada)

Durante o exercício de 2012, a Comissão do Governo Societário reuniu uma vez e foi secretariada pela
Secretária da Sociedade.

F. Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento)
Esta Comissão teve como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da gestão do talento no Grupo e
compete-lhe, designadamente: formular ao Conselho de Administração recomendações sobre a designação de novos
membros da Comissão Executiva, sobre nomeação ou cessação de funções de colaboradores com estatuto diretivo
e reporte direto ao Conselho de Administração ou à Comissão Executiva, incluindo para o exercício de funções
em outras instituições nas quais o Grupo tenha interesses; monitorizar as políticas do Banco no tocante à gestão de
recursos humanos e de quadro de pessoal; colaborar com o Conselho de Remunerações e Previdência, na elaboração
do modelo de avaliação da performance da Comissão Executiva do Conselho de Administração, bem como em todos
os aspetos gerais da política de remuneração regulamentada nos termos do disposto no Aviso do Banco de Portugal
n.º 10/2011. Esta Comissão tem ainda competência para aprovar o perfil técnico e profissional e nomear, por
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delegação do Conselho de Administração, entre outros responsáveis, o head of audit division, nos termos de parecer
emitido pela Comissão de Auditoria, o head of investors relations, o risk officer, o compliance officer e o group treasurer
os quais deverão ter habilitações e perfil adequado ao exercício das funções.
No exercício de 2012, a Comissão de Nomeações e Avaliações teve a seguinte composição:
Presidente: Carlos José da Silva (Não Independente, por estar vinculado a entidade detentora de participação
qualificada)
Vogais:

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Independente)
Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor (Não Independente, nomeado pelo Estado para o
período de vigência do investimento público para reforço de fundos próprios)
Nuno Manuel da Silva Amado (Executivo)

Durante o exercício de 2012, a Comissão Nomeações e Avaliações reuniu seis vezes e foi secretariada pela
Secretária da Sociedade.

II.3. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os
vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação
sobre o âmbito das delegações de competências, em particular no que se refere à delegação
da administração quotidiana da sociedade, ou à distribuição de pelouros entre os titulares
dos órgãos de administração ou de fiscalização, e lista de matérias indelegáveis e das
competências efetivamente delegadas
O quadro seguinte representa a estrutura de Modelo de Governo Corporativo do Millennium bcp no
exercício de 2012:
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Tendo em conta que em pontos precedentes já foram exaustivamente abordadas as competências da
Assembleia Geral, do Conselho de Administração e das suas comissões especializadas, bem como do Conselho
de Remunerações e Previdência e do Conselho Estratégico Internacional, neste número descreve-se apenas o
âmbito de atuação do Provedor do Cliente, a distribuição de pelouros da Comissão Executiva e as principais
estruturas que a ela reportam.

O PROVEDOR DO CLIENTE
O Provedor do Cliente Millennium bcp goza de estatuto de independência funcional face à estrutura orgânica
do Banco e vela pela defesa e garantia dos direitos e interesses dos Clientes.
A atividade do Provedor do Cliente pauta-se pelos princípios da autonomia, imparcialidade, celeridade,
gratuitidade e confidencialidade, disciplinada por Regimento próprio, observando as normas jurídicas, prudenciais,
recomendatórias ou de procedimento interno que regulamentam a atividade bancária em geral e o Banco em
particular, podendo, na sua apreciação, adotar juízos de equidade com vista à obtenção das soluções mais
adequadas.
A informação relativa ao Provedor do Cliente e aos serviços suporte da sua atividade, bem como o Regimento
do Provedor do Cliente, estão disponíveis no portal interno, no sítio do Banco na Internet, na página com o
seguinte endereço: http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/provedor/Pages/provedor.aspx
Durante o exercício de 2012, manteve-se no cargo de Provedor do Cliente Francisco José Anjos Salema Garção,
com reconhecida competência e larga experiência na atividade bancária, sem vínculo laboral ao Banco Comercial
Português, S.A. ou a sociedade ou instituição por este controlada.
No ano de 2012, a Provedoria do Cliente rececionou 1.427 comunicações de Clientes, das quais 66 foram
autuadas como recurso, 1.129 registadas como reclamação e 232 como solicitação.
Dos 66 recursos interpostos todos foram apreciados e concluídos em 2012, situando-se a média de resposta em
13 dias úteis, representando uma taxa de conclusão atempada de 100%, sendo a percentagem de deferimento
de 30% dos processos rececionados. Foram formuladas quatro recomendações, duas dirigidas à Comissão
Executiva do Millennium bcp e igual número ao Conselho de Administração da Ocidental, que obtiveram a
concordância daqueles órgãos.
Relativamente às 1.129 reclamações, assegurou-se com a colaboração do Centro de Atenção ao Cliente a
respetiva apreciação, concluindo-se, em 2012, 1.052 reclamações. A taxa de conclusão representou 93% das
reclamações, sendo a decisão favorável aos reclamantes de 52%.

COMISSÃO EXECUTIVA
Sendo esta um órgão executivo da gestão corrente, não existe delegação de competências em sentido próprio,
mas uma clara distribuição de pelouros pelos diferentes administradores executivos, os quais foram durante o
exercício de 2012 coadjuvados por vários comités, comissões e direções.
A distribuição de pelouros entre os membros da Comissão Executiva, à data de 31 de dezembro de 2012, era
a seguinte:
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COMISSÃO EXECUTIVA

Áreas de Responsabilidade e Administradores Alternantes
COMISSÃO EXECUTIVA
NUNO AMADO
Gabinete da Presidência
Direção de Comunicação
Direção de Recursos Humanos

(MM)
(MM)
(MM)

MIGUEL MAYA
Risk Office
Direção de Crédito
Direção de Rating e Avaliações
Direção de Recuperação de Retalho
Direção de Recuperação Especializada
Direção de Contencioso
Direção de Negócio Imobiliário
Direção de Acompanhamento Especializado

MIGUEL BRAGANÇA
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)
(MB)

Direção de Tesouraria e Mercados
Direção de Relações com Investidores
Direção de Contabilidade e Consolidação
Direção de Estudos, Planeamento e ALM
Direção de Controlo de Custos e Performance
Direção de Informação de Gestão
Direção de Assessoria Fiscal
Direção Internacional

RUI MANUEL TEIXEIRA
Direção de Retalho Norte
Direção de Retalho Centro Norte
Direção de Retalho Centro Sul
Direção de Retalho Sul
Direção de Marketing Retalho
Direção de Qualidade e Apoio à Rede
Direção de Private Banking
Millennium Gestão de Ativos
Direção de Banca Direta
Direção de Residentes no Exterior
Millennium bcp Banque Privée (Suíça)
Millennium bcp Bank & Trust

LUÍS PEREIRA COUTINHO
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)
(LPC)

Direção de Empresas Norte
Direção de Empresas Centro
Direção de Empresas Sul
Direção de Marketing de Empresas
Foreign Business Support Office
ActivoBank
Bank Millennium (Polónia)
Millennium bank (Grécia)
Banca Millennium (Roménia)

CONCEIÇÃO LUCAS
Direção de Corporate
Direção de Large Corporates
Direção da Banca de Investimento
Gab. Estudos Estratégicos Internacionais
Fundo de Private Equity da Recapitalização
Banco Millennium Angola (Angola)
Millennium bim (Moçambique)
Millenniumbcp Ageas

(MM)
(MM)
(MM)
(MM)
(MM)
(MM)
(MM)
(MM)

(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)
(RMT)

IGLÉSIAS SOARES
(IS)
(IS)
(IS)
(IS)
(IS)
(IS)
(IS)
(IS)

Direção de Operações
Direção de Informática e Tecnologia
Direção de Compras e Meios
Direção de Assuntos Jurídicos
Compliance Office
Direção de Auditoria

(CL)
(CL)
(CL)
(CL)
(CL)
(CL)

SECRETÁRIA DA SOCIEDADE
A Secretária da Sociedade e o Secretário Suplente são nomeados pelo Conselho de Administração, cessando
funções com o termo do mandato do Conselho que os tenha eleito. Ambos foram reconduzidos pelo Conselho
de Administração atualmente em funções. São licenciados em Direito, tendo reconhecida experiência técnica e
profissional para o desempenho do cargo.
A Secretária de Sociedade tem por função apoiar os órgãos sociais do Banco e respetivas comissões, nas
vertentes jurídica, administrativa e logística, assegurando o seu eficaz funcionamento. Presta assessoria jurídica
ao Banco e às sociedades do Grupo, em matéria corporativa e de Corporate Governance, competindo-lhe
promover o processo registral dos respetivos atos, quer junto das Autoridades de Supervisão, quer junto das
Conservatórias de Registo Comercial.
É responsável pela promoção e preparação da Assembleia Geral de Acionistas do Banco e das sociedades do Grupo,
pela resposta a solicitações formuladas por acionistas e pela elaboração do Relatório sobre o Governo da Sociedade.
Presta ainda o seu contributo e colabora com todas as áreas do Banco, quer executando, quer validando atos
ou documentos. Assegura a divulgação das comunicações institucionais internas.
Secretária da Sociedade:
Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral
Secretário da Sociedade Suplente: António Augusto Amaral de Medeiros
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COMITÉS, COMISSÕES E ÁREAS CORPORATIVAS
No que respeita à organização interna e à estrutura de decisão, no exercício de 2012, salienta-se a existência
de Comités e Comissões de nomeação direta pela Comissão Executiva, os quais, além dos Administradores a
quem tenha sido cometido o especial acompanhamento das matérias, integraram os Colaboradores do Banco
ou do Grupo primeiros responsáveis pelas áreas relacionadas.
Em 31 de dezembro de 2012, existiam nove Comités, cujo objetivo era facilitar a articulação das decisões de
gestão corrente, envolvendo a Direção de topo das unidades integradas em cada uma das Áreas de Negócio
com vista a alinhar perspetivas e apoiar a tomada de decisões de gestão por parte da Comissão Executiva.

Comité de Aprovação de Novos Produtos
O Comité de Aprovação de Novos Produtos é composto por desaseis membros efetivos. Além de cinco
Administradores com os Pelouros relacionados, Miguel Maya, Miguel Bragança, Iglésias Soares, Luís Pereira
Coutinho e Rui Manuel Teixeira, integraram este Comité os primeiros responsáveis pela Direção de Assessoria
Fiscal, Direção de Assuntos Jurídicos, Direção de Auditoria, Direção de Banca Direta, Compliance Office, que
secretariou, Direção de Comunicação, Direção de Contabilidade, Direção de Informática e Tecnologia, Direção
de Marketing de Empresas, Direção Marketing Retalho e Research de Mercados.
Este Comité teve como missão principal e estiveram-lhe cometidas funções de análise da política de aprovação,
formalização, e gestão de risco inerente ao processo de implementação, lançamento e comercialização de novos produtos
e atividades da Instituição, bem como corrigir e retificar determinadas caraterísticas dos produtos ou serviço ou mandar
retirá-los do circuito comercial, assegurando a sua adequação com a política de gestão de risco definida e apreciar
quaisquer determinações ou comunicações relativas aos produtos e serviços provindas de autoridade de supervisão.

Comité de Asset Management
O Comité de Asset Management é composto por dez membros efetivos, por convite participou um responsável
pela Seguradora do Grupo. Além de três Administradores com os pelouros relacionados, Luís Pereira Coutinho,
Conceição Lucas e Rui Manuel Teixeira, integraram este Comité os primeiros responsáveis pela Direção de
Acompanhamento Especializado, Direção de Estudos Planeamento e ALM, Direção de Marketing Empresas, Direção
de Private Banking, Direção de Tesouraria e Mercados, pela Banque Privée BCP Suisse e o Research de Mercados.
Este Comité teve como missão assegurar o acompanhamento e coordenação dos processos e políticas de
investimento, benchmarks e guidelines de produtos de investimento geridos e/ou distribuídos pelo Banco e de
Serviços de Gestão de Ativos, Gestão de Carteiras de Clientes Particulares, Tesouraria e Mercados, Seguros de
Vida e Private Banking e definição high level de cenários de evolução de mercados por área geográfica relevante.

Comité de Assuntos Jurídicos
O Comité de Assuntos Jurídicos é composto por oito membros efetivos. Além de dois Administradores com
os Pelouros relacionados, Miguel Maya e Iglésias Soares, integraram este Comité os primeiros responsáveis
pela Direção de Assessoria Fiscal, Direção de Assuntos Jurídicos, Direção de Compras e Meios, Direção de
Contencioso, Direção de Controlo Custos e Performance e Secretariado da Sociedade, que secretariou.
Este Comité teve como missão principal assegurar uma adequada articulação da função jurídica entre as
diferentes áreas do Banco e emitir parecer sobre a contratação externa de serviços jurídicos.
Estiveram-lhe cometidas funções de analisar a adequação da função jurídica aos objetivos do Banco e do Grupo,
promover a coordenação eficaz da mesma, desenvolver a sensibilização dos Colaboradores em geral para as
matérias jurídicas e incentivar o controlo e otimização dos meios jurídicos internos e externos.

Comité de Custos e Investimentos
O Comité de Custos e Investimentos é composto por sete membros efetivos, tendo por convite participado
os responsáveis de outras áreas quando o tema em debate o justificou. Além de três Administradores com os
Pelouros relacionados, Miguel Maya, Miguel Bragança e Iglésias Soares, integraram este Comité os primeiros
responsáveis pela Direção de Compras e Meios, que secretariou, Direção de Controlo de Custos e Performance,
Direção de Informação de gestão e Direção de Informática e Tecnologia.
Estiveram-lhe cometidas funções de acompanhamento regular da evolução e otimização operativa dos processos
negociais e ou de aquisição de bens e serviços mais relevantes do Banco e de autorização de encargos e pagamentos.
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Comité de Empresas
O Comité de Empresas é composto por catorze membros efetivos, tendo por convite participado os
responsáveis de outras áreas quando o tema em debate o justificou. Além dos Administradores com os pelouros
relacionados, Miguel Maya, Miguel Bragança, Luís Pereira Coutinho e Conceição Lucas, integravam este Comité
os responsáveis pela Direção de Acompanhamento Especializado, Banca de Investimento, Direção de Corporate,
Direção de Empresas Norte, Centro e Sul, Direção de Large Corporates, Direção de Marketing Empresas, que
secretariou, Direção de Negócio Imobiliário e Direção de Recuperação Especializada.
Este Comité assegurou a análise, preparação e planeamento do acompanhamento e desenvolvimento do
negócio do Banco nos segmentos de pequenas e médias empresas (PME), Corporate, Large Corporates e Banca
de Investimento e de análise do cumprimento dos objetivos de definição das prioridades da ação comercial, de
aprovação dos produtos e serviços a lançar, análise do contexto de negócio e proposta de ações de natureza
comercial e dos principais indicadores de risco associados ao negócio, bem como de análise dos modelos de
articulação do negócio relativamente à sua migração na proposta de valor e à interligação das redes do Banco.

Comité de Negócios na Europa
O Comité de Negócios na Europa é composto por quatro membros efetivos e integrou, além do Administrador
com o Pelouro relacionado, Luís Pereira Coutinho, os primeiros responsáveis pelos Bancos do Grupo na Polónia,
Grécia e Roménia.
O Comité assegurou o acompanhamento da atividade das operações que o Grupo tem em território Europeu.
Estiveram-lhe cometidas funções de análise da evolução das atividades nas diversas operações europeias, bem
como o estudo das melhores soluções de controlo de custos, de aumento da eficiência e de racionalização
da atividade dos vários Bancos, de acompanhamento do modelo de Gestão de Processos e da estrutura de
governo das várias operações e definição das principais políticas de atuação e linhas orientadoras.

Comité de Processos e Serviços Bancários
O Comité de Processos e Serviços Bancários é composto por nove membros efetivos. Além de três
Administradores com os Pelouros relacionados, Iglésias Soares, Luís Pereira Coutinho e Rui Manuel Teixeira,
integraram este Comité os primeiros responsáveis pela Direção de Compras e Meios, Direção de Controlo
Custos e Performance, Direção de Informática e Tecnologia, Direção de Operações, que secretariou, Direção de
Qualidade e Apoio à Rede e Direção de Recursos Humanos.
Estiveram-lhe cometidas funções de acompanhamento da atividade no domínio das grandes áreas de apoio
aos serviços de front end do Banco, de incremento de mecanismos e processos de eficiência, de redução dos
custos e de melhoria dos processos de negócio e de acompanhamento da estrutura de gestão implementada no
Banco, de análise da evolução das atividades das áreas que integram o Comité, de estudo das melhores soluções
de controlo de custos, de aumento da eficiência e de racionalização da atividade do Banco, de definição e
dinamização das funções e competências dos process owners, de aprovação de propostas de inovação na gestão
dos recursos do Banco e na otimização da utilização dos mesmos, definição das políticas de acompanhamento,
de aprovisionamento, de controlo e de contratação de serviços externos de terceiros a utilizar pelo Banco e
definição das métricas de análise e evolução das variáveis controláveis pelas áreas do Comité, de forma a medir
em permanência os níveis de eficiência e produtividade dos recursos.

Comité de Recursos Humanos
O Comité de Recursos Humanos é composto por quatro membros efetivos, tendo por convite participado os
responsáveis de outras áreas quando o tema em debate o justificou. Além de três Administradores com
os Pelouros relacionados, Nuno Amado, Miguel Bragança e Iglésias Soares, integrou este Comité o primeiro
responsável pela Direção de Recursos Humanos, que secretariou este Comité.
Este Comité teve como missão principal a definição, decisão e acompanhamento das políticas de recursos
humanos do Banco para apoio à eficiência operacional e de negócio.
Estiveram-lhe cometidas funções de definição da estratégia e aprovação de políticas de recursos humanos do
Banco, nomeadamente de acompanhamento dos top 10KPI´s de gestão de pessoas, contratação e mobilidade
interna, inteligente rightsizing, de compensação, benefícios e programas de reconhecimento e envolvimento dos
colaboradores, e de gestão de talento mediante a aprovação de mecanismos e calendarização de avaliação de
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desempenho, promoções, planos de rotação e de desenvolvimento, expatriação e aceleração de competências
específicas, bem como da comunicação dos recursos humanos interna, visando o reforço da cultura, expetativas,
alinhamento estratégico e mobilização de Colaboradores, e ainda de branding e proposta de valor e de imagem
externa dos recursos humanos.

Comité de Retalho
O Comité de Retalho é composto por treze membros efetivos e três não efetivos que nele par ticiparam
quando o tema em debate o justificou. Além dos Administradores com os Pelouros relacionados, Miguel Maya
e Miguel Bragança, integraram este Comité como membros efetivos os responsáveis pela Direção de Banca
Direta, Direção de Comunicação, Direção de Informação de Gestão, Direção de Marketing de Retalho, que
secretariou, Direção de Qualidade e Apoio à Rede, Direção de Recuperação de Retalho, Direção de Residentes
no Exterior, Direção de Retalho Norte, de Centro Norte, de Centro Sul e de Sul e, como membros não efetivos,
os responsáveis pelas áreas de Negócio Imobiliário, de Recursos Humanos e de Seguros.
Este Comité teve como missão principal o acompanhamento e gestão dos Clientes do Retalho, com o
objetivo de analisar a atividade do Banco neste segmento de mercado e de encontrar as melhores soluções de
crescimento e fidelização neste domínio. Estiveram-lhe cometidas funções de acompanhamento da atividade
e cumprimento dos objetivos relacionados com Clientes Particulares e Negócios, de definição das prioridades
da ação comercial, de aprovação dos produtos e serviços para Clientes do Retalho, a análise do contexto de
negócio e proposta de ações de natureza comercial de forma a responder a este segmento, bem como a análise
dos modelos de articulação do negócio de Particulares relativamente à sua migração na proposta de valor e
nas redes do Banco.

COMISSÕES
Existiram seis Comissões no exercício de 2012, que emanam da Comissão Executiva e que têm essencialmente
atribuições de âmbito global e transversal, competindo-lhes proceder ao estudo e avaliação, para cada área de
intervenção, das políticas e princípios que devem orientar a atuação do Banco e do Grupo.

Comissão de Acompanhamento dos Fundos de Pensões
Esta Comissão tem por missão o acompanhamento da gestão dos Fundos de Pensões. Elabora pareceres sobre
propostas de alterações dos respetivos contratos constitutivos e foi constituída nos termos do art.º 53 do
Decreto-lei 12/2006, de 20 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-lei 180/2007, de 9 de maio.
Integram esta Comissão dois membros efetivos da Comissão Executiva, sendo um deles o Vice-Presidente
da Comissão Executiva, Miguel Bragança e Rui Manuel Teixeira, vogal, e qualquer outro membro da Comissão
Executiva em função dos temas agendados, o Risk Officer, o Diretor da Pensõesgere (Sociedade Gestora do
Fundo de Pensões), os primeiros responsáveis pela Direção de Estudos Planeamento e Assets and Liabilities
Management e Direção de Recursos Humanos, que também secretaria esta Comissão. O Banco convidou a
Comissão de Trabalhadores a fazer-se representar nesta Comissão, cedendo para isso um dos lugares a que tinha
direito. Esta Comissão integra ainda três representantes dos Sindicatos do setor Bancário.

Comissão de Planeamento e Alocação de Capital e Gestão de Ativos
e Passivos (CALCO)
Esta Comissão tem como principais competências a monitorização e gestão dos riscos de mercado associados à
estrutura de ativos e passivos, o planeamento e alocação de capital e a definição das políticas adequadas de gestão
dos riscos de liquidez e de mercado, para o conjunto do Grupo. Integram esta comissão sete membros da Comissão
Executiva, incluindo o Presidente e os dois Vice-Presidentes, e ainda os primeiros responsáveis pela Direção de
Corporate, Direção de Estudos Planeamento e Assets and Liabilities Management, que secretariou, Direção
de Informação de Gestão, Direção de Marketing Empresas, Direção de Marketing Retalho, Risk Officer, Direção de
Tesouraria e Mercados e a Direção de Estudos Estratégicos Internacionais, por convite.

Comissão de Crédito
Esta Comissão, com composição e competências previstas no Regulamento interno de Concessão,
Acompanhamento e Recuperação de Crédito, delibera sobre concessão de crédito a clientes (integrados ou
não em grupos económicos), sempre que esteja em causa um aumento de exposição superior a 20 milhões de
euros, ou, nas situações em que a exposição do Banco é superior a 50 milhões de euros, nas operações pontuais
superiores a 10 milhões de euros e nas propostas de renovação ou de revisão de linhas e limites de crédito que
se enquadrem nos valores precedentes.
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A Comissão de Crédito é composta por um mínimo de três membros da Comissão Executiva, pelos primeiros
responsáveis pela Direção de Crédito, pela Direção de Recuperação Especializada e pela Direção de Recuperação
de Retalho, pela Direção de Assuntos Jurídicos, pela Direção de Contencioso, pela Direção de Rating e Avaliações
e pelo Risk Officer do Grupo. Esta Comissão integra ainda, em razão das operações específicas a avaliar e/ou da
natureza das mesmas, os Diretores Coordenadores das Áreas Comerciais, da Direção da Banca de Investimento,
da Direção de Acompanhamento Especializado e da Direção do Negócio Imobiliário, e os Diretores de Crédito
de Nível 3 e a Compliance Officer.
Esta Comissão é secretariada pelo Secretariado da Sociedade.

Comissão de Risco
Esta Comissão tem como função acompanhar os níveis globais de risco (riscos de crédito, de mercado, de
liquidez e operacional), assegurando que os mesmos são compatíveis com os objetivos, os recursos financeiros
disponíveis e as estratégias aprovadas para o desenvolvimento da atividade do Grupo.
Integram esta Comissão todos os membros da Comissão Executiva, a Compliance Officer, o Risk Officer, que
secretariou, e os primeiros responsáveis pela Direção de Auditoria, Direção de Crédito, Direção de Estudos
Planeamento e Assets and Liabilities Management, Direção de Informação de Gestão, Direção de Rating e
Avaliações e Direção de Tesouraria e Mercados.
No âmbito da Comissão de Risco funcionam ainda duas Subcomissões, a Subcomissão de Risco dos Fundos de
Pensões e a Subcomissão de Acompanhamento do Risco de Crédito.
A Subcomissão de Risco dos Fundos de Pensões é responsável pela monitorização da performance e do risco
dos Fundos de Pensões do Grupo, competindo-lhe igualmente definir as estratégias de cobertura e das políticas
de investimento adequadas.
Integram esta subcomissão Nuno Amado, Presidente da Comissão Executiva, Miguel Bragança, Vice-Presidente
e Conceição Lucas, membro da Comissão Executiva e ainda um representante da F&C, o Diretor Geral
da Pensõesgere e os primeiros responsáveis pela Direção de Estudos Planeamento e Assets and Liabilities
Management, pela Direção de Recursos Humanos e o Risk Officer, que secretaria esta subcomissão.
A Subcomissão de Acompanhamento do Risco de Crédito é responsável por acompanhar a evolução da
exposição do crédito e do processo de contratação, bem como da qualidade da carteira e dos principais
indicadores de performance e risco, assim como o risco de contraparte e o risco de concentração das maiores
exposições e ainda a evolução da imparidade e dos principais casos de análise individual. Elabora a análise da
performance dos processos de recuperação e supervisiona o desinvestimento da carteira de imóveis. Apresenta
propostas para a definição das políticas e normativos de concessão de crédito, dos modelos de PD e LGD e dos
modelos subjacentes ao cálculo da imparidade e ainda dos processos automáticos de decisão e de recuperação
de crédito.
Integram esta Subcomissão Miguel Maya, Vice-Presidente da Comissão Executiva e Luís Pereira Coutinho,
Conceição Lucas e Rui Manuel Teixeira, vogais da Comissão Executiva, são ainda membros da mesma o Risk
Officer, que a secretaria, os primeiros responsáveis pela Direção de Corporate, Direção de Crédito, Direção
de Informação de Gestão, Direção de Marketing Empresas, Direção Marketing Retalho, Direção de Negócio
Imobiliário, Direção de Rating e Avaliações, Direção de Recuperação de Retalho e Direção de Recuperação
Especializada.

Comissão de Stakeholders
Esta Comissão é o órgão de relacionamento com os Stakeholders e funciona simultaneamente como canal
privilegiado de disseminação de informação interna e fórum de debate e aconselhamento estratégico ao
Conselho de Administração.
Alguns dos seus membros são individualidades de prestígio e de reconhecido mérito público sem vínculo ao
Banco, sendo convidados de entre os principais Stakeholders, nomeadamente acionistas, colaboradores, clientes
e sociedade civil.
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Integram esta Comissão o Presidente do Conselho de Administração, o Presidente da Comissão Executiva, três
membros da Comissão Executiva, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco, o Provedor do Cliente
do Millennium bcp, um representante da Comissão de Trabalhadores, um representante da Fundação Millennium
bcp, um representante dos Clientes, um representante dos Fornecedores e um representante das Universidades.

Comissão de Sustentabilidade
Esta Comissão é responsável por submeter para decisão propostas sobre temas relacionados com o plano
de ações que materializa a política de sustentabilidade, competindo-lhe ainda monitorizar e reportar o
grau de concretização das iniciativas aprovadas e orientar a elaboração dos reportes e de outros suportes
comunicacionais neste âmbito.
Integram esta Comissão Miguel Maya, Iglésias Soares e Rui Manuel Teixeira, respetivamente Vice-Presidente e
vogais da Comissão Executiva, e os primeiros responsáveis pela Direção de Comunicação, Direção de Qualidade
e Apoio à Rede, Direção de Compras e Meios, Direção de Marketing Empresas, Direção de Marketing
Retalho, Direção de Recursos Humanos, Direção de Controle de Custos e Performance, que a secretaria, e um
representante da Fundação Millennium bcp.

ÁREAS DE NEGÓCIO E UNIDADES DE SUPORTE
O mapa seguinte espelha a atual organização do Grupo no que respeita à atividade comercial e de suporte.
MODELO DE ORGANIZAÇÃO INTERNA

NEGÓCIO NO EXTERIOR

NEGÓCIO EM PORTUGAL

Áreas de Negócio e Unidades de Suporte

RETALHO

• Banca de Retalho (Norte, Centro Norte,
Sul, Centro Sul)
• Banca Direta
• Residentes no Exterior
• Qualidade e Apoio à Rede
• Marketing de Retalho
• ActivoBank

EMPRESAS

• Banca de Empresas (Norte, Centro, Sul)
• Corporate
• Large Corporates
• Banca de Investimento
• Acompanhamento Especializado
• Negócio Imobiliário
• Marketing de Empresas
• Internacional

ASSET
MANAGEMENT

• Millennium bcp Gestão de Ativos
• Tesouraria e Mercados
• Private Banking

EUROPA

• Bank Millennium/Polónia
• Millennium bank /Grécia
• Banca Millennium/Roménia
• Millennium bcp Banque Privée/Suíça
• Banque BCP/França e Luxemburgo

ÁFRICA
LUSÓFONA
OUTROS

• Millennium bim
• Banco Millennium Angola

PROCESSOS
E SERVIÇOS
BANCÁRIOS

• Informática e Tecnologia
• Operações
• Crédito
• Compras e Meios
• Contencioso
• Recuperação de Retalho
• Recuperação Especializada

ÁREAS
CORPORATIVAS

• Compliance Office
• Estudos Planeamento e ALM
• Informação de Gestão
• Contabilidade e Consolidação
• Relações com Investidores
• Auditoria
• Assuntos Jurídicos
• Assessoria Fiscal
• Controlo de Custos e Performance
• Estudos Estratégicos Internacionais
• Fundo de Private Equity da Recapitalização
• Fundação Millennium bcp
• Comunicação
• Secretariado da Sociedade
• Gabinete da Presidência
• Foreign Business Support Office
• Recursos Humanos
• Risk Office
• Rating e Avaliações
• Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração

• Millennium bcp Bank & Trust/Ilhas Caimão
• Desk Oriente/Macau – China
• Brasil

De entre as áreas corporativas, considera-se, em razão das respetivas funções, que se justifica dar neste relatório
um tratamento mais detalhado às Direções de Compliance, de Auditoria e ao Risk Office.
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Compliance Office
O Compliance Office tem como missão zelar pelo cumprimento dos normativos legais, regulamentares
e internos que pautam a atividade do Banco e associados por parte dos órgãos de gestão, das estruturas
funcionais e de todos os colaboradores.
No desempenho das suas funções, a Compliance Officer relacionou-se com a Comissão Executiva, à qual
reporta hierarquicamente e, nas matérias por esta definidas, à Comissão de Auditoria e à Comissão de Ética
e Deontologia, a Compliance Officer exerce as suas funções de forma independente, permanente e efetiva,
incumbindo-lhe designadamente:
r Acompanhar a efetiva gestão de riscos em articulação com os demais órgãos do sistema de controlo interno
e avaliar a adequação e eficácia das medidas e dos procedimentos adotados para deteção de risco de
incumprimento, assim como a prestação, nesta matéria, de aconselhamento aos órgãos de administração;
r Monitorizar os procedimentos de controlo interno, sem prejuízo das competências dos demais órgãos do
sistema de controlo interno;
r Elaborar e apresentar aos órgãos de administração e fiscalização um relatório, com periodicidade mínima
anual, identificando os incumprimentos verificados e as medidas para os corrigir;
r Promover o desenvolvimento e implementação de uma cultura de compliance, intervindo e participando na
elaboração das pertinentes políticas do Grupo, como a política de prevenção do branqueamento de capitais
e combate ao financiamento ao terrorismo, a política de aceitação de clientes e a política de conflitos de
interesses, participando também, de forma ativa, na política de formação de Colaboradores, a fim de assegurar
um adequado conhecimento dos temas associados ao compliance e ao desenvolvimento de uma cultura de
controlo interno no seio do Grupo.
A políticas, princípios e procedimentos vigentes estendem-se a todas as operações internacionais do Grupo,
através da atuação dos Compliance Officers locais, cuja articulação funcional visa o alinhamento de estratégias e o
controlo e coordenação do plano de ação de compliance. A função de Compliance está, no âmbito da atividade
prosseguida, sujeita a avaliação pela Comissão de Ética e Deontologia, que aprecia os procedimentos instituídos
e os cumprimentos verificados.
Head of Group Compliance: Isabel Maria dos Santos Raposo

Direção de Auditoria
A Direção de Auditoria é o órgão responsável pela função de Auditoria Interna do Banco Comercial Português.
Desempenha a sua missão mediante a adoção dos princípios de auditoria interna reconhecidos e aceites a
nível internacional, aplicados numa perspetiva integrada, emitindo recomendações baseadas nos resultados das
avaliações efetuadas, que deverão acrescentar valor à organização e melhorar o controlo e a qualidade das suas
operações, contribuindo para a realização dos seus interesses estratégicos e assegurando que:
r Os riscos são devidamente identificados e geridos e os controlos implementados são corretos e proporcionais
aos riscos;
r O sistema de avaliação do capital do Banco é adequado relativamente ao seu grau de exposição ao risco;
r As operações são registadas corretamente e a informação operacional, financeira e de gestão é rigorosa, fiável
e atempada;
r A salvaguarda e a segurança dos interesses e bens patrimoniais do Banco e do Grupo ou que lhes foram
confiados estão devidamente acauteladas;
r As matérias legais e regulatórias com impacto na organização são reconhecidas, claramente entendidas e
devidamente abordadas.
A missão da Direção de Auditoria inclui ainda o desenvolvimento de atividades de prevenção, deteção e controlo de
incumprimentos de normativos internos e demais regras aplicáveis à atividade, bem como da ocorrência de fraudes.
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A atividade da Direção de Auditoria contribui para a prossecução dos objetivos definidos no Aviso do Banco
de Portugal n.º 5/2008 para o sistema de controlo interno das instituições abrangidas pelo Regime Geral das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, assegurando a existência de:
r Um adequado ambiente de controlo;
r Um sólido sistema de gestão de riscos;
r Um eficiente sistema de informação e comunicação;
r Um efetivo processo de monitorização.
No desempenho das suas funções, a Direção de Auditoria relaciona-se com a Comissão Executiva, da qual
depende hierarquicamente, e ainda com a Comissão de Auditoria, a quem reporta direta e funcionalmente.
Primeiro responsável: Mário António Pinho Gaspar Neves

Risk Office
O Risk Office tem como principal função apoiar a Conselho de Administração no desenvolvimento e
implementação dos processos de gestão e controlo interno de risco, conforme descrição mais exaustiva no
ponto II.5.
No desempenho das suas funções, o Risk Officer relaciona-se com o Conselho de Administração, do qual
depende e, ainda, com a Comissão de Auditoria, a quem reporta diretamente.
Risk Officer: José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

II.4. Referência ao facto de os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo Conselho
Geral e de Supervisão, a Comissão para as Matérias Financeiras, a Comissão de Auditoria
e o Conselho Fiscal incluírem a descrição sobre a atividade de fiscalização desenvolvida,
referindo eventuais constrangimentos detetados, e serem objeto de divulgação no sítio da
Internet da sociedade, conjuntamente com os documentos de prestação de contas
A descrição sobre a atividade de fiscalização desenvolvida pela Comissão de Auditoria encontra-se no respetivo
relatório anual publicado em conjunto com os documentos de prestação de contas, sendo objeto de divulgação
no sítio da Internet do Banco, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/

II.5. Descrição dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na
sociedade, designadamente, quanto ao processo de divulgação de informação financeira, ao
modo de funcionamento deste sistema e à sua eficácia
O sistema de controlo interno tem por base três funções de controlo – Gestão de Riscos, Compliance e
Auditoria Interna – através das quais são atingidos os objetivos traçados pelo Aviso 5/2008 do Banco de Portugal:
r Um desempenho eficiente e rentável da atividade;
r A existência de informação financeira e de gestão, completa, pertinente, fiável e tempestiva;
r O respeito por todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
As três funções referidas são exercidas por Direções específicas e com atuação transversal ao Grupo, mantendo
um relacionamento assíduo com a Comissão de Auditoria da Sociedade. Os respetivos responsáveis são
nomeados pelo CA da Sociedade e a este reportam de forma direta.
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Através da interação dos mecanismos de controlo interno implementados por estas três funções (muitas vezes
envolvendo outras unidades de estrutura centralizadas e de apoio direto ao CA), a Sociedade encontra-se
dotada de um sólido Sistema de Gestão de Riscos (SGR) e de um eficaz Sistema de Informação e Comunicação (SIC):
r O SGR assegura uma avaliação adequada da natureza e severidade dos riscos subjacentes às atividades
desenvolvidas, bem como o respetivo controlo, possibilitando, assim, uma implementação adequada da
estratégia e o cumprimento dos objetivos da instituição;
r O SCI assegura todos os processos formais de captação e tratamento da informação, adequados à dimensão,
natureza e complexidade das atividades desenvolvidas, destinados a suportar a tomada de decisão e permitam o
cumprimento cabal das obrigações de reporte perante terceiros, designadamente, às autoridades de supervisão.

II.6. Responsabilidade do órgão de administração e do órgão de fiscalização na criação e no
funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos da sociedade, bem
como na avaliação do seu funcionamento e ajustamento às necessidades da sociedade
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO
ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
No âmbito do Sistema de Controlo Interno e, mais concretamente, do Sistema de Gestão de Riscos, o Conselho
de Administração tomou conhecimento adequado dos tipos de riscos a que a instituição se encontra exposta e
dos processos utilizados para identificar, avaliar, acompanhar e controlar esses riscos, bem como das obrigações
legais e dos deveres a que a instituição se encontra sujeita, sendo responsável por assegurar que o Banco dispõe
de sistemas eficazes de controlo interno e propugna pelo desenvolvimento e manutenção de um sistema de
gestão de riscos apropriado e eficaz.
Assim, o órgão de administração do Banco Comercial Português:
r Define e revê os objetivos globais e os objetivos específicos para cada área funcional no que respeita ao perfil
de risco, aos níveis de decisão e ao grau de tolerância face ao risco;
r Aprova políticas e procedimentos, concretos, eficazes e adequados, para a identificação, avaliação, acompanhamento
e controlo dos riscos a que a instituição está exposta, assegurando a sua implementação e cumprimento;
r Verifica, de forma regular, o cumprimento dos níveis de tolerância ao risco e das políticas e procedimentos
de gestão de riscos, avaliando a sua eficácia e a contínua adequação à atividade da instituição, no sentido de
possibilitar a deteção e correção de quaisquer deficiências;
r Assegura que as atividades de gestão de riscos têm uma independência, estatuto e visibilidade suficientes e
que são sujeitas a revisões periódicas;
r Pronuncia-se sobre os relatórios elaborados pelas funções de Gestão de Riscos e de Compliance,
nomeadamente, sobre as recomendações para a adoção de medidas preventivas ou corretivas;
r Assegura a efetiva implementação das suas orientações e recomendações no sentido de introduzir correções
e ou melhorias no Sistema de Gestão de Riscos.
O órgão de administração é igualmente responsável por assegurar a implementação e manutenção dos processos
de informação e de comunicação adequados à atividade e aos riscos da instituição, pela definição das políticas
contabilísticas a adotar, pelo estabelecimento das orientações e pela definição das opções que, no âmbito de tais
políticas, haja que tomar, por forma a assegurar a fiabilidade do relato financeiro. Neste sentido, e a um nível mais
operacional, compete-lhe aprovar os outputs de reporte ou de divulgação externa produzidos para esse efeito.

RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE AUDITORIA E DO REVISOR
OFICIAL DE CONTAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
Relativamente ao Controlo Interno e de acordo com o Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal, as responsabilidades
do órgão de fiscalização e do ROC são as seguintes:
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r Em base individual: emissão de parecer detalhado do órgão de fiscalização sobre a eficácia/adequação
do Sistema de Controlo Interno (SCI) e emissão de parecer do ROC sobre o processo de preparação e
divulgação de informação financeira individual (Relato Financeiro); e
r Em base consolidada: emissão de parecer do órgão de fiscalização da empresa-mãe do Grupo no qual
deve pronunciar-se, quanto à coerência dos sistemas de controlo interno das filiais, incluindo as filiais
no estrangeiro e os estabelecimentos off-shore, podendo tal opinião ser fundamentada nos respetivos
pareceres elaborados para o efeito pelos órgãos de fiscalização de cada uma das filiais, e emissão de
parecer do ROC sobre o processo de preparação e divulgação de informação financeira consolidada
(Relato Financeiro).

II.7. Indicação sobre a existência de regulamentos de funcionamento dos órgãos da sociedade,
ou outras regras relativas a incompatibilidades definidas internamente e ao número máximo
de cargos acumuláveis, e o local onde os mesmos podem ser consultados
Além das normas legais e regulamentares a que sobre esta matéria estão sujeitos os órgãos da Sociedade e os
seus membros, todos os órgãos de gestão e de fiscalização dispõem de Regimentos de funcionamento próprios,
que podem ser consultados no sítio do Banco, na página com o seguinte endereço direto:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/investidores/governacaocorporativa/normas/regimentoca/
Em termos gerais, o regime das incompatibilidades previsto no Código das Sociedades Comerciais, em função
do modelo de governação do Banco no exercício de 2012. era aplicável ao Conselho de Administração e obstou
a que fossem membros de tal órgão as pessoas que tivessem interesses na sociedade suscetíveis de pôr em
causa a isenção que deve pautar a atuação dos membros de um órgão com responsabilidade exclusiva e plena
da gestão e da representação da Sociedade.
Nesta matéria, relevam também os Estatutos da Sociedade e o Regimento do Conselho de Administração, que
respetivamente nos seus artigos artigo 12º, número 1 e 4 sob a epígrafe “Independência” referem que, “para
efeitos dos presentes estatutos, consideram-se independentes as pessoas que não estejam associadas a qualquer
grupo de interesses específicos do Banco, nem se encontrem em alguma circunstância suscetível de afetar a sua
isenção de análise ou de decisão.”

SECÇÃO II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
II.8. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, indicação dos
mecanismos de coordenação dos trabalhos dos membros não executivos que assegurem o
caráter independente e informado das suas decisões
O Presidente do Conselho de Administração não exerce funções executivas.

II.9. Identificação dos principais riscos económicos, financeiros e jurídicos a que a sociedade
se expõe no exercício da atividade
Remete-se, neste ponto, para a informação facultada no Relatório e Contas 2012, Capítulos – Gestão de Risco
e Principais Fatores de Risco.

II.10. Poderes do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações de
aumento de capital
Nos termos dos Estatutos do Banco, o Conselho de Administração tem poderes para, quando considere
conveniente e obtido o prévio parecer favorável da Comissão de Auditoria, elevar o capital social, por uma
ou mais vezes, até ao limite do montante do capital existente aquando da concessão da autorização ou das
renovações da mesma.
Na presente data o capital social do Banco é de 3.500.000.000 euros, na data da última renovação da autorização
era de 3.000.000.000 euros.
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A última autorização para deliberar sobre aumento de capital foi concedida na Assembleia Geral realizada em 31 de
maio de 2012, tendo sido exercida em 2012 no montante de 500.000.000,00 euros. O aumento do capital por novas
entradas em dinheiro destinou-se à subscrição pelos acionistas no exercício do direito legal de preferência, com um
montante total de encaixe de 500 milhões de euros, concretizado em 4 de outubro de 2012 ao preço de 0,04€ por ação.
Adicionalmente, os Estatutos do Banco preveem que, exclusivamente no que respeita a eventual aumento ou
aumentos de capital que venham a ser deliberados pelo Conselho de Administração, com parecer favorável
da Comissão de Auditoria, por conversão de créditos de que o Estado possa vir a ser titular em resultado de
execução de garantias prestadas ao abrigo da Lei n.º 60-A/2008, de 20 de outubro, e que sejam legalmente
considerados como aumentos de capital em numerário, a autorização acima prevista tem um limite máximo,
autónomo e adicional, igual a duas vezes o montante do capital social do Banco atual, ou do capital existente
aquando das eventuais renovações desta autorização, não contando estes eventuais aumentos por conversão
de créditos do Estado para efeitos de utilização do montante máximo acima estabelecido, e podendo as ações
a emitir ser ações preferenciais, nos termos legal e estatutariamente previstos.
Relativamente às restantes competências do Conselho de Administração, remete-se para o Capítulo II.1. alínea
A) deste Relatório no qual as mesmas já foram sumariamente enumeradas.

II.11. Informação sobre a política de rotação dos pelouros no Conselho de Administração,
designadamente do responsável pelo pelouro financeiro, bem como sobre as regras aplicáveis
à designação e à substituição dos membros do órgão de administração e de fiscalização
Não existe política de rotação de pelouros no Conselho de Administração.
No que concerne à equipa responsável pela gestão corrente, a Comissão Executiva é escolhida de forma
global e com especial enfoque na respetiva coesão, tomando em consideração as capacidades, habilitações e
experiência profissional de cada membro, considerando-se contraproducente uma política rígida e abstrata de
rotação de pelouros.
A atuação do Banco Comercial Português nesta matéria tem sido a de, em cada momento e ponderadas as
caraterísticas e experiência pessoal e profissional de cada Administrador Executivo, proceder às rotações que
sejam consideradas adequadas à salvaguarda dos interesses da Sociedade. Neste sentido, têm ocorrido com
alguma regularidade rotações de pelouros, as quais são da competência do Conselho de Administração.
Miguel Bragança, Administrador responsável pelo pelouro financeiro no exercício de funções em 31 de
dezembro, foi nomeado em 1 de março de 2012.
A eleição do Revisor Oficial de Contas e do auditor externo compete à Assembleia Geral, sob proposta da
Comissão de Auditoria, sendo que, na eventualidade de ocorrerem vagas que não possam ser preenchidas por
membros suplentes eleitos, apenas a Assembleia Geral poderá proceder ao respetivo preenchimento através de
nova eleição, pelo que qualquer rotação está diretamente cometida aos acionistas.
Já no que respeita ao Conselho de Administração, que também foi eleito em Assembleia Geral, caso ocorra vaga
ou impedimento temporário de algum dos seus membros, compete a este órgão proceder a designação de um
membro em substituição. A designação de administradores nas circunstâncias descritas deve ser imperativamente
submetida a processo de ratificação na primeira Assembleia Geral que tiver lugar após a cooptação.

II.12. Número de reuniões dos órgãos de administração e fiscalização, bem como referência
à realização das atas dessas reuniões
Remete-se, aqui, para o ponto II.13.
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II.13. Indicação sobre o número de reuniões da Comissão Executiva ou do Conselho de
Administração Executivo, bem como referência à realização de atas dessas reuniões e seu
envio, acompanhadas das convocatórias, conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de
Administração, ao Presidente do Conselho Fiscal ou da Comissão de Auditoria, ao Presidente
do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras
Durante o exercício de 2012, o Conselho de Administração reuniu 17 vezes, tendo as reuniões registado uma
taxa de assiduidade de 96,20%. Todas as faltas foram devida e previamente justificadas.
Durante o exercício de 2012, a Comissão Executiva reuniu 45 vezes, por regra semanalmente, tendo registado
uma taxa de assiduidade de 93,33%. Todas as faltas foram atempadamente justificadas.
Durante o exercício de 2012, a Comissão de Auditoria, reuniu 17 vezes, tendo registado uma taxa de assiduidade
de 100%. Todas as faltas foram atempadamente justificadas.
Foram lavradas atas de todas as reuniões do Conselho de Administração, da Comissão Executiva e da Comissão de Auditoria.
O suporte documental relativo a cada reunião do Conselho de Administração, incluindo ordem de trabalhos,
documentos de apoio e minutas de atas para aprovação foi remetido pela Secretária da Sociedade, com
antecedência, em regra de dois dias úteis, aos membros do Conselho de Administração e ao Gabinete de Apoio
ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva.

II.14. Distinção dos membros executivos dos não executivos e, de entre estes, discriminação
dos membros que cumpririam, se lhes fossem aplicáveis, as regras de incompatibilidade
previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais, com exceção
da prevista na alínea b), e os critérios de independência previstos no n.º 5 do artigo 414.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais
O Conselho de Administração é, atualmente, composto por vinte e dois membros, dos quais sete são executivos
e quinze não executivos. O Banco considera que esta composição garante a efetiva capacidade de supervisão,
fiscalização e avaliação da atividade da Comissão Executiva.
Dos quinze administradores não executivos, sete administradores não preenchiam os requisitos de independência,
cinco por estarem relacionados com entidades detentoras de participação superior a 2% do capital social do
Banco e dois por terem sido nomeados pelo Estado para o período de vigência do investimento público para
reforço dos fundos próprios.
Os administradores não executivos qualificados como independentes representam uma percentagem de
53,33%, proporção muito superior à existência mínima de 25% de administradores independentes recomendada
pela CMVM. Todos os administradores cumprem com o regime de incompatibilidades fixado no n.º 1 do artigo
414.º-A, do Código das Sociedades Comerciais, e exerceram as respetivas funções com observância dos deveres
de zelo, cuidado e lealdade, de acordo com elevados padrões de diligência profissional.
São qualificados como administradores independentes o presidente do Conselho de Administração, os
administradores que compõem a Comissão de Auditoria, com exceção do representante do Estado, e os
membros da Comissão Ética e Deontologia.
O processo de verificação da independência dos administradores não executivos está descrito no capítulo II.15.
Os administradores não executivos participam em todas as reuniões do Conselho de Administração,
acompanhando por esta forma a evolução da atividade do Banco, podendo formular questões a outros órgãos
sociais ou estruturas internas do Banco. No exercício das funções desempenhadas em 2012, o Conselho de
Administração não detetou qualquer constrangimento.
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II.15. Indicação das regras legais, regulamentares e outros critérios que tenham estado na
base da avaliação da independência dos seus membros feita pelo órgão de administração
A qualificação de independência adotada incorpora os requisitos constantes dos Estatutos do Banco, do n.º 5
do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, por remissão do artigo 423.º-B n.º 3 do referido diploma,
bem como os do n.º 2 da Recomendação de Governo Societário constante da carta-circular do Banco de
Portugal n.º 24/2009/DSB, de 27 de fevereiro de 2009.
O Conselho de Administração, no exercício das competências relativas à avaliação e fiscalização da estrutura,
princípios e práticas do governo societário do Banco, confirmou, em concreto, a efetiva independência dos
membros qualificados como administradores independentes.
Os membros eleitos da Comissão de Auditoria estão nos termos do disposto no artigo 423.º-B n.º 3, 4 e 5 do
Código das Sociedades sujeitos a apreciação da sua independência e à verificação de inexistência de situações
consideradas incompatíveis com o desempenho do cargo, devendo o seu desempenho concentrar-se numa
função de fiscalização/supervisão da sociedade e, nesse sentido, cada um deles é considerado um desinterested
outsider e/ou um objective monitor.
No início do mandato, visando a recolha de informação relevante para a avaliação das sobreditas qualificações,
foram elaborados e remetidos questionários a cada um dos administradores, incluindo os membros da Comissão
de Auditoria, a fim de serem pessoalmente respondidos, assinados e posteriormente devolvidos.
Em virtude de o Regulamento da CMVM n.º 1/2010 requerer a discriminação no Relatório Sobre o Governo
da Sociedade dos administradores não executivos que cumpririam, se lhes fossem aplicáveis, as regras de
incompatibilidade dispostas no n.º1 do artigo 414-A, com exceção da prevista na respetiva alínea b), e os
critérios de independência consagrados no n.º 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, foram,
igualmente, com vista à recolha de informação relevante para a avaliação das referidas situações, elaborados e
remetidos questionários a cada um dos membros do Conselho de Administração, a fim de serem pessoalmente
respondidos, assinados e posteriormente devolvidos.
Quanto aos membros da Mesa da Assembleia Geral, estando por força do disposto no artigo 374º-A n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais, sujeitos a apreciação da sua independência e à verificação da
inexistência de situações consideradas incompatíveis com o exercício do cargo, foram de igual forma, cada
um dos membros, destinatários de questionários, a fim de serem pessoalmente respondidos, assinados e
posteriormente devolvidos.
Os referidos questionários servem de base à recolha de informação relevante para a sobredita avaliação,
enunciando questões sobre os requisitos de que o Código das Sociedades Comerciais faz depender a qualidade
de independência e sobre as situações de incompatibilidade consagradas no mesmo diploma.

II.16. Indicação das regras do processo de seleção de candidatos a administradores não
executivos e forma como asseguram a não interferência nesse processo dos administradores
executivos
A Assembleia Geral elege livremente os membros do Conselho de Administração do Banco, pelo que a última
palavra em matéria de escolha dos administradores cabe ao colégio dos acionistas, conforme o disposto no artigo
376.º, n.º 1 alínea d) do Código das Sociedades Comerciais. Os administradores executivos integram a Comissão
Executiva, nomeada pelo Conselho de Administração e na qual este órgão delega a função de gestão do Banco,
logo não dominam nem controlam o processo de seleção. Os administradores não executivos, nomeadamente
os independentes desempenham uma importante função interna de fiscalização e de supervisão da atuação
dos administradores executivos e da atividade societária em geral, com particular enfoque para a matéria da
prevenção e gestão de conflitos de interesses. O Regimento, especificadamente quanto aos dos administradores
não executivos, permite a manutenção de uma postura proactiva face à atuação da gestão, questionando as
decisões adotadas e protegendo os interesses dos acionistas e demais stakeholders.
A Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento), composta por uma maioria de administradores não
executivos, tem um papel relevante na preparação e apoio que dá ao Conselho de Administração, nomeadamente
no processo de seleção dos candidatos para preenchimento de vagas que eventualmente ocorram nesse órgão.
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II.17. Referência ao facto de o relatório anual de gestão da sociedade incluir uma descrição
sobre a atividade desenvolvida pelos administradores não executivos e eventuais
constrangimentos detetados
Remete-se, aqui, para o Relatório do Conselho de Administração e para o Relatório Anual da Comissão de
Auditoria – os quais são disponibilizados em conjunto com este Relatório Sobre o Governo da Sociedade e
fazem parte integrante dos documentos de prestação de contas.

II.18. Qualificações profissionais dos membros do Conselho de Administração, a indicação
das atividades profissionais por si exercidas, pelo menos, nos últimos cinco anos, o
número de ações da sociedade de que são titulares, data da primeira designação e data
do termo de mandato
Nos Anexos I e II ao presente Relatório são indicadas as qualificações e atividades profissionais exercidas pelos
membros do Conselho de Administração, bem como o número de ações da sociedade de que eram titulares
em 31 de dezembro de 2012.
Os membros do Conselho de Administração foram eleitos na Assembleia Geral que teve lugar no dia 28 de
fevereiro de 2012.
No âmbito da operação de recapitalização do Banco, e em consonância com o disposto no artigo 14.º n.º 2,
da Lei nº 63-A/2008 de 24 de novembro (alterada e republicada pela Lei n.º 4/2012 de 11 de janeiro) e no
número 2 ao Anexo ao Despacho n.º 8840-B/2012, de 28 de junho, o Estado por Despacho n.º 15463-A/2012,
publicado em 4 de dezembro de 2012, nomeou como seus representantes nos órgãos sociais do Banco, dois
administradores.

II.19. Funções que os membros do órgão de administração exercem em outras sociedades,
discriminando-se as exercidas em outras sociedades do mesmo grupo
As funções que os membros do órgão de administração exercem em outras sociedades do Grupo, no interesse
do Grupo ou fora do Grupo, são indicadas no Anexo I ao presente Relatório.

SECÇÃO III – CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO, COMISSÃO PARA
AS MATÉRIAS FINANCEIRAS E CONSELHO FISCAL
II.21. a II.28.
Não aplicável.

II.29. Descrição da política de remuneração, incluindo, designadamente, a dos dirigentes
na aceção do n.º 3 do art. 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários, e a de outros
trabalhadores cuja atividade profissional possa ter um impacto relevante no perfil de
risco da empresa e cuja remuneração contenha uma componente variável importante
Em 31 de maio de 2012, o Conselho de Administração submeteu à Assembleia Geral, para deliberação com
caráter vinculativo, a política de remuneração de responsáveis funcionais, dirigentes, na aceção do n.º 3 do art.º
248.º B do Código dos Valores Mobiliários, e outros colaboradores, por si elaborada e aprovada de acordo com
o disposto no artigo 2.º n.º 3 da Lei n.º 28/2009, tendo ainda em consideração as normas e recomendações
aplicáveis, designadamente, os critérios técnicos constantes do ponto XI do anexo ao DL n.º 104/2007, de 3
de abril, introduzido pelo artigo 4.º do DL n.º 88/2011, de 20 de julho, bem como o disposto no Regulamento
da CMVM n.º 1/2010 e no Aviso do Banco de Portugal n.°10/2011, publicado no Diário da República, 2.ª Série,
n.º 6, de 9 de janeiro de 2012, que estabeleceu as recomendações e critérios a seguir na definição da política
de remunerações, a adotar pelas instituições abrangidas pelo n.º 1 do artigo 1.º do referido Aviso do Banco de
Portugal n.º 10/2011.
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A política de remuneração em vigor mereceu a aprovação de 99,97% dos votos expressos, encontrando-se
presentes ou representados acionistas detentores de 41,60% do capital social que em seguida se transcreve:

“POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO
Enquadramento
1. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), face ao reconhecimento da necessidade de uma
atuação concertada no âmbito das políticas de remuneração, alinhada com as recomendações e princípios
internacionais, promoveu uma iniciativa destinada a garantir o cumprimento adequado e consistente pelas
instituições financeiras de práticas remuneratórias sãs e prudentes.
Neste contexto, o Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2010 de 26 de janeiro de 2010 veio estabelecer a
informação que deve ser divulgada sobre a política de remuneração, quer dos membros dos órgãos de
administração e de fiscalização das instituições de crédito, quer dos Colaboradores que, não sendo membros
dos respetivos órgãos de administração e de fiscalização, auferem uma remuneração variável e exercem a
sua atividade profissional no âmbito das funções de controlo previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º
5/2008 de 1 de julho, exercem outra atividade profissional que possa ter impacto material no perfil de risco
da instituição ou têm um acesso regular a informação privilegiada e participam nas decisões sobre gestão e
estratégia da instituição.
Adicionalmente, a Carta Circular n.º 2/10/DSBDR de 1 de fevereiro de 2010 veio definir as recomendações e
os critérios a seguir na definição da política de remunerações a adotar pelas instituições abrangidas pelo n.º 1 do
artigo 1.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2010, numa perspetiva de comply or explain, o que implica que a
não adoção das mesmas por parte das instituições supervisionadas deve ser devidamente justificada.
Princípios Gerais
2. A Política de Remuneração do Banco Comercial Português é consistente com uma gestão de controlo de
riscos eficaz, evitando uma excessiva exposição ao risco, em coerência com os objetivos, valores e interesses
a longo prazo da instituição, nomeadamente com as perspetivas de crescimento e rendibilidades sustentáveis
e a proteção dos interesses dos clientes e dos investidores.
A Política de Remuneração teve, ainda, em consideração os objetivos de transparência e adequação relativamente
aos requisitos de avaliação e monitorização estabelecidos pelo Banco de Portugal.
A definição da Política de Remuneração foi coordenada pela Direção de Suporte à Gestão de Pessoas e envolveu
a participação dos responsáveis pelas funções de controlo, tendo sido igualmente levada em consideração a
opinião formulada por consultores externos.
Critérios da Política de Remuneração
3. A Política de Remuneração do Banco Comercial Português cumpre com todos os critérios definidos pela
Carta Circular n.º 2/10/DSBDR de 1 de fevereiro de 2010, estabelecendo nomeadamente que:
3.a) A remuneração fixa dos dirigentes represente uma proporção suficientemente elevada da remuneração
total, a fim de permitir a aplicação de uma política plenamente flexível sobre a componente variável da
remuneração, considerando a possibilidade de não pagamento de qualquer componente variável;
3.b) A componente variável da remuneração dos dirigentes seja sujeita a um limite máximo;
3.c) O pagamento de parte significativa da componente variável da remuneração deva ser feito sob a forma
de instrumentos financeiros, cuja valorização esteja correlacionada com o desempenho de médio e longo
prazo da instituição;
3.d) A quantificação da componente variável da remuneração dependa complementarmente de critérios não
financeiros e decorra, em parte, do desempenho coletivo da unidade a que o Colaborador está afeto;
3.e) A remuneração variável seja atribuída segundo critérios predeterminados, mensuráveis e tenha por
referência um quadro plurianual;

514

RELATÓRIO E CONTAS

Relatório sobre o Governo da Sociedade

3.f) O pagamento de parte da remuneração variável seja diferido;
3.g) O montante da remuneração variável dos Colaboradores que exerçam funções de controlo dependa da
prossecução dos objetivos associados às respetivas funções e não das áreas sob o seu controlo.
Composição da Remuneração e Relação entre a Remuneração Fixa e a Remuneração Variável
4. Os Colaboradores do Banco Comercial Português auferem uma Remuneração fixa, paga 14 meses/ano, que
tem por base os valores definidos contratualmente. A natureza de cada função e o respetivo grau de exigência
e responsabilidade determinam a atribuição de outras componentes de remuneração, designadamente
complemento e/ou isenção de horário de trabalho, as quais são aprovadas pelo Conselho de Administração
Executivo ou por sua delegação.
5. À determinação da componente anual variável dos Diretores Coordenadores responsáveis de unidades
diretamente dependentes do Conselho de Administração Executivo, Colaboradores do segundo nível da
estrutura das Direções de Auditoria, Compliance, Risk, Rating, Crédito e Tesouraria e Mercados, Colaboradores
identificados como tendo acesso regular a informação privilegiada e outros Colaboradores com remuneração
fixa igual ou superior a 100.000 euros/ano, são aplicáveis os critérios aprovados para a generalidade dos
Colaboradores sobre Política de Remuneração.
6. Para os Colaboradores acima identificados, a parte variável da remuneração não deverá exceder, em cada
caso, 37,5% da remuneração total anual.
Este limite poderá ser revisto anualmente pelo Conselho de Administração Executivo, tendo sempre como
referência as orientações expressas na Carta Circular n.º 2/10/DSBDR.
7. O montante exato da parte variável oscilará, em cada, ano, em função dos resultados da instituição, do
desempenho da Unidade em que o Colaborador se integra e do grau de cumprimento dos objetivos
anuais individuais, de acordo com o modelo de avaliação de desempenho em vigor no Banco Comercial
Português.
Pagamento da Remuneração Variável
8. 45% da remuneração variável será paga em numerário, quando aplicável, no ano imediatamente a seguir à data
de referência dos resultados, após a aprovação das contas do exercício do ano em questão.
Diferimento da Remuneração Variável
9. Os remanescentes 55% da Remuneração Variável serão pagos através da atribuição de valores mobiliários, os
quais por sua vez deverão contemplar um período de imobilização pré-definido e não inferior a três anos.
Outras componentes da Remuneração
10. Estes Colaboradores auferem, à semelhança dos restantes, dos benefícios previstos nos instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho subscritos pelo Banco e ainda do regime complementar de pensões
cujos termos constam de instrumentos devidamente aprovados e publicitados pelo Instituto de Seguros de
Portugal.”

SECÇÃO IV – REMUNERAÇÃO
II.30. Descrição da política de remunerações dos Órgãos de Administração e de Fiscalização
a que se refere ao artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho
Em consonância com o plano de recapitalização do Banco com recurso a investimento público, previsto no
artigo 9.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 4/2012 de 11 de
janeiro, o Banco Comercial Português durante o período de duração do investimento público, encontra-se
vinculado pelo disposto no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012 tendo de, complementarmente à política
de remuneração dos seus órgãos de administração aprovada pela Assembleia Geral que se realizou no dia
31 de maio de 2012, fixar para o conjunto dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização
uma remuneração que, no cômputo da sua componente fixa e variável, não ultrapasse 50% da respetiva
remuneração média dos dois anos anteriores.
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O Conselho de Remunerações e Previdência submeteu à Assembleia Geral de 31 de maio de 2012, com caráter
vinculativo, o Modelo de Remuneração do Conselho de Administração, incluindo a Comissão Executiva, que
em seguida se transcreve, e que foi aprovado por 99,97% dos votos expressos, encontrando-se presentes ou
representados Acionistas detentores de 41,60% do capital social.

A. “MODELO DE REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA
I.
1) A remuneração dos Membros da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium bcp)
é constituída pelas seguintes componentes:
a) Uma Remuneração Fixa Mensal paga 14 meses/ano e definida tendo por base o posicionamento
competitivo face a um universo de empresas de referência nacional e europeia, constituído por empresas
do PSI-20 de dimensão e caraterísticas similares às do Millennium bcp e às de outras instituições financeiras
localizadas dentro da União Europeia;
b) Uma Remuneração Variável Anual a pagar nos termos abaixo referidos.
2) A fixação da remuneração variável tem por universo de referência as práticas relativas ao sector financeiro
europeu. De acordo com os requisitos legais impostos pela União Europeia e com as recomendações portuguesas,
o pagamento da remuneração Variável é sujeito a determinadas condições, nomeadamente de diferimento.
3) No caso de qualquer dos Membros assumir funções no decurso de um mandato, o cálculo da Remuneração
Variável será ajustado ao número de meses completos de exercício do cargo, sobre a totalidade de meses
previstos para um mandato completo.

II.
As duas componentes de remuneração referidas no número anterior serão aprovadas pelo Conselho de
Remunerações e Previdência.

III.
a) A Remuneração Variável Anual não pode exceder 130% da Remuneração Fixa Anual;
b) A remuneração variável, no seu conjunto e para todos os Membros da Comissão Executiva, não pode
ultrapassar os 2% dos lucros do exercício.

IV.
A aprovação da Remuneração Fixa Mensal dos Membros da Comissão Executiva obedecerá às seguintes regras:
a) Presidente – verba autónoma;
b) Vice-Presidentes – verba calculada com base numa percentagem da remuneração fixa mensal do Presidente,
variando entre 70% e 80% dessa remuneração. A Remuneração Fixa Mensal de cada um dos Vice-Presidentes
pode ser igual, ou diferente, considerando a antiguidade no cargo e a avaliação do desempenho de cada um
deles, a aprovar pelo Conselho de Renumerações e Previdência, sob proposta do Presidente do Conselho
de Administração Executivo;
c) Vogais – Verba calculada com base numa percentagem da Remuneração Fixa Mensal do Presidente, variando
entre 60% e 70% desta, aplicando-se, no respetivo cálculo, os critérios enunciados na alínea anterior quanto à
Remuneração Fixa Mensal dos Vice-Presidentes;
d) A Remuneração Fixa Mensal dos Membros da Comissão Executiva é passível de atualização e/ou incrementos
de acordo com proposta do Conselho de Remunerações e Previdência. Estas atualizações e/ou incrementos
devem ter em consideração os incrementos e/ou aumentos aplicáveis aos Diretores Coordenadores.

V.
A Remuneração Variável Anual dos Membros da Comissão Executiva deverá estar dependente dos Resultados
decorrentes do desempenho económico do Grupo, sendo fixada pelo Conselho de Remunerações e Previdência,
de forma indiferenciada para o conjunto dos Membros da Comissão Executiva.
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A Remuneração Variável Anual é calculada tendo em consideração o grau de consecução dos resultados do
Grupo, o qual determina o percentual a auferir pelo membro da Comissão Executiva, nos seguintes termos:

QUADRO 1
FÓRMULA PARA PAGAMENTO

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

RESULTADOS DO GRUPO

% de realização (do resultado do Grupo)

Salário base %

> 130%

130%

120% – 130%

120%

110% – 120%

110%

100% – 110%

100%

90% – 100%

80%

80% – 90%

50%

< 80% (*)

0%

(*) Em caso de percentagem de realização inferior a 80%, o Conselho de Remunerações e Previdência poderá atribuir um prémio máximo de 50%.

a) Resultados do Grupo — para todos os elementos da Comissão Executiva.
a. 1) Os Valores a atribuir podem variar entre 0 e 130% da Remuneração Fixa Anual, sendo calculados com
base na percentagem de consecução de ‘Objetivos’ financeiros fixados para o exercício;
a. 2) A avaliação de cada objetivo deve ser feita considerando sempre a consecução relativa face ao BEBANKS
no que se refere ao valor para o Acionista e face ao orçamento no que respeita aos outros indicadores.
A variável ‘Objetivos’ para Resultados de Grupo é calculada nos seguintes termos:
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QUADRO 2
RETRIBUIÇÃO DA PERFORMANCE
Objetivos para plano de incentivos a curto prazo
RESULTADOS DO GRUPO
EBD Abordagem da performance integrada
INDICADOR DA
PERFORMANCE

OBJETIVO

VALOR

PERÍODO

EVOLUÇÃO
(DADO
O OBJETIVO)

CRESCIMENTO

Produto bancário

Orçamento

20%

Anual

Resultado
/Orçamento

EFICIÊNCIA

Cost to income

Orçamento

20%

Anual

Resultado
/Orçamento

OBJETIVO

RESULTADOS

Resultado líquido

Orçamento

20%

Anual

Resultado
/Orçamento

RENDIBILIDADE

ROE (1)

Orçamento

20%

Anual

Resultado
/Orçamento

VALOR PARA
O ACIONISTA

TSR (2)

Evolução
do Índice BeBanks
com dividendos

20%

Anual

BCP/Índice BeBanks

ESCALA

Caso a percentagem
atingida seja inferior
a 80% da evolução
do objetivo,
deverá ser zero.

(1) Este nível de objetivo assume um Core Tier I rácio de capital acima de 5,5%. Situações extraordinárias de aumento de capital ou redução de reservas imprevista na altura de definir
objetivos e decisões tomadas pelos Acionistas podem não ser considerados para o cálculo.
(2) Situações extraordinárias (i.e. ofertas públicas) o cálculo da TSR deverá ser ajustado em conformidade.

a. 3) Verificadas situações extraordinárias, motivadas por fatores exógenos à gestão, poderá ser efetuada
uma revisão dos objetivos anuais fixados mediante proposta do Presidente da Comissão Executiva e
aprovação do Conselho de Remunerações e Previdência.
b) É estabelecido um esquema de pagamento diferido da Remuneração Variável por períodos de três anos, o
qual corresponde ao período de duração de mandatos dos administradores.
Deverá ser diferido o pagamento de uma percentagem correspondente a 50% da Remuneração Variável Anual.
O montante diferido deverá ser pago, metade em dinheiro e metade em ações. Será pago o montante
correspondente a 1/3 do total diferido em cada ano de aniversário do mandato enquanto administrador.
Durante o período de um ano a contar da data de pagamento da componente da Remuneração Variável paga
em ações, os membros do CAE não poderão transmitir ou onerar as ações atribuídas, após o qual serão as
mesmas livremente transmissíveis (lock up period).
O pagamento da componente da Remuneração Variável não diferida será efetuado 50% em dinheiro, o qual será
pago de imediato, e 50% em ações, as quais não poderão ser transmitidas ou oneradas durante o período de um ano;
c) O sistema de incentivos aplicável aos membros da Comissão Executiva abrangidos pelo sistema de pagamento
diferido da Remuneração Variável irá contemplar disposições (bad actor provisions) destinadas a reduzir ou
a eliminar o pagamento da remuneração variável em resultado dos seguintes factos praticados durante o
mandato de cada administrador:
r Falsas declarações, materialmente relevantes, nas demonstrações financeiras;
r Incumprimento do código interno de conduta;
r Fraco desempenho financeiro do Millennium BCP.
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O impacto que estas disposições poderão ter no eventual pagamento da componente diferida da Remuneração
Variável será avaliado pelo CRP numa base anual.

VI.
Cada membro da Comissão Executiva assinará um documento nos termos do qual acordará em não celebrar
quaisquer contratos de cobertura de risco (hedging) ou de transferência de risco relativamente a qualquer
componente da Remuneração Variável diferida, que possam minimizar os efeitos resultantes do risco inerente
ao sistema de remuneração estabelecido.

VII.
Pelo exercício das respetivas funções, os Membros da Comissão Executiva não recebem compensações
adicionais às que são comunicadas.
Assim, tendo presente que a remuneração dos Membros da Comissão Executiva tem em vista a compensação
das atividades que desenvolvem no Banco diretamente e toda e qualquer função desempenhada em sociedades
ou órgãos sociais para as quais tenham sido nomeados por indicação ou em representação do Banco, neste
último caso, o valor líquido das remunerações auferidas anualmente por tais funções por cada membro da
Comissão Executiva serão deduzidas aos respetivos valores de Remuneração Fixa Anual. É obrigação e da
responsabilidade de cada Membro do Comissão Executiva a comunicação do Banco das compensações
adicionais que tenham auferido, para efeitos do procedimento atrás estabelecido.
Em matéria de benefícios mantém-se a prática em vigor no que respeita a seguro de saúde, cartão de crédito e
telemóvel, competindo ao Presidente da Comissão Executiva a respetiva autorização.
Relativamente a veículos automóveis de serviço, não sendo matéria de competência do Conselho de
Remunerações e Previdência, o valor limite será determinado pela Comissão Executiva, tendo em conta a prática
seguida nas demais instituições de crédito de dimensão equivalente. Este valor será comunicado previamente ao
Conselho de Remunerações e Previdência.

B. REGIME DE REFORMA DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA
Relativamente ao Regime de Reforma por velhice ou invalidez dos membros da Comissão de Executiva, o
mesmo encontra-se atualmente estabelecido no contrato de Sociedade e no Regulamento de execução, documentos aprovados na Assembleia Geral Anual de 2011.”
Também o Modelo de remuneração dos membros do Conselho de Administração, que em seguida se
transcreve, foi submetido com caráter vinculativo à Assembleia Geral de 18 de abril de 2011, tendo igualmente
sido aprovada por uma maioria de 99,94% dos votos expressos, encontrando-se presentes ou representados
Acionistas detentores de 52,57% do capital social.

“Modelo de Remuneração do Conselho de Administração
1. A política de remunerações para os órgãos sociais do Banco Comercial Português, S.A. deve ser simples,
transparente e competitiva, garantindo, dessa forma, o enfoque na criação de valor para a sociedade e os
Acionistas e demais Stakeholders.
2.Tais renumerações deverão ser fixadas tendo em conta o esforço de maior alinhamento com os interesses do
Banco Comercial Português e dos respetivos Acionistas.
3. Assim, tendo em conta os princípios acima enunciados, bem com a prática de sociedades portuguesas de
grande dimensão e as boas práticas Europeias, as responsabilidades e as funções dos diversos membros do
Conselho de Administração, o Conselho de Remunerações e Previdência adotou as seguintes regras:
3.1. A remuneração dos membros do Conselho de Administração deverá consistir numa quantia anual
fixa, paga em doze vezes. A remuneração dos restantes membros do Conselho de Administração será
determinada e terá como base de referência a remuneração do Presidente, sendo sempre inferior;
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3.2. Presidente: verba autónoma;
Vice-Presidentes: entre 50% e 75% da remuneração do Presidente;
Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras: entre 50% e 75% da remuneração do Presidente do
Conselho de Administração;
Restantes membros que integrem a Comissão para as Matérias Financeiras: entre 25% e 50% da
remuneração do Presidente de Administração;
Presidente de outra Comissão Especializada: entre 25% e 75% da remuneração do Presidente do Conselho
Geral e de Supervisão;
Restantes membros que integrem outra Comissão Especializada: entre 10% e 25% da remuneração do
Presidente;
Restantes membros do Conselho de Administração que não integrem nenhuma Comissão Especializada:
entre 10% e 25% da remuneração do Presidente;
3.3. A remuneração dos membros de Administração não deverá integrar uma componente variável nem
deverá incluir a atribuição de ações como remuneração.”

II.31. Indicação do montante anual da remuneração auferida individualmente pelos membros
dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, incluindo remuneração fixa e variável
e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, parcela
que se encontra diferida e parcela que já foi paga
No exercício a que este relatório reporta não foi atribuída aos Administradores Executivos qualquer remuneração
variável anual ou plurianual.
Quanto aos montantes pagos aos membros do Conselho de Administração e aos membros da Comissão
Executiva remete-se para os quadros em seguida transcritos que são exaustivos.
A – Administradores Executivos que cessaram funções em 28 de fevereiro de 2012 e que não
integram a atual Comissão Executiva
Euros
Membros do Conselho de Administração
Executivo(*)

Remuneração
BCP

Outras
Sociedades

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira

123.987,00

15.300,00

139.287,00

49.594,00

Vítor Manuel Lopes Fernandes

142.144,65

6.427,35

148.572,00

56.858,00

António Manuel Palma Ramalho

128.488,06

20.083,94

148.572,00

49.911,00

(*) Inclui remunerações devidas até ao final do mandato interrompido.
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B – Membros do Conselho Geral e de Supervisão que cessaram funções em 28 de fevereiro de
2012 e não integram o atual Conselho de Administração
Euros
Membros do Conselho Geral e de Supervisão

Remuneração

Daniel Bessa Fernandes Coelho
José Oliu Creus
José Vieira dos Reis

1.812,00

4.166,66

894,00
3.674,00

2.083,33

406,00

10.000,00

2.875,00

4.166,67

895,00

Manuel Domingos Vicente
Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça Tavares

0,00

0,00

4.166,66

894,00

11.666,66

3.674,00

8.333,34

3.332,00

Pansy Catilina Ho Chiu King
Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos

IRS Retido

11.666,66

Luís de Mello Champalimaud
Manuel Alfredo Cunha José de Mello

BCP
7.083,33

Vasco Esteves Fraga

C – Membros da Comissão Executiva
Euros
Membros do Conselho de Administração

Remuneração
BCP

Outras
Sociedades

Total

IRS Retido

Nuno Manuel da Silva Amado

366.195,21

18.568,37

384.763,58

145.627,00

Miguel Maya Dias Pinheiro

380.714,36

0,00

380.714,36

152.281,00

Miguel de Campos Pereira de Bragança

288.734,70

19.076,20

307.810,90

112.442,01

José Jacinto Iglésias Soares

341.250,00

0,00

341.250,00

131.790,00

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho

308.803,53

32.446,47

341.250,00

123.521,00

Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas

259.772,16

9.562,30

269.334,46

101.507,01

Rui Manuel da Silva Teixeira

331.687,70

9.562,30

341.250,00

132.676,00

D – Membros do Conselho de Administração
Euros
Membros do Conselho de Administração

António Vítor Martins Monteiro

Remuneração
Valores pagos
pelo BCP

Outras
Sociedades

Total

112.500,00

28.636,00

141.136,00

IRS Retido
42.900,00

Carlos José da Silva

87.083,34

18.716,00

Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte

72.416,66

24.660,00

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

39.166,66

13.706,00

André Magalhães Luiz Gomes

14.722,27

2.141,00

António Henriques de Pinho Cardão

37.500,00

14.436,00

António Luís Guerra Nunes Mexia

0,00

0,00

António Manuel Costeira Faustino

43.333,34

11.437,00

Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor

7.500,00

1.612,00

César Paxi Manuel João Pedro

29.444,44

6.322,00

Jaime de Macedo Santos Bastos

41.222,27

12.081,00

João Bernardo Bastos Mendes Resende

30.277,78

7.405,00

João Manuel de Matos Loureiro

101.250,00

35.037,00

José Guilherme Xavier de Basto

52.500,04

15.628,00

5.625,00

1.715,00

José Rodrigues de Jesus
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II.32. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o
alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de
longo prazo da sociedade bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do
desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos
Em consonância com o plano de recapitalização do Banco com recurso a investimento público, previsto no
artigo 9.º da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, alterada e republicada pela lei n.º 4/2012 de 11 de janeiro,
no período de duração do investimento público, a remuneração dos administradores executivos não integrará
qualquer remuneração variável.

II.33. Relativamente à remuneração dos administradores executivos:
a) Referência ao facto de a remuneração dos administradores executivos integrar
uma componente variável e informação sobre o modo como esta componente
depende da avaliação de desempenho
No exercício a que se refere este Relatório não foi prevista remuneração deste tipo.

b) Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação
de desempenho dos administradores executivos
A avaliação dos membros executivos do Conselho de Administração foi realizada pela Comissão de Nomeações
e Avaliações e pelo próprio Conselho de Administração.

c) Indicação dos critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho
dos administradores executivos
Remete-se, neste ponto, para a política de remuneração dos membros do Conselho de Administração que
integram a Comissão Executiva, reproduzida no ponto II.30.

d) Explicitação da importância relativa das componentes variáveis e fixas da
remuneração dos administradores, assim como indicação acerca dos limites
máximos para cada componente
No exercício de 2012 não foram previstas.

e) Indicação sobre o diferimento do pagamento da componente variável da
remuneração, com menção do período de diferimento
Vide alínea anterior.

f) Explicação sobre o modo como o pagamento da remuneração variável está
sujeito à continuação do desempenho positivo da sociedade ao longo do período
de diferimento
Vide alínea anterior.

g) Informação suficiente sobre os critérios em que se baseia a atribuição
de remuneração variável em ações, bem como sobre a manutenção, pelos
administradores executivos, das ações da sociedade a que tenham acedido,
sobre eventual celebração de contratos relativos a essas ações,designadamente
contratos de cobertura (hedging) ou de transferência de risco, respetivo limite
e sua relação face ao valor da remuneração total anual
Não está prevista remuneração variável, nomeadamente em ações.

h) Informação suficiente sobre os critérios em que se baseia a atribuição de
remuneração variável em opções e indicação do período de diferimento e do
preço de exercício
Vide alínea anterior.

i) Identificação dos principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema
de prémios anuais e de quaisquer outros benefícios não pecuniários
Não estão previstos.
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j) Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento
de prémios e os motivos por que tais prémios e ou participação nos lucros
foram concedidos
No exercício a que este Relatório reporta não foram previstas remunerações variáveis, nem em numerário, nem
em ações nem em qualquer outro tipo.

l) Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente
à cessação das suas funções durante o exercício
Durante o exercício de 2012, e na sequência da alteração do modelo do governo societário, aprovado em
Assembleia Geral de 28 de fevereiro de 2012, foram pagos aos Administradores Executivos que cessaram
funções antes do termo do mandato remunerações compensatórias por cessação de mandato no montante
global de 3.463.318,44 euros, a que correspondeu IRS retido no montante de 1.385.326,00 euros.

m) Referência à limitação contratual prevista para a compensação a pagar
por destituição sem justa causa de administrador e sua relação com a
componente variável da remuneração
Não existem quaisquer limitações contratuais nesta matéria.

n) Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de
domínio ou de grupo
Tendo presente o disposto na política de remuneração dos membros do Conselho de Administração acima
transcrita, que estabelece que o valor líquido das remunerações auferidas anualmente por cada membro da
Comissão Executiva em razão de funções desempenhadas em sociedades ou órgãos sociais para os quais
tenham sido nomeados por indicação ou em representação do Banco, será deduzido aos valores da respetiva
remuneração fixa anual, remete-se para os mapas A e C constantes do ponto II.31., nos quais, quando as houve,
estão claramente quantificadas tais deduções.

o) Descrição das principais caraterísticas dos regimes complementares de
pensões ou de reforma antecipada para os administradores, indicando se
foram, ou não, sujeitas a apreciação pela assembleia geral
Nos termos do Regulamento de Reforma transcrito em II.30.–B, os custos registados pela Sociedade no exercício
de 2012 com complementos de pensões e regime de segurança social obrigatória de membros executivos do
Conselho de Administração foram os seguintes:
A – Administradores Executivos que cessaram funções em 28 de fevereiro de 2012 e que não
integram a atual Comissão Executiva
Euros
Membros do Conselho de Administração Executivo

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira
Vítor Manuel Lopes Fernandes
António Manuel Palma Ramalho

Regime Segurança
Social

Regime Órgãos
Estatutários
Regime Órgãos
Estatutários
Regime Órgãos
Estatutários
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Obrigatório

F. Pensões Aberto

Encargo com
Seg. Social

29.721,91

3.063,66

244.263,55

3.063,66

244.263,55

3.063,66

2012

E CONTAS
2012 RELATÓRIO
Relatório sobre o Governo da Sociedade

B – Membros da Comissão Executiva
Euros
Regime Segurança Social

Complementar

Obrigatório

F. Pensões
Seguro Encargo com
Aberto Capitalização
Seg. Social
Regime Órgãos
Estatutários

Nuno Manuel da Silva Amado

76.848,02

Regime Geral
(Ex-CAFEB)

Miguel Maya Dias Pinheiro

Encargo
com Fundo
Pensões (*)

10.280,28
69.434,55

89.848,60

-4.641,43

Regime Órgãos
Estatutários

59.148,88

10.280,28

José Jacinto Iglésias Soares

Regime Geral
(Ex-CAFEB)

61.566,40

80.535,00

-6.254,21

Luís Maria França de Castro Pereira
Coutinho

Regime Geral
(Ex-CAFEB)

61.566,40

72.877,63

-5.636,30

Regime Órgãos
Estatutários

50.299,29

10.280,28

Miguel de Campos Pereira de Bragança

Maria da Conceição Mota Soares
de Oliveira Callé Lucas

Regime Geral
(Ex-CAFEB)

Rui Manuel da Silva Teixeira

61.566,40

78.278,30

-9.324,09

(*) Decorrente da metodologia imposta pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros relativamente ao enquadramento da transferência
dos bancários para o Regime Geral de Segurança Social (DL n.º 1-A/2011), as responsabilidades passadas com benefícios de reforma, para alguns
colaboradores, é superior às responsabilidades totais, motivo pelo qual, e para a população em causa, os custos com pensões são negativos,
representando um proveito para o Banco.

p) Estimativa do valor dos benefícios não pecuniários relevantes considerados
como remuneração não abrangidos nas situações anteriores
Não existem benefícios nas condições referidas.

q) Existência de mecanismos que impeçam os administradores executivos de
celebrar contratos que ponham em causa a razão de ser da remuneração variável
O grau de supervisão da atividade da Comissão Executiva, quer por parte do Conselho de Administração, quer
pela Comissão de Auditoria (a qual teve acesso aos relatórios de Auditoria Interna e Externa), constituiram
mecanismos bastantes e adequados à consecução do objetivo aqui visado.
Não obstante a informação que em seguida se disponibiliza não ser de inclusão obrigatória neste Relatório,
entende o Banco Comercial Português que, fazendo o mesmo parte integrante dos documentos de prestação
de contas, é o local mais adequado para publicitar a informação a que se refere o Aviso 10/2011 do Banco de
Portugal quando a mesma não conste de outros números deste Relatório.
Assim informa-se que:
1 – Não estão constituídas quaisquer provisões para pagamento de remuneração variável a membros Executivos
do Conselho de Administração.
2 – O quadro seguinte contém indicação das remunerações pagas a Colaboradores a título fixo e variável:
Euros
Data

N.º
Colaboradores

Em 1/1/2012

9.959

Em 31/12/2012

8.982

Remunerações (*)

Total

Fixa

Variável

352.203.887,19

6.113.126,23
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3 – As provisões registadas em 31 de dezembro de 2012 para pagamentos futuros destinados a ocorrer às
importâncias devidas a título de incentivos comerciais a Colaboradores ascendiam a 5.406.697,00 euros.
4 – Durante o exercício de 2012 foram celebrados 19 novos contratos de trabalho sem termo.
5 – No exercício de 2012 foram denunciados 651 contratos, que implicaram o pagamento de indemnizações que
ascenderam a 65.227.986,86 euros, tendo a indemnização mais elevada sido no montante de 1.495.340.00 euros.
6 – O número de Colaboradores e o total das remunerações que lhes foram pagas em 2012, separados por
diferentes segmentos de negócios, consta do mapa que em seguida se transcreve:
Euros
Sociedade

Segmentos
de Negócios

Total Remunerações
Pagas (2)

IRS Retido

5.835

182.236.544,83

34.990.132,00

718

34.108.462,51

8.470.560,00

269

14.464.989,77

3.792.491,00

2.778

127.507.016,27

30.737.965,00

N.º Colaboradores

Retalho
Banco Comercial
Português

(1)

Empresas
Asset Managment e PB
e Tesouraria
Serviços Centrais

(1) O n.º de Colaboradores é obtido mediante o n.º médio dos Colaboradores ao longo do ano.
(2) Inclui incentivos ao Retalho.

7 – Relativamente aos Colaboradores abrangidos pelo Aviso 5/2008, Compliance Officer, Group Auditor, Risk
Officer, bem como o Group Treasurer, o Responsável pela Direção de Estudos, Planeamento e ALM e o
responsável pela Direção de Crédito, as remunerações pagas ascenderam a 1.014.991,48 euros, a que
correspondeu um IRS retido de 355.458,00 euros e encargos com fundos de Pensões de menos 36.375,00
euros, vide nota ao quadro B – Membros da Comissão Executiva. De notar que estes valores estão já contidos
nos que foram disponibilizados nos pontos 2 e 6 acima. Em 2012, não foi paga a estes Colaboradores
qualquer remuneração variável.

II.34. Referência ao facto de a remuneração dos administradores não executivos do órgão
de administração não integrar componentes variáveis
A remuneração dos administradores não executivos consiste numa quantia fixa, não incluindo qualquer
componente variável. A fixação do montante é feita para cada administrador, tendo em conta, designadamente,
a sua participação em Comissões Especializadas do Conselho de Administração, os interesses de médio e de
longo prazo do Banco e o não-incentivo à assunção excessiva de riscos.

II.35. Informação sobre a política de comunicação de irregularidades adotada na sociedade
(meios de comunicação, pessoas com legitimidade para receber as comunicações,
tratamento a dar às mesmas e indicação das pessoas e órgãos com acesso à informação
e respetiva intervenção no procedimento)
Qualquer Colaborador do Banco Comercial Português (ou de Sociedades que integrem o Grupo) que tome
conhecimento de situações ou ações e que indiciem irregularidades tem o dever de informar de tal ocorrência
o primeiro responsável da unidade orgânica que integra o(s) colaborador(es) visado(s), dando simultâneo
conhecimento à sua hierarquia, a qual apreciará a ocorrência e deliberará da sua remessa à Direção de Auditoria
do Banco Comercial Português, para condução das diligências que entenderem necessárias.
Quando as irregularidades detetadas respeitarem a Colaboradores da Direção de Auditoria, a sua comunicação
deve ser realizada diretamente ao Presidente da Comissão Executiva, que promoverá a condução de diligências
de averiguação por meios exteriores àquela Direção, dando das mesmas conhecimento à Comissão de Auditoria.
Com o propósito de adotar as melhores práticas de governação societária e de reforçar a cultura de
responsabilidade e cumprimento que sempre norteou a atuação do Grupo, foi instituído, nomeadamente para
as situações em que o sistema de comunicação por via hierárquica possa não permitir alcançar os objetivos
pretendidos, um sistema de comunicação de irregularidades que substitui e releva o colaborador de o realizar
perante o primeiro responsável da unidade orgânica que integra o(s) colaborador(es) visado(s).
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Neste sentido, foi especialmente criado um endereço de correio eletrónico (comunicar.irregularidade@
millenniumbcp.pt), exclusivamente destinado à receção de comunicações de alegadas irregularidades que
ocorram dentro do Grupo, cuja gestão e encaminhamento é da competência da Comissão de Auditoria.
No caso de a comunicação estar relacionada com algum membro do Conselho de Administração ou de alguma
das suas comissões especializadas, a mesma deverá ser dirigida ao Presidente do Conselho de Administração
através de um endereço de correio eletrónico específico (presidente.ca@millenniumbcp.pt).
A Comissão de Auditoria articula com a Direção de Auditoria o tratamento das comunicações recebidas,
designadamente quanto à necessidade de proceder a diligências de averiguação adicionais ou de instaurar algum
procedimento disciplinar.

SECÇÃO V – COMISSÕES ESPECIALIZADAS
II.36. Identificação dos membros das comissões constituídas para efeitos de avaliação de
desempenho individual e global dos administradores executivos, reflexão sobre o sistema
de governo adotado pela sociedade e identificação de potenciais candidatos com perfil
para o cargo de administrador
Vide pontos II.1. D) e II.2. E).

II.37. Número de reuniões das comissões constituídas com competência em matéria de
administração e fiscalização durante o exercício em causa, bem como referência à realização
das atas dessas reuniões
Vide ponto II.2.

II.38. Referência ao facto de um membro da comissão de remunerações possuir conhecimentos
e experiência em matéria de política de remuneração
O currículo e percurso profissional dos membros do Conselho de Remunerações e Previdência, em funções
no exercício de 2012, constantes do Anexo II ao presente relatório, evidenciam a respetiva experiência e
conhecimentos.

II.39. Referência à independência das pessoas singulares ou coletivas contratadas para a
comissão de remunerações por contrato de trabalho ou de prestação de serviço relativamente
ao conselho de administração, bem como, quando aplicável, ao facto de essas pessoas terem
relação atual com consultora da empresa
Quando da contratação da Mercer Portugal – Recursos Humanos, Lda., promovida pelo Conselho de Remunerações
e Previdência, foi deliberado pelo Conselho de Administração, em articulação com o Conselho de Remunerações
e Previdência, solicitar a esta empresa a análise da política de remuneração dos Diretores do Banco, o que foi feito
com o objetivo de assegurar coerência nas políticas a praticar e racionalização de custos com consultores.
Por esta razão, e não mantendo esta consultora ou os seus responsáveis qualquer relacionamento privilegiado
com o Conselho de Administração ou qualquer dos seus membros, considera-se que a sua contratação para a
prestação do serviço com o âmbito alargado referido no parágrafo precedente em nada é passível da afetar a
independência desta consultora em relação à sociedade ou ao seu Conselho de Administração.
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CAPÍTULO III – INFORMAÇÃO E AUDITORIA
III.1. Estrutura de capital, incluindo indicação das ações não admitidas à negociação,
diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de
capital que cada categoria representa
Todas as ações emitidas pelo Banco Comercial Português estão admitidas à negociação, são de categoria única
e conferem os mesmos direitos e deveres. Consequentemente, não existem acionistas titulares de direitos
especiais.

III.2. Participações qualificadas no capital social do emitente, calculadas nos termos do
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários
Remete-se neste ponto para a informação facultada no Relatório e Contas de 2012, Capítulo Participações
Qualificadas.

III.3. Identificação de acionistas titulares de direitos especiais e descrição desses direitos
Não existem acionistas titulares de direitos especiais.

III.4. Eventuais restrições à transmissibilidade das ações,tais como cláusulas de consentimento
para a alienação, ou limitações à titularidade de ações
Não existem restrições estatutárias à livre transmissibilidade de ações.

III.5. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a
restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto
A Sociedade desconhece a existência de acordos parassociais que limitem a transmissibilidade de valores
mobiliários ou condicionem o exercício de direitos de voto.

III.6. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade
A) Quórum constitutivo – Artigo 24.º dos Estatutos
A Assembleia Geral delibera, em primeira convocação, quando estejam presentes ou representados acionistas
titulares de mais de um terço do capital social.
Em segunda convocatória a Assembleia Geral poderá reunir e deliberar seja qual for o número de acionistas
presentes ou representados e o montante de capital que lhes couber.

B) Quórum deliberativo – Artigo 25.º dos Estatutos
O quórum deliberativo exigido nos estatutos do Banco corresponde ao legal, ou seja, quer a Assembleia reúna
em primeira, quer em segunda convocação, as alterações de estatutos carecem de ser aprovadas por dois terços
dos votos emitidos. Nos termos do artigo 49.º dos Estatutos, é exigida maioria correspondente a três quartos
do capital realizado para a deliberação sobre dissolução da Sociedade.

III.7.Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores
no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos diretamente por estes
Não está previsto qualquer sistema com estas caraterísticas. Os trabalhadores que sejam detentores de ações
não são discriminados, em razão dessa sua qualidade, pelo que gozam exatamente dos mesmos direitos de
qualquer outro acionista.
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III.8.Descrição da evolução da cotação das ações do emitente,tendo em conta,designadamente:
Remete-se, aqui, para o Relatório e Contas de 2012, Capítulo: Ação Bcp.

III.9.Descrição da política de distribuição de dividendos adotada pela sociedade, identificando,
designadamente, o valor do dividendo por acão distribuído nos três últimos exercícios
Vide número anterior.

III.10. Descrição das principais caraterísticas dos planos de atribuição de ações e dos planos de
atribuição de opções de aquisição de ações adotados ou vigentes no exercício em causa,
designadamente justificação para a adoção do plano, categoria e número de destinatários
do plano, condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, critérios relativos
ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o qual as opções
podem ser exercidas, caraterísticas das ações a atribuir, existência de incentivos para a
aquisição de ações e ou o exercício de opções e competência do órgão de administração
para a execução e ou modificação do plano
Não existem atualmente planos de atribuições de ações nem de opções de aquisição de ações.

III.11. Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizados entre,
de um lado, a sociedade e, de outro, os membros dos seus órgãos de administração
e fiscalização ou sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo,
desde que sejam significativos em termos económicos para qualquer das partes envolvidas,
exceto no que respeita aos negócios ou operações que, cumulativamente, sejam realizados
em condições normais de mercado para operações similares e façam parte da atividade
corrente da sociedade
Todas as operações enquadráveis neste número foram realizadas em condições normais de mercado para
operações similares e integram-se na atividade corrente da Sociedade, tendo sido, independentemente do seu
valor, aprovadas em Conselho de Administração e submetidas a parecer da Comissão de Auditoria.

III.12. Descrição dos elementos fundamentais dos negócios e operações realizados entre a
sociedade e titulares de participação qualificada ou entidades que com eles estejam em
qualquer relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, fora das
condições normais de mercado
Todas as operações enquadráveis neste número foram realizadas em condições normais de mercado para
operações similares e integram-se na atividade corrente da Sociedade, tendo sido, independentemente do seu
valor, aprovadas em Conselho de Administração e submetidas a parecer da Comissão de Auditoria.

III.13. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de
fiscalização para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade
e titulares de participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer
relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários
Os negócios a realizar entre a Sociedade e membros de órgãos sociais, titulares de participação qualificada ou
entidades que com eles estejam em qualquer relação são objeto de apreciação exclusiva pelo Conselho de
Administração, suportada em análises e pareceres técnicos emitidos pela Direção de Crédito e em relatórios
elaborados pela Direção de Auditoria e sujeitos a parecer da Comissão de Auditoria.

III.14. Descrição dos elementos estatísticos (número, valor médio e valor máximo) relativos
aos negócios sujeitos à intervenção prévia do órgão de fiscalização
Durante o ano de 2012, a Direção de Auditoria analisou propostas de operações relativas a membros dos órgãos
sociais e a detentores de participação qualificada e a entidades com estes relacionadas. Os pareceres emitidos
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pela Direção de Auditoria foram incluídos nos respetivos processos de aprovação pelo órgão de administração
e de emissão dos pareceres pelo órgão de fiscalização do Banco, a que tais operações se encontram sujeitas.
No mesmo período, foram aprovadas 30 operações relativas a tais entidades, tendo o órgão de fiscalização se
pronunciado sobre as mesmas. Todos os negócios foram realizados em condições de mercado. O montante
médio das 30 operações aprovadas em 2012 foi de 176 milhões de euros e o montante máximo individual foi
de 1.327 milhões de euros.

III.15. Indicação da disponibilização, no sítio da Internet da Sociedade, dos relatórios anuais
sobre a atividade desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, pela comissão para
as matérias financeiras, pela comissão de auditoria e pelo conselho fiscal, incluindo
indicação de eventuais constrangimentos deparados, em conjunto com os documentos de
prestação de contas
Dos relatórios a que se refere o presente ponto, apenas releva para o Banco o relatório elaborado pela
Comissão de Auditoria, que consta dos documentos de prestação de contas, volume do qual este Relatório faz
parte, e está disponível no sítio do Banco na internet, na página com o seguinte endereço:
http://www.millenniumbcp.pt/pubs/pt/governacao/article.jhtml?articleID=677266

III.16. Referência à existência de um gabinete de apoio ao investidor ou a outro serviço
similar, com alusão a:
Através da Direção de Relações com Investidores, o Banco estabelece um diálogo permanente com o universo
financeiro – Acionistas, Investidores, Analistas e Agências de Rating, bem como com os mercados financeiros em
geral e as respetivas entidades reguladoras.
a) Funções da Direção de Relações com Investidores
As principais funções da Direção de Relações com Investidores são:
r Acompanhar a negociação dos valores mobiliários emitidos pelo Grupo, com vista à atualização da evolução
da base acionista da Instituição;
r Gerir o relacionamento com as agências de rating, incluindo a preparação e envio de informação relevante
com periodicidade regular ou relacionada com acontecimentos de relevo;
r Elaborar e publicar o Relatório e Contas anual, semestral e trimestral do Banco;
r Elaborar os prospetos das emissões realizadas pelo Banco;
r Colaborar com as áreas responsáveis pela emissão de dívida do Grupo e áreas de relações com investidores
de subsidiárias, nomeadamente na prestação de informação e coordenação de atividades;
r Cooperar com as diferentes áreas do Banco na prestação de informação institucional e divulgação da atividade
do Grupo.
b) Tipo de informação disponibilizada pela Direção de Relações com Investidores
Em 2012, à semelhança de anos anteriores, o Banco prosseguiu uma ampla atividade de comunicação com o
mercado, adotando as recomendações da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e as melhores práticas
internacionais em sede de comunicação financeira e institucional.
No âmbito do cumprimento das obrigações legais e regulamentares de reporte, é divulgada trimestralmente
informação relativa aos resultados e à atividade do Banco. São realizadas conferências de imprensa e conference
calls com Analistas e Investidores, que contaram com a participação de membros do Conselho de Administração.
Disponibiliza igualmente o Relatório e Contas Anual, relatório e contas semestral e informação trimestral, e
publica toda a informação relevante e obrigatória através do sistema de difusão de informação da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários.

529

2012

E CONTAS
2012 RELATÓRIO
Relatório sobre o Governo da Sociedade

Em 2012, o Banco efetuou 2.316 comunicados ao mercado, dos quais 293 relativos a informação privilegiada,
e participou em diversos eventos, tendo realizado roadshows em duas grandes praças financeiras mundiais –
Londres e Paris – sendo de destacar o que foi realizado no âmbito do aumento de capital. O Banco participou,
igualmente, em dez conferências de investidores organizadas por outros Bancos, como o Banco Espírito
Santo, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merril Lynch, Caixa Banco de Investimento, Banco Santander e
Commerzbank e no Euronext Portuguese Day em Nova Iorque onde realizou apresentações institucionais
e reuniões one-to-one com investidores.
Em 2012, foram ainda realizadas 180 reuniões com Investidores, sendo de referir o significativo aumento de
contactos com Investidores de dívida do Banco.
No sentido de aprofundar o relacionamento com a sua base acionista, o Banco criou uma linha telefónica de
apoio ao Acionista, gratuita e disponível todos os dias úteis, entre as 9 horas e as 19 horas. Criada em junho,
após o anúncio do plano de recapitalização do Banco, a linha tem tido uma utilização intensa, totalizando 2.144
contactos em 2012, com particular destaque para o período que precedeu a realização da Assembleia Geral
de Acionistas de 25 de junho e durante o período de subscrição do aumento de capital do Banco.Toda a
informação de natureza institucional e relevante que é pública encontra-se disponível no sítio do Banco, em
português e na versão em inglês, na página com o seguinte endereço:
www.millenniumbcp.pt
c) Vias de acesso à Direção de Relações com Investidores
Telefone: + 351 21 113 10 84
Fax: + 351 21 113 69 82
Morada: Av. Prof. Doutor Cavaco Silva, Edifício 1 Piso 0B
2744-002 Porto Salvo, Portugal
E-mail: investors@millenniumbcp.pt
d) Sítio da Sociedade na Internet
www.millenniumbcp.pt
e) Identificação do representante para as relações com o mercado
O representante do Banco para as relações com o mercado é Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes,
também primeiro responsável pela Direção de Relações com Investidores.

III.17. Indicação do montante da remuneração anual paga ao auditor e a outras pessoas
singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede suportada pela sociedade e ou por
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo e, bem assim, discriminação da
percentagem respeitante aos seguintes serviços: a) serviços de revisão legal de contas;
b) outros serviços de garantia de fiabilidade; c) serviços de consultoria fiscal; d) outros
serviços que não de revisão legal de contas. Se o auditor prestar algum dos serviços
descritos nas alíneas c) e d), deve ser feita uma descrição dos meios de salvaguarda
da independência do auditor. Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o
decorrente da Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de maio
RELAÇÃO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
Acompanhamento da atividade
O acompanhamento da atividade do Auditor do Grupo, KPMG & Associados, SROC, S.A. (KPMG) é assegurado
pelo Conselho de Administração, através da Comissão de Auditoria, competindo-lhe igualmente propor à
Assembleia Geral a respetiva eleição e designação pronunciando-se sobre as suas condições de independência
e outras relações com o Grupo.
Em consistência com a prática seguida em exercícios anteriores, o referido acompanhamento é efetuado através
de contactos regulares com a KPMG, que incluem a participação do Revisor Oficial de Contas nas reuniões
mensais da Comissão de Auditoria e que permitem ao Conselho de Administração e àquela Comissão a
discussão atempada das situações e critérios decorrentes do trabalho de auditoria.
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Serviços prestados pelo Auditor Externo (KPMG) em 2012
No ano de 2012, o revisor oficial de contas do Banco Comercial Português – KPMG – faturou em Portugal um
total de 2.935.571,00 euros, sendo que destes175.480,00 euros referem-se a “Serviços de Consultoria Fiscal” e
“Outros serviços que não de revisão legal ou de auditoria”, correspondendo a 6% do total.
Nas subsidiárias no estrangeiro, a KPMG faturou em 2012 um total de 1.272.160,00 euros, sendo que destes
39.826,00 euros referem-se a “Serviços de Consultoria Fiscal” e “Outros serviços que não de revisão legal ou
de auditoria”, correspondendo a 3,16% do total. Assim, em resultados consolidados, i.e. incluindo as operações
internacionais, esta percentagem perfaz 5,1% do total de serviços prestados pelo auditor externo, estando assim
dentro dos padrões recomendados pela CMVM (<30%).
No quadro abaixo ilustra-se, em síntese, a atividade do auditor externo em Portugal e no estrangeiro em 2012.
EUROS
PORTUGAL

Serviços de revisão legal de contas

ESTRANGEIRO

%

TOTAL

1.828.091,00

779.686,00

2.607.777,00

932.000,00

452.648,00

1.384.648,00

Outros serviços de garantia de fiabilidade
1. TOTAL SERVIÇOS DE AUDITORIA

%

2.760.091,00

Serviços de consultoria fiscal
Outros serviços que não de revisão legal de contas
2. TOTAL OUTROS SERVIÇOS

1.232.334,00

96,9% 3.992.425,00

40.000,00

3.125,00

43.125,00

135.480,00

36.701,00

172.181,00

175.480,00

94,0%

6,0%

2.935.571,00 100,0%

39.826,00

3,1%

%

94,9%

215.306,00

5,1%

1.272.160,00 100,0% 4.207.731,00

100,0%

Os valores de “Serviços de revisão legal de contas” incluem provisões efetuadas no exercício de 2012, para
pagamento de serviços prestados relativos a esse exercício e que serão faturados em 2013.
Apresentamos uma descrição dos principais serviços incluídos em cada uma das categorias de serviços prestados
pela KPMG com referência a 31 de dezembro de 2012.

1– SERVIÇOS DE AUDITORIA
Serviços de revisão legal das contas
Inclui os honorários cobrados pela KPMG no âmbito da auditoria e da revisão legal das contas consolidadas
do Grupo e das diversas empresas em base individual, auditoria das subsidiárias para efeitos de consolidação e
outros serviços associados à revisão legal das contas incluindo a auditoria com referência a 31 de dezembro, e
a revisão limitada com referência a 30 de junho.
Outros serviços de garantia e fiabilidade
Inclui os honorários cobrados pela KPMG no âmbito da prestação de serviços que dadas as suas caraterísticas
estão associados ao trabalho de auditoria e devem em muitos casos ser prestados pelos auditores estatutários,
nomeadamente: emissão de cartas conforto e pareceres sobre temas específicos (controlo interno ao
abrigo do disposto no Aviso n.º 5/2008; salvaguarda de ativos de acordo com o disposto pela CMVM;
serviços associados a verificação do relatório de sustentabilidade e outros serviços permitidos de natureza
contabilística).

2 – OUTROS SERVIÇOS
Serviços de consultoria fiscal
Inclui os honorários cobrados pela KPMG no âmbito do apoio fiscal prestado ao Grupo na revisão das obrigações
fiscais das diversas empresas em Portugal e no estrangeiro.
Outros serviços que não de revisão legal
Inclui os honorários cobrados pela KPMG no âmbito dos serviços que não de revisão legal que são permitidos
de acordo com as regras de independência definidas e sujeitas à monitorização da Comissão de Auditoria.
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Aprovação de serviços
O Millennium bcp mantém uma política de independência muito estrita de forma a prevenir quaisquer conflitos
de interesses na utilização dos serviços dos seus auditores externos. Como auditor do Grupo BCP, a KPMG
cumpre com as regras de independência definidas pelo Grupo, incluindo as definidas pela 8.ª Diretiva da
Comissão Europeia, revista pela Diretiva 2006/43/CE do Parlamento e do Conselho de 17 de maio de 2006,
transpostas parcialmente para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei n.º 224/2008 de 20 de novembro,
bem como as regras de independência definidas pela KPMG, através da aplicação das Normas Internacionais de
Auditoria emitidas pela International Federation of Accountants.
Tendo como objetivo a salvaguarda da independência do Auditor, e tendo presentes as boas práticas e as
normas nacionais e internacionais, foram aprovados, através da Comissão de Auditoria do Banco, um conjunto
de princípios reguladores, descritos como segue:
A KPMG, sociedades ou pessoas coletivas pertencentes à mesma (“Rede”) não poderão prestar ao Banco ou
ao Grupo, serviços que são considerados proibidos no âmbito das regras acima referidas;
Embora se considere o princípio geral de que a independência dos auditores externos pode ser afetada pela
prestação de serviços ao Grupo diferentes daqueles que se relacionam com a revisão legal ou a auditoria,
a Comissão de Auditoria identificou um conjunto de serviços que podem ser executados pelos auditores
externos, sem que a sua independência seja posta em causa. Estes serviços são autorizados pela Compliance
Office do Grupo e sujeitos a ratificação da Comissão de Auditoria.

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO E CONTROLO DE QUALIDADE DA KPMG
Gestão de risco
A responsabilidade da KPMG é de garantir que estes serviços não ponham em causa a sua independência
como auditor do Grupo BCP. Os requisitos de independência do auditor são determinados com base numa
combinação das políticas do Grupo BCP sobre a independência dos auditores externos, nas regras nacionais
de cada país, quando as mesmas são mais exigentes, e das regras internas da KPMG. Anualmente, a KPMG
reporta ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria sobre todas as medidas estabelecidas para
salvaguardar a sua independência na qualidade de auditor do Grupo BCP.
A KPMG implementou a nível internacional um sistema denominado “Sentinel”, que condiciona à autorização
do “Global Lead Partner” responsável pelo cliente, a prestação de serviços por qualquer escritório de toda a
rede KPMG. Este procedimento implica que as Unidades da KPMG a quem o serviço é solicitado obtenham a
autorização prévia do referido “Global Lead Partner”. A referida solicitação inclui a apresentação da fundamentação
do trabalho pedido, nomeadamente dos fatores que permitam avaliar o cumprimento das regras de risk
management aplicáveis e, consequentemente, da independência da KPMG.
O “Global Lead Partner” tem ainda a responsabilidade de verificar que as propostas de serviços apresentadas
através do “Sentinel” cumprem com as regras de pré-aprovação de serviços e, quando aplicável, procede às
diligências necessárias junto da Comissão de Auditoria, com vista à verificação do rigoroso cumprimento das
normas de independência aplicáveis.
Todos os colaboradores da KPMG são obrigados a cumprir as regras de independência referidas no
Risk Management Manual da KPMG Internacional, além de terem de cumprir integralmente com as regras
estabelecidas pela Ordem do Revisores Oficiais de Contas e, quando aplicável, do Independence Standards Board
e outras entidades reguladoras.
Cada profissional da KPMG é responsável por manter a sua independência, sendo obrigado a rever
periodicamente os seus interesses financeiros bem como relações pessoais e profissionais, no sentido de
assegurar o cumprimento estrito com os requisitos de independência da Firma e da profissão. Qualquer
colaborador da Firma está proibido de colaborar com qualquer outra entidade ou organização (cliente ou não),
seja como diretor, executivo, profissional liberal ou empregado.
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Por forma a garantir a sua independência e dos seus profissionais, tanto de facto como em substância, a KPMG
desenvolveu uma aplicação – KPMG Independence Compliance System (KICS) – a qual inclui informação relativa
a regras de independência, um motor de busca para aceder à lista de entidades restritas, nas quais não é permitido
deter interesses financeiros e um sistema de reporte de investimentos financeiros dos colaboradores, no qual
cada profissional regista a designação dos interesses financeiros por si detidos. Desta forma, esta aplicação
responde às exigências da AICPA relativamente à independência, não afetando as políticas de privacidade.
É exigida a todos os profissionais da KPMG uma declaração anual de independência, assinada por ocasião da sua
admissão e renovada anualmente, na qual estes se comprometem a não adquirir interesses financeiros, diretos
ou indiretos, em clientes da Firma a manter toda a informação a que têm acesso confidencial, e a evitar relações
com Colaboradores de clientes que possam pôr em causa a independência e a objetividade da Firma.

CONTROLO DE QUALIDADE
Controlo de qualidade por equipas internas dos escritórios nacionais
Com vista a garantir aos seus clientes a qualidade dos serviços que presta, a KPMG promove anualmente o controlo
de qualidade relativamente aos trabalhos que executa, o qual passa essencialmente pelos seguintes aspetos:
Revisão de cada trabalho por toda a equipa envolvida, permitindo, previamente à sua conclusão, identificar áreas
onde seja necessário trabalho adicional em determinada componente das demonstrações financeiras do cliente;
Revisão anual, por uma equipa dos mais experientes profissionais da KPMG, a uma amostra representativa dos
papéis de trabalho dos seus clientes, com vista a assegurar que o planeamento do trabalho foi efetuado da forma
mais eficaz, que a informação recolhida nesta fase permitiu estruturar e desenhar os testes de controlo interno
e substantivos adequados e que estes permitiram assegurar a análise de todas as áreas de risco identificadas nas
fases de planeamento do trabalho.
Controlo de qualidade por equipas internas dos escritórios internacionais
Além do controlo de qualidade permanentemente exercido pelos profissionais dos escritórios em Portugal, a
KPMG promove também, anualmente, auditorias de qualidade aos procedimentos gerais, de avaliação de risco
e de qualidade dos trabalhos realizados efetuadas por membros de escritórios internacionais da KPMG que
disponham da formação adequada para efetuar estes controlos.
Estes controlos permitem a partilha e harmonização dos conhecimentos da KPMG a nível mundial, permitindo a
identificação de riscos e a utilização de determinadas ferramentas de análise e minimização desse risco, já desenvolvidas
noutros países. A avaliação e controlo da qualidade efetuados por profissionais dos escritórios em Portugal e de
escritórios internacionais são suportados numa ferramenta informática especialmente desenvolvida para o efeito.
O referido acompanhamento é efetuado através de contactos periódicos com a KPMG, permitindo ao Conselho
de Administração e à Comissão de Auditoria a discussão atempada das situações e critérios decorrentes do
trabalho de auditoria.

III.18. Referência ao período de rotatividade do auditor externo
O Decreto-Lei n.º 224/2008 de 20 de novembro, no n.º 2 do artigo 54.º, estabelece o período máximo de
exercício de funções de auditoria pelo Sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal
das contas é de sete anos, a contar da sua designação, por outro lado a recomendação do Código do Governo
das Sociedades da CMVM expressa que a manutenção do Auditor Externo além do período de rotação
nela estabelecido deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização que pondere
expressamente as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição, parecer
que foi emitido e submetido à Assembleia Geral Anual, que era eletiva e se realizou em 18 de abril de 2011.
A fiscalização interna efetuada pela Comissão de Auditoria à independência do Auditor Externo, designadamente
no que respeita à prestação de serviços adicionais, bem como a respetiva avaliação do desempenho ao longo
do mandato, concluiu que as funções do Auditor Externo foram exercidas de forma adequada, revelando
profissionalismo e qualidade no trabalho desenvolvido.
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ANEXO I
CURRÍCULOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
António Vítor Martins Monteiro
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 22 de janeiro de 1944
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Presidente do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
• Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente do Conselho de Curadores e do Conselho Internacional da Fundação Millennium bcp
• Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho de Administração do Banco Comercial
Português, S.A.
Responsabilidades diretas:
• Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração
• Secretariado da Sociedade
• Fundação Millennium bcp
• Provedoria do Cliente
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Membro do Conselho de Administração do Banco Sabadell
• Membro Não Executivo do Conselho de Administração da SOCO International, plc
• Membro do Conselho Geral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
• Membro Não Executivo do Conselho de Administração do Banco Privado do Atlântico – Angola
• Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
Formação académica:
• Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa
• Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto a 11 de setembro de 1967
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Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 2001 a 2004 e de 2006 a 2009 – Representante de Portugal junto do Conselho da Agência Espacial
Europeia (ESA)
r De 2002 a 2009 – Membro do Fórum dos Embaixadores da Agência Portuguesa para o Investimento
r Em 2003 – Membro do Conselho Consultivo da Comissão Estratégica dos Oceanos
r De 2004 a 2005 – Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas
r Entre 2005 e 2006 – Alto Comissário das Nações Unidas para as Eleições na Costa do Marfim
r De 2006 a 2009 – Embaixador de Portugal em França
r Em 2010 e 2011 – Membro do Painel do Secretário-Geral das Nações Unidas para os Referendos no Sudão
r Em 2011 – Membro do grupo de trabalho criado pelo Primeiro-Ministro para a internacionalização e
desenvolvimento da Economia Portuguesa
r De março de 2009 a fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial
Português, S.A.
r De abril de 2011 a fevereiro de 2012 – Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e Vogal do Conselho
de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português, S.A.
r De fevereiro de 2012 a outubro de 2012 – Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
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Carlos José da Silva
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 6 de janeiro de 1966
• Nacionalidade: Angolana
• Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
• Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente da Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento) do Banco Comercial Português, S.A.
• Vice-Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Administrador Executivo do Banco Espírito Santo Angola (Besa)
• Desde 2006 – Fundador e CEO do Banco Privado Atlântico e Fundador de Banco de Investimento Privado
em Angola
• Desde 2009 – Fundador e Presidente do Banco Privado Atlântico Europa
• Desde 2010 – Vice-Presidente da Sociedade Baia de Luanda
• Desde 2010 – Presidente da Interoceânico Capital S.G.P.S., S.A.
• Desde 2010 – Presidente da Angola Management School
Formação académica:
• Licenciatura em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2001 a 2005 – Fundador e Administrador Executivo do Banco Espírito Santo Angola (Besa)
• Até 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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Nuno Manuel da Silva Amado
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 14 de agosto de 1957
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial
Português, S.A.
r Vogal da Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento) do Banco Comercial Português, S.A.
r Vogal do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
Fora de Portugal:
r Vice-Presidente do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Responsabilidades diretas:
r Gabinete da Presidência
r Direção de Comunicação
r Direção de Recursos Humanos
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Membro da Direção da APB – Associação Portuguesa de Bancos em representação do Banco Comercial
Português, S.A.
r Membro do Institut International D’Etudes Bancaires
r Membro do Conselho Fiscal da Fundação Bial
Formação académica:
r Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE)
r Advanced Management Programme no INSEAD, Fontainebleau
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 2001 a 2004 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e de 2000 a 2004 – Membro do Conselho de
Administração do Crédito Predial Português
r De 2001 a 2004 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e de 2000 a 2004 – Membro do Conselho de
Administração do Banco Totta & Açores
r De 1997 a 2006 – Membro da Comissão Executiva e do Conselho de Administração do Banco Santander de
Negócios Portugal
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• De 2005 a 2006 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração do
Banco Santander Totta, S.A.
• De 2005 a 2006 – Vice-Presidente da Comissão Executiva e membro do Conselho de Administração do
Banco Santander Totta, S.G.P.S.
• De agosto de 2006 a janeiro de 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração do Portal Universia
Portugal
• De agosto 2006 a janeiro 2012 – Diretor-Geral e membro do Comité de Direção do Banco Santander
Central Hispano
• De agosto 2006 a janeiro 2012 – Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de
Administração do Banco Santander Totta, S.A.
• De agosto de 2006 a janeiro 2012 – Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de
Administração do Banco Santander Totta, S.G.P.S.
• De 28 de fevereiro de 2012 a 19 de outubro de 2012 – Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Millennium bcp
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Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 6 de maio de 1954
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração
r Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S. A.
r Vogal do Conselho de Curadores da Fundação Millennium bcp
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração da PASIM – Sociedade Imobiliária, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração da PACIM – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Formação académica:
r Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Administrador-Delegado da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.
r Administrador da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções (Macau), Lda.
r Vice-Presidente do Conselho Superior do Banco Comercial Português, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A.
r Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português, S.A.
r Membro do Supervisory Board do Millennium Bank, S.A. (Polónia)
r Administrador da CIMPOR – Cimentos de Portugal, S.G.P.S., S.A.
r De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro 2012 – Vive-Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
r De março a outubro de 2012 – Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos (Renunciou)
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Álvaro Roque de Pinho de Bissaia Barreto
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 1 de janeiro de 1936
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Nomeações e Avaliações e da Comissão de Ética e Deontologia do Banco Comercial
Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia, S.A.
• Administrador não executivo da Nutrinveste – Soc. Gestora de Part. Sociais, S.A.
• Administrador não executivo da MELLOL – Soc. Gestora de Participações Sociais, S.A.
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Prime Drinks, S.A.
• Administrador não executivo da Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A.
Formação académica:
• Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico
• Management Course (American Management Association) (1961)
• Program on Management Development (Harvard Business School) (1969)
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 1998 a 2004 – Membro do Conselho Português e do Conselho Internacional do INSEAD
• De 1999 a 2004 – Deputado à Assembleia da República
• De 2000 a 2004 – Vice-Presidente da Direção do IBET – Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica
• De 2001 a 2004 – Administrador não executivo da Nova Robbialac – Indústria Ibérica de Tintas, S.A.
• De 2001 a 2004 – Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
• De 2002 a 2004 – Deputado à Assembleia Municipal de Lisboa
• De 2004 a 2005 – Ministro de Estado, das Atividades Económicas e do Trabalho
• De 2006 a 2012 – Administrador não executivo da SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e
Participações, SGPS, S.A.
• Desde 2006 – Administrador não executivo da Beralt Tin & Wolfram (Portugal), S.A.
• De abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão, Presidente da Comissão
de Ética e Deontologia e Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos do Banco Comercial Português, S.A.
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André Magalhães Luíz Gomes
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 20 fevereiro 1966
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.
r Vogal do Conselho de Administração da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo
r Vogal do Conselho de Administração da Bacalhôa – Vinhos de Portugal, S.A.
r Vogal do Conselho de Administração da Matiz Sociedade Imobiliária, S.A.
r Vogal do Conselho de Administração da Atram – Sociedade Imobiliária S.A.
r Administrador Único da Imobiliária de São Joaquim S.A.
r Administrador da Digiátomo – Sociedade Imobiliária, S.A.
r Administrador da Dichiarato, S.A.
r Gerente da Brightmelody Unipessoal, Lda.
r Administrador da Gauluna, S.A.
r Gerente da New Property – Sociedade Imobiliária, Lda.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FGA Capital Instituição Financeira de Crédito, S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FGA Distribuidora Portugal, S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Fiat Group Automobiles Portugal, S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Rentipar Financeira, S.G.P.S. – S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Quinta do Carmo – Sociedade Agrícola S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Explorer Investments, Sociedade Capital de Risco S.A.
r Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Explorer Investments, S.G.P.S. S.A.
Formação académica:
r Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa.
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Vogal do Conselho de Administração da Metalgest – Sociedade de Gestão, S.G.P.S. S.A.
r Vogal do Conselho de Administração – Moagens Associadas, S.A.
r Perito do Conselho de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português, S.A.
r De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
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António Henriques de Pinho Cardão
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 31 de maio de 1943
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos e da Comissão de Ética e Deontologia do Banco Comercial
Português, S.A.
Formação académica:
• Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 1997 a 1999 – Administrador do Crèdibanco-Banco de Crédito Pessoal, S.A. – Grupo BCP
• De 1999 a 2002 – Diretor Geral de Crédito do Grupo Banco Comercial Português – BCP
• De março de 2002 a março de 2005 – Deputado à Assembleia da República como deputado independente
no Grupo Parlamentar do PSD, em exclusividade de funções
• De 2005 a 2012 – Economista, em regime de profissão liberal: consultoria, elaboração de estudos económicos
e financeiros e avaliação de empresas
• De 2006 a 2012 – Presidente do Conselho Fiscal da sociedade Vila Galé, S.A.
• De 2009 a 2012 – Membro do Conselho Fiscal de sociedades do Grupo Monte & Monte, nomeadamente da
holding, Monte & Monte, S.G.P.S., S.A.
• De abril de 2011 a fevereiro 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial
Português, S.A.
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António Luís Guerra Nunes Mexia
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 12 de julho de 1957
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração
r Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
r Vogal da Comissão de Governo Societário do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Chief Executive Officer da EDP – Energias de Portugal, SA.
r Vice-Presidente da Associação Industrial Portuguesa
r Representante do Governo Português junto da União Europeia no grupo de trabalho para o desenvolvimento
das redes transeuropeias
Formação académica:
r Licenciatura em Economia pela Universidade de Genebra (Suíça)
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 2001 a 2004 – Chief Executive Officer da Galp Energia e Presidente do Conselho de Administração da
Petrogal, Gás de Portugal, Transgás e Transgás-Atlântico
r De 2002 a 2004 – Presidente do Conselho Geral da Ambeli
r Em 2004– Ministro das Obras Públicas, dos Transportes e das Comunicações do 16.º Governo Constitucional
r De 2008 a 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, S.A., tendo
anteriormente integrado o Conselho Superior deste Banco
r De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp

543

2012

E CONTAS
2012 RELATÓRIO
Anexos ao Relatório sobre o Governo da Sociedade

António Manuel Costeira Faustino
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 31 de março 1957
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente da Comissão de Ética e Deontologia do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Advogado (exercício da profissão em regime liberal)
• Sócio-gerente da sociedade Ricardo Aires – Gestão e Prestação de Serviços, Lda.
Formação académica:
• Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa – Universidade Clássica
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2001 a 2003 – Membro da Mesa da Assembleia Geral de C+P.A. – Cimento e Produtos Associados, S.A.
• De 2002 a 2005 – Vice-Presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados
• De 2005 a 2007 – Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados
• De 2005 a 2007 – Conselheiro do Conselho Geral da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores
• De 2007 a 2009 – Membro da Mesa da Assembleia Geral da AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.
• De 13 de março de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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Bernardo de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 18 de maio de 1973
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 4 de dezembro 2012
• Mandato em curso: Membro nomeado pelo Estado pelo período de vigência do investimento público para
reforço de fundos próprios
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Avaliação de Riscos e da Comissão de Nomeações e Avaliações (Gestão de Talento)
do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Desde 2006 – Managing Director no Deutsche Bank – RREEF Infrastructure
Formação académica:
• Licenciatura em Economia, pela Faculdade Nova de Lisboa
• Especialização em Econometria, Economia Internacional e Economia Monetária
• Bolsa de estudo British Chevening Scholarship atribuída pelo British Council para estudos de pós-graduacão no
Reino Unido (não utilizada)
• Investment Management Certificate – qualificação requerida pela Financial Services Authority para exercício
das funções financeiras que desempenha atualmente na City of London
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2000 a 2013 – Diretor do Gabinete de Análise de Negócios (Fusões e Aquisições) na EDP – Energias
de Portugal
• De 2004 a 2006 – Diretor – Equipa Europeia de Utilities no Citigroup – Corporate Finance e Fusões
e Aquisições
• Diretor no Deutsche Bank – RREEF Infrastructure
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César Paxi Manuel João Pedro
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 13 de outubro de 1974
• Nacionalidade: Angolana
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Governo Societário do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Responsável pela Direção Jurídica do Grupo Sonangol
Formação académica:
• Licenciatura em Direito – Universidade Agostinho Neto
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2003 a 2005 – Jurista Sénior encarregado das negociações dos Contratos Operacionais dos Blocos
Operados e Não Operados da Sonangol Pesquisa e Produção S.A.
• De 2005 a 2008 – Team Leader do Gabinete Jurídico da Sonangol Pesquisa e Produção, S.A.
• De 2008 a 2010 – Chefe do Departamento Jurídico de Negócios Operacionais e Concessões da Direção dos
Serviços Jurídicos da Sonangol, E.P.
• De 2010 a 2012 – General Counsel – Sonangol E.P.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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Jaime de Macedo Santos Bastos
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 26 de novembro de 1956
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração
r Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
r Vogal da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Revisor Oficial de Contas de várias sociedades
r Vogal do Conselho Fiscal da Cimpor, em representação da J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC
Formação académica:
r Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
r Diversos cursos de pós-graduação
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Consultor de sistemas de informação
r Colaborador da Arthur Andersen & Co.
r Professor Assistente na Universidade Católica Portuguesa
r Vogal do Conselho Fiscal da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
r De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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João Bernardo Bastos Mendes Resende
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 16 de junho de 1963
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente da Comissão de Avaliação de Riscos do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Desde 2009 – Membro do Conselho de Administração do Banco Urquijo (Grupo Banco Sabadell)
• Membro do Conselho Diretivo do Instituto de Estudos Económicos
• Membro do Instituto Espanhol de Analistas Financeiros
• Membro do Conselho Diretivo da Associação Espanhola do Mercado de Valores
• Membro do Conselho de Administração da Cajastur Servicios Financieros
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
Formação académica:
• Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais com Especialização em Finanças, Colégio Universitário de
Estudos Financeiros CUNEF, Universidad Complutense, Madrid
• M.B.A. em Direção de Empresas, pelo Instituto de Estudos Superiores da Empresa (IESE)
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2000 até junho de 2009 – Vice-Presidente e Diretor Geral da Ibersecurities, Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.
• De 2000 a 2003. – Administrador-delegado do ActivoBank (Grupo Banco Sabadell, Grupo BCP)
• De 2002 a 2009 – Membro do Comité Comercial do Banco Sabadell
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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João Manuel de Matos Loureiro
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 4 de outubro de 1959
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração
r Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
r Presidente da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Desde 1984 – Docente da Faculdade de Economia do Porto, sendo atualmente Professor Associado
r Desde 2008 – Diretor da Pós-Graduação em Direção de Empresas da Porto Business School (UPBS)
r Desde 2010 – Membro do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia do Porto
Formação académica:
r Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
r Doutoramento em Economia (especialidade de International Macroeconomics and Finance), pela Universidade
de Gotemburgo, Suécia
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 2000 a 2008 – Diretor do MBA em Finanças da Faculdade de Economia do Porto Business School
r De 2002 a 2008 – Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Economia do Porto
r De 2007 a 2008 – Coordenador da Comissão para a Orçamentação por Programas, Ministério das Finanças
r Desde 2008 – Membro do Conselho Geral da Porto Business School
r Em 2008 – Consultor para a avaliação do regime cambial de Cabo Verde
r De 30 de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco
Comercial Português, S.A.
r De 16 de abril de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Presidente da Comissão para as Matérias Financeiras do
Banco Comercial Português, S.A.
r De 29 de maio de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Presidente do Conselho Fiscal do Banco ActivoBank, S.A.
r De 22 de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2012 – Presidente do Conselho Fiscal do Banco BII – Banco
de Investimento Imobiliário, S.A.
r De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
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José Guilherme Xavier de Basto
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 19 de novembro de 1938
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Desde 2007, é administrador não executivo da Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A., sendo membro da respetiva
Comissão de Auditoria
Formação académica:
• Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra
• Curso Complementar de Ciências Político-Económicas
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 1974 até à aposentação, em 2004, ensinou as disciplinas de Fiscalidade e de Harmonização Fiscal na
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
• Em 20 de dezembro de 1988, foi nomeado vogal da Comissão de Acompanhamento das Privatizações,
funções que exerceu até 2007
• Tem publicado livros e artigos sobre fiscalidade e Direito Fiscal, especialmente sobre IVA e IRS. É presidente do
Conselho Fiscal da Associação Fiscal Portuguesa e Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa
de Consultores Fiscais. É membro do Gabinete de Estudos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
• De 30 de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 16 de abril de 2009 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal da Comissão para as Matérias Financeiras do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro de 2012 – Membro do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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José Jacinto Iglésias Soares
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 25 de junho de 1960
r Nacionalidade: Portuguesa e angolana
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
r Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração do Millennium bcp Prestação de Serviços, ACE
Responsabilidades diretas:
r Compliance Office
r Direção de Assuntos Jurídicos
r Direção de Auditoria
r Direção de Compras e Meios
r Direção de Informática e Tecnologia
r Direção de Operações
Cargos que desempenha fora do Grupo:
r Administrador não executivo da SIBS, S.G.P.S., S.A. e da SIBS Forward Payment Solutions, S.A.
r Membro da Comissão de Remunerações da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho Geral da Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria,
em representação do Banco Comercial Português, S.A.
Formação académica:
r Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa
r Pós-graduação em Direito Comercial e Sociedades Comerciais da Universidade Católica de Lisboa
r Programa de Direção de Empresas do AESE
r Pós-graduação em Contabilidade e Finanças pela Universidade Católica de Lisboa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 1986 a 2004 – Quadro no Banco Comercial Português S.A., tendo desempenhado as seguintes funções:
– Gerente de conta na sucursal da Av. 5 de Outubro – Lisboa
– Diretor da Sucursal de Cascais
– Diretor Coordenador Adjunto da Rede de particulares
– Diretor Comercial na Nova Rede e no Atlântico
– Diretor na Assessoria Jurídica
– De 2004 a 2005 – Presidente do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)
– De 2005 a 2007 – Diretor da Legal Support Division do Compliance Office no Banco Comercial Português S.A.
– De 2008 a 2009 – Managing Diretor da External Relations Division do Banco Privado Atlântico (Angola)
– De 2009 a 2011 – Administrador Executivo do Banco Privado Atlântico – Europa, responsável pelas áreas
de Compliance, Assessoria Jurídica e Auditoria Interna
– De 18 de abril de 2011 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do
Banco Comercial Português, S.A.
– De 18 de abril de 2011 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação
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José Rodrigues de Jesus
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 16 de outubro de 1944
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração
• Início do mandato: 4 de dezembro 2012
• Mandato em curso: Membro nomeado pelo Estado pelo período de vigência do investimento público para
reforço de fundos próprios
Cargos que desempenha no Grupo:
• Vogal do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A.
• Vogal da Comissão de Auditoria do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro do Conselho Fiscal do Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador S.G.P.S., S.A.
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Fiscal Único de várias empresas
Formação académica:
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 1968 a 2005 – Professor auxiliar na Faculdade de Economia do Porto, participando atualmente em cursos
de pós-graduação na Porto Business School
• De 1974 a 2012 – Economista, Consultor e Membro dos Conselhos Ficais do Finibanco Holding, S.G.P.S., S.A.
e do Finibanco, S.A.
• De 2012 ao presente: Membro do Conselho Fiscal da Mota-Engil, S.G.P.S., S.A., Millenniumbcp AGEAS Grupo
Segurador S.G.P.S., S.A. e Germen – Moagem de Cereais, S.A.
• De 1976 a 2012 – Como Revisor Oficial de Contas desempenhou funções nos Conselhos Fiscais de várias
empresas
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Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 2 de março de 1962
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
r Início do mandato: 28 fevereiro 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
r Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.
Fora de Portugal:
r Presidente do Conselho de Administração do Banque Privée BCP (Suisse), S.A.
r Vogal do Conselho de Administração do Millennium Bank, S.A. (Grécia)
r Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
r Presidente do Conselho de Administração do Banca Millennium, S.A. (Roménia)
Responsabilidades diretas:
r ActivoBank
r Direção de Empresas Centro
r Direção de Empresas Norte
r Direção de Empresas Sul
r Direção de Marketing de Empresas
r Foreign Business Support Office
r Bank Millennium (Polónia)
r Banca Millennium (Roménia)
r Millennium Bank (Grécia)
Formação académica:
r Em 1984 – Licenciatura em Economia, Universidade Católica Portuguesa
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Experiência profissional nos últimos 10 anos relevante para a função:
• De 2001 a 2003 – Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial
Português, S.A.
• De 2003 a fevereiro de 2009 – Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium, S.A.
(Polónia)
• De maio de 2003 a março de 2009 – Vogal do Supervisory Board da Millennium Leasing Sp Zoo (Polónia)
• De maio de 2003 a março de 2009 – Vogal do Supervisory Board da Millennium Dom Maklerski S.A. (Polónia)
• De maio de 2003 a março de 2009 – Vogal do Supervisory Board da Millennium Lease Sp Zoo (Polónia)
• De fevereiro a dezembro de 2008 – Gerente da BCP Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.
• De fevereiro de 2008 a março de 2009 – Gerente da BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, S.G.P.S., Lda.
• De fevereiro de 2008 a março de 2009 – Vogal do Conselho de Administração do Millennium bcp – Prestação
de Serviços, ACE
• De fevereiro de 2008 a dezembro de 2009 – Vogal do Conselho de Administração do Banco ActivoBank
(Portugal), S.A., atual Banco ActivoBank, S.A.
• De maio de 2008 a maio de 2010 – Vice-Presidente do Conselho de Administração do Millennium Bank, S.A. (Grécia)
• De julho de 2008 a outubro de 2010 – Presidente do Conselho de Administração da BCP Holdings (USA),
Inc. (Estados Unidos da América)
• De 15 janeiro de 2008 a 28 de fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco
Comercial Português, S.A.
• De 15 janeiro de 2008 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 24 de janeiro de 1956
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
r Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria do Millennium bcp
Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A.
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria da Médis – Companhia
Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria da Ocidental –
Companhia Portuguesa de Seguros, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria da Ocidental –
Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A.
r Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria da Pensões Gere – Sociedade
Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
Fora de Portugal:
r Vogal do Conselho de Administração do BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.
r Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
r Vogal do Conselho de Administração do Banco Millennium Angola, S.A.
Responsabilidades diretas:
r Direção Banca de Investimento
r Direção de Corporate
r Direção de Large Corporates
r Gabinete Estudos Estratégicos Internacionais
r Fundo de Private Equity de Recapitalização
r Banco Millennium Angola (Angola)
r Millennium bcp Ageas
r Millennium bim (Moçambique)
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Formação académica:
• 1978 – Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
• 1979 – Pós-graduada em Hautes Études Européennes à Dominante Économique pelo Collège d’Europe, em
Bruges
• 1980 – Master of Science pela London School of Economics, Universidade de Londres
Experiência pofissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• De 2002 a 2008 – Representante – Société Générale, Portugal
• De 2008 a 2009 – Ifogest – Consultoria e Investimentos, S.A.
• De 2009 até fevereiro 2012 – Administradora do Banco Privado Atlântico-Europa, S.A.
• De 28 fevereiro 2012 a 19 outubro 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
• De 29 março 2012 a 19 dezembro 2012 – Presidente do Conselho de Administração da Millennium bcp
Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
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Miguel de Campos Pereira de Bragança
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 25 de junho de 1966
r Naturalidade: Lisboa
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
r Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
r Presidente do Conselho de Administração do Banco de Investimento Imobiliário, S.A.
r Gerente da sociedade Millennium bcp Participações, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.
Fora de Portugal:
r Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
Responsabilidades diretas:
r Direção de Assessoria Fiscal
r Direção de Contabilidade e Consolidação
r Direção de Controlo de Custos e Performance
r Direção de Estudos, Planeamento e ALM
r Direção de Informação de Gestão
r Direção de Relações com Investidores
r Direção Internacional
r Direção de Tesouraria e Mercados
Formação académica:
r Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa
r INSEAD, Fontainebleau, programa de MBA. Prémio Henry Ford II, atribuído em cada ano aos alunos com
média de conclusão mais elevada
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r De 2000 A 2006 – Administrador, sendo responsável pelas áreas Financeira, Contabilidade e Controlo de
Gestão, Marketing e Produtos, no Banco Santander Totta e Santander Totta S.G.P.S.
r De 2007 a 2008 – Administrador Executivo com os pelouros de Produtos de Marketing, tendo acumulado, desde junho
,as responsabilidades de Canal Telefónico, Internet e Business Banking no Abbey National PLC (hoje Santander UK)
r De 2008 a fevereiro de 2012 – Administrador responsável pelas áreas Financeira, Contabilidade e Controlo
de Gestão, Marketing e Produtos no Banco Santander Totta, S.A., Santander Totta S.G.P.S. e Banco Santander
de Negócios (Portugal)
r De 28 de fevereiro de 2012 a 19 de outubro de 2012 –Vogal do Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp

557

2012

E CONTAS
2012 RELATÓRIO
Anexos ao Relatório sobre o Governo da Sociedade

Miguel Maya Dias Pinheiro
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 16 de junho de 1964
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva
• Início do mandato: 28 de fevereiro 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha no Grupo:
Em Portugal:
• Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da Interfundos – Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
Fora de Portugal:
• Presidente do Conselho de Administração do Banco Millennium Angola, S.A. (Angola)
• Vice-Presidente do Conselho de Administração do BIM – Banco Internacional de Moçambique
Responsabilidades diretas:
• Direção de Acompanhamento Especializado
• Direção de Contencioso
• Direção de Crédito
• Direção de Negócio Imobiliário
• Direção de Rating e Avaliações
• Direção de Recuperação de Retalho
• Direção de Recuperação Especializada
• Risk Office
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Membro do Conselho Geral e de Supervisão da Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco
S.A. em representação do Banco Comercial Português, S.A
Formação académica:
• Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE)
• Programa de Alta Direção de Empresas (PADE) – AESE
• Programa Avançado de Formação de Quadros – INSEAD
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Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Desde 1996 – Quadro do Grupo Banco Comercial Português, participando nas equipas de integração do
BPA no BCP, assumindo a coordenação do projeto de integração e da definição da proposta de valor para o
segmento de empresas
r De 2001 a 2003 – Deslocado em Barcelona, Espanha, tendo desempenhado as funções de C.E.O. da sociedade
Managerland, S.A. (operações de Internet banking do Grupo BCP e Sabadell)
r De 2003 a 2005 – Banco Comercial Português/Servibanca – Diretor Geral, assumindo a responsabilidade pelo
Centro de Contatos (operações de Internet, Banca Telefónica e Centro de Atenção ao Cliente)
r De 2005 a setembro de 2007 – Diretor Geral do Banco Comercial Português, membro do Comité Executivo
do Retalho
r De 2005 a setembro de 2007 – Responsável no BCP pela Direção de Inovação e Promoção Comercial
r De fevereiro de 2005 a setembro de 2007 – Administrador da sociedade Millenniumbcp Gestão de Fundos
de Investimento, S.A.
r De março de 2005 a setembro de 2007 – Presidente do Conselho de Administração da sociedade
Millenniumbcp Teleserviços, Serviços de Comercio Electrónico, S.A.
r De março a outubro de 2007 – Gerente da sociedade AF Internacional, S.G.P.S. Sociedade Unipessoal, Lda.
r De 2005 a setembro de 2007 – Membro da Comissão Executiva da CISP
r De agosto de 2007 a novembro de 2009 – Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração
Executivo do Banco Comercial Português, S.A.
r De dezembro de 2009 a maio de 2011 – Presidente do Conselho de Administração do Banco ActivoBank, S.A.
r De novembro de 2009 a fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco
Comercial Português, S.A.
r De março a junho de 2012– Presidente do Conselho de Administração do Banco Investimento Imobiliário, S.A.
r De 3 de novembro 2009 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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Rui Manuel da Silva Teixeira
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 4 de setembro de 1960
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
• Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Cargos que desempenha em sociedades do Grupo:
Em Portugal:
• Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco Comercial Português, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da Millennium bcp Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento, S.A.
Fora de Portugal:
• Vogal do Supervisory Board do Bank Millennium, S.A. (Polónia)
• Presidente do Conselho de Administração do Banque Privée BCP (Suisse), S.A.
Responsabilidades diretas:
• Direção de Banca Direta
• Direção da Qualidade e Apoio à Rede
• Direção Marketing Retalho
• Direção Private Banking
• Direção Residentes no Exterior
• Direção Retalho Centro Sul
• Direção Retalho Centro Norte
• Direção Retalho Norte
• Direção Retalho Sul
• Millennium bcp Bank & Trust
• Millennium Gestão de Ativos
• Banque Privée BCP (Suíça)
Cargos que desempenha fora do Grupo:
• Membro do Conselho de Administração da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. em representação
do Banco Comercial Português, S.A.
• Membro do Conselho de Remunerações e Previdência da SIBS, S.G.P.S., S.A. e SIBS Forward Payment Solutions, S.A.
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Formação académica:
r Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
r Curso de Especialização em “Gestão Industrial” pelo INEGI da FEUP
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Desde 1987 – Quadro do Banco Comercial Português, quadro diretivo desde 1990, membro da Alta Direção
do Grupo desde 1994 e Diretor Geral desde 2006 tendo desempenhado as seguintes funções:
– De 2001 a 2003 – Responsável pela Unidade de Produto de Crédito Imobiliário
– Em 2003 – Responsável pela Direção de Marketing do Retalho no Bank Millennium S.A. (Polónia)
– De 2003 a 2006 – Administrador Executivo do Bank Millennium S.A. (Polónia) e membro dos Supervisory
Boards da Millennium Dom Maklerski SA, BEL Leasing Sp Zoo e da FORIN Sp Zoo
– De 2006 a 2009 – Responsável pelo “IT Global Division” (Grupo) e membro do Comité de Coordenação
dos Serviços Bancários
– De 2009 a 2010 – Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium S.A.
(Polónia), membro do “European Banking Coordinatio Committee” e Vogal dos Supervisory Boards da
Millennium Dom Maklerski S.A., Millennium Leasing Sp Zoo e da Millennium Lease Sp Zoo
– Desde maio 2010 a abril de 2011 – Responsável pela Direção de Marketing, membro dos Comités de
Coordenação do Retalho e de Empresas e responsável, em acumulação, pelo Projeto M
– De 18 de abril de 2011 a fevereiro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração Executivo do Banco
Comercial Português, S.A.
– De 19 de abril de 2011 a 19 de outubro de 2012 – Vogal do Conselho de Administração da Fundação
Millennium bcp
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ANEXO II
CURRÍCULOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE REMUNERAÇÕES
E PREVIDÊNCIA DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Baptista Muhongo Sumbe
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 11 de março de 1961
• Nacionalidade: Angolana
• Cargo: Presidente do Conselho de Remunerações e Previdência
• Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Formação académica:
• Licenciatura em Economia pela Universidade Agostinho Neto, em Luanda (especialização em contabilidade e finanças)
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• 2002 – 2009 – Presidente Executivo do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da
Sonangol USA Houston, TX – USA
• Desde 2009 – Presidente do Conselho de Administração da Sonangol Holdings
• Desde 2009 – Presidente da Baía de Luanda e Presidente do Conselho de Administração da EIH (Energias
Inovação Holdings)
• Desde maio 2010 – Administrador Executivo da Sonangol E.P. e Vice-Presidente do ATLANTICO (Banco
Privado Atlântico)

José Luciano Vaz Marcos
Dados pessoais:
• Data de nascimento: 1 de outubro de 1961
• Nacionalidade: Portuguesa
• Cargo: Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência
• Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
• Mandato em curso: 2012/2014
Formação académica:
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
• Desde 1986 – Exercício de Advocacia
• Prestação de consultadoria a empresas na área do imobiliário, turismo, lazer, parques industriais e operações
de reestruturação urbanística
• Prestação de consultadoria a empresas na área da Contratação Pública
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José Manuel Archer Galvão Teles
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 6 de abril de 1938
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Formação académica:
r Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Exercício de Advocacia, senior partner da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
r De 1996 a 2006 – Membro do Conselho de estado Português por designação do então Presidente da
República, Jorge Sampaio
r Atualmente é Presidente das Assembleias Gerais das seguintes sociedades: Santander Totta, S.G.P.S., Auchan,
S.G.P.S. e Sonagi, S.G.P.S.

Manuel Soares Pinto Barbosa
Dados pessoais:
r Data de nascimento: 20 de maio de 1944
r Nacionalidade: Portuguesa
r Cargo: Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência
r Início do mandato: 28 de fevereiro de 2012
r Mandato em curso: 2012/2014
Formação académica:
r Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras pela Universidade
Técnica de Lisboa
r Mestrado pela Yale University
r Doutoramento pela Yale University
r Agregação pela Universidade Nova de Lisboa
Experiência profissional nos últimos dez anos relevante para a função:
r Desde 2005 Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da TAP, SGPS, S.A.
r Desde 2007 – Presidente da Comissão de Fixação de Remunerações da Cimpor – Cimentos de Portugal,
S.G.P.S., S.A.
r Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Nova Forum – School of Business & Economics
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Resultados Consolidados do Millennium bcp
em 31 de dezembro de 2012
 Iniciaram-se negociações com caráter de exclusividade com o

Piraeus Bank tendo em vista uma potencial alienação da operação
na Grécia. No entanto, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada com base na perspetiva sobre o desfecho destas
negociações

LIQUIDEZ
muito reforçada

 Melhoria do gap comercial: redução de 7,3 mil milhões de euros do

gap comercial face a dezembro de 2011, com o rácio de crédito
sobre depósitos (BdP) em 129% e o rácio de crédito líquido sobre
recursos de balanço em 112%
 Aumento de 5,1% dos recursos de balanço de clientes face à mesma

data do ano anterior, com crescimento dos depósitos em Portugal
 Evolução do crédito em linha com o plano de liquidez: -6,5% face a

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

dezembro de 2011

CAPITAL
confortavelmente
acima do exigido

RENDIBILIDADE
com sinais de
recuperação

 Rácio core tier I atinge 12,4% de acordo com critério BdP, já

incluindo os resultados de 2012, significativamente acima dos 9,3%
de dezembro de 2011
Rácio core tier I de 9,8% de acordo com critério EBA (11,4%
ajustado do buffer para os valores de 31 de dezembro de 2012)
 Resultado

líquido consolidado de -1.219 milhões de euros,
penalizado pelas imparidades para perdas estimadas e resultados
associados à operação na Grécia no valor de -694 milhões de euros

 Resultado líquido das operações na Polónia, em Moçambique e em

Angola de 236 milhões de euros
 Criação das bases para a recuperação da rendibilidade em Portugal:
 inversão da trajetória da margem financeira
 implementação do programa de reestruturação com

poupanças anuais futuras superiores a 30 milhões de euros
 menores entradas em crédito vencido

Com a reestruturação realizada (reforço de capital e liquidez e simplificação da
organização) estamos melhor preparados para o futuro e para apoiar a economia

Direção de Relações com Investidores
Rui Coimbra
Telf +351 211 131 084
investors@millenniumbcp.pt
rui.coimbrafernandes@millenniumbcp.pt
fvalente@millenniumbcp.pt
joaogodinho.duarte@millenniumbcp.pt
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Contacto de Imprensa
Erik T. Burns
Telf. +351 211 131 242
Tlm. +351 917 265 020
erik.burns@millenniumbcp.pt
cintia.barbas@millenniumbcp.pt
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

31 dez.12 31 dez.11
Balanço
Ativo total
Crédito a clientes (bruto)
Recursos totais de clientes
Recursos de balanço de clientes
Depósitos de clientes
Crédito total, líq. / Depósitos de clientes (1)
Crédito total, líq. / Depósitos de clientes (2)
Resultados
Resultado líquido
Margem financeira
Produto bancário
Custos operacionais
Imparidade do crédito (líq. de recuperações)
Outras imparidades e provisões
Impostos sobre lucros
Correntes
Diferidos
Rendibilidade
Produto bancário / Ativo líquido médio (1)
Rendibilidade do ativo médio (ROA) (3)
Resultado antes de impostos e interesses que não controlam / Ativo líquido médio (1)
Rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE)
Resultado antes de impostos e interesses que não controlam / Capitais próprios médios
Qualidade do crédito
Crédito com incumprimento / Crédito total (1)
Crédito com incumprimento, líq. / Crédito total, líq. (1)
Crédito em risco / Crédito total (1)
Crédito em risco, líq. / Crédito total, líq. (1)
Imparidade do crédito / Crédito vencido há mais de 90 dias
Rácios de eficiência (1) (4)
Custos operacionais / Produto bancário
Custos operacionais / Produto bancário (atividade em Portugal)
Custos com pessoal / Produto bancário
Capital
Fundos próprios totais
Riscos ponderados
Rácio Core Tier I (1)
Rácio de Adequação de Fundos Próprios de Base (1)
Rácio de Adequação de Fundos Próprios (1)
Sucursais
Atividade em Portugal
Atividade internacional
Colaboradores
Atividade em Portugal
Atividade internacional
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

Var.
12 / 11

89.744
66.861
68.547
55.768
49.390
128%
129%

93.482
71.533
65.530
53.060
47.516
145%
143%

-4,0%
-6,5%
4,6%
5,1%
3,9%

(1.219,1)
1.023,6
2.180,6
1.458,6
1.684,2
352,8

(848,6)
1.579,3
2.569,6
1.634,2
1.331,9
825,1

-35,2%
-15,1%
-10,7%
26,4%
-57,2%

81,7
(259,5)

66,9
(525,7)

22,2%
-

2,4%
-1,3%
-1,4%
-35,4%
-32,6%

2,6%
-0,8%
-1,3%
-22,0%
-28,0%

8,1%
1,9%
13,1%
7,2%
101,6%

6,2%
1,4%
10,1%
5,5%
109,1%

6 6 ,6 %
69,1%
37,1%

58,6%
60,2%
32,1%

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

5.263
55.455
9,3%
8,6%
9,5%

839
860

885
837

-5,2%
2,7%

8.982
11.383

9.959
11.549

-9,8%
-1,4%

De acordo com a Instrução n.º 23/2011 do Banco de Portugal.
Calculado de acordo com definição do Banco de Portugal.
Com base no resultado antes de interesses que não controlam.
Exclui impacto de itens específicos.
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RESULTADOS E ACTIVIDADE EM 2012
RESULTADOS
O resultado líquido consolidado do Millennium bcp foi negativo em 1.219,1 milhões de euros em 2012, que
compara com o resultado líquido negativo de 848,6 milhões de euros apurado em 2011.
O resultado líquido consolidado foi penalizado pelo registo de imparidade para perdas estimadas e pelo
resultado líquido negativo gerado pela operação na Grécia, no montante global de 693,6 milhões de euros, pelo
que excluindo este impacto o resultado líquido consolidado situou-se em -525,4 milhões de euros em 2012.
O resultado líquido consolidado de 2012 foi ainda condicionado pelo registo de imparidades e provisões na
atividade em Portugal, no montante de 1.236,0 milhões de euros, incorporando as necessidades de reforço
detetadas em 2012 no âmbito do Programa de Inspeções On-site (“OIP”), no montante de 290,0 milhões de
euros.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Na atividade internacional, de realçar os desempenhos favoráveis do Bank Millennium na Polónia, excluindo a
flutuação cambial do zloti face ao euro, e do Banco Millennium Angola.
O resultado líquido consolidado de 2012 inclui ainda:
 o impacto desfavorável na margem financeira das operações de liability management, efetuadas em
2011, no montante de 195,3 milhões de euros, e da emissão em 2012 de instrumentos híbridossubscritos pelo Estado Português, no valor de 134,9 milhões de euros;
 a contabilização de um custo no montante de 69,2 milhões de euros relacionado com as comissões pela
emissão de empréstimos obrigacionistas com garantia do Estado Português;
 a contabilização em custos com pessoal de uma componente de custos relacionados com o programa de
reestruturação e reformas antecipadas de 69,4 milhões de euros, não obstante o impacto favorável da
alteração legislativa relacionada com o subsídio por morte, no montante de 64,0 milhões de euros;
 a recompra de emissões próprias de títulos de dívida geradora de uma mais-valia de 184,3 milhões de
euros; e
 os ganhos associados a títulos da dívida pública portuguesa em carteira de 106,0 milhões de euros.
Por seu turno, o resultado líquido consolidado de 2011 inclui:
 as perdas associadas a títulos da dívida pública portuguesa em carteira de 128,2 milhões de euros;
 o reforço de dotações para imparidade do crédito, na sequência do Programa Especial de Inspeções
(“SIP”), de 381,0 milhões de euros;
 o reconhecimento de perdas por imparidade de títulos da dívida pública grega de 533,5 milhões de
euros;
 o reconhecimento de imparidade relativa ao restante goodwill do Millennium bank na Grécia de 147,1
milhões de euros;
 os encargos associados à transferência parcial das responsabilidades com pensões relativas a
reformados e pensionistas para a Segurança Social de 164,8 milhões de euros;
 a contabilização de custos relacionados com reformas antecipadas de 12,3 milhões de euros;
 a anulação de provisões relacionadas com o fundo de pensões de ex-membros do Conselho de
Administração Executivo e com o plano complementar de colaboradores, no montante global de 48,3
milhões de euros; e
 o reconhecimento do imposto diferido ativo no montante de 132,5 milhões de euros no âmbito da
reorganização das participações financeiras do Grupo.
A margem financeira situou-se em 1.023,6 milhões de euros em 2012, que compara com 1.579,3 milhões de
euros em 2011.
O comportamento da margem financeira da atividade em Portugal foi prejudicado (i) pela evolução em
sentidos opostos das taxas Euribor e do custo médio dos depósitos de clientes e (ii) pelo efeito volume de
negócios negativo, refletindo fundamentalmente o desempenho da carteira de crédito a clientes.
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Em 2012 a margem financeira incorpora os impactos relacionados com a emissão de instrumentos híbridos
subscritos pelo Estado Português, com as operações de liability management concretizadas no decurso do
segundo semestre de 2011 e com o maior custo dos depósitos a prazo de clientes face ao ano anterior,
beneficiando, contudo, do efeito do esforço de ajustamento do pricing ao perfil de risco do crédito concedido
a clientes. Todavia, no quarto trimestre de 2012 a margem financeira em Portugal evoluiu positivamente
quando comparada com o valor relevado no trimestre anterior, invertendo a tendência observada nos
trimestres precedentes, nomeadamente por via da trajetória descendente da remuneração dos depósitos a
prazo de clientes ao longo do exercício.
Na atividade internacional, a evolução da margem financeira foi condicionada pelo Millennium bank na Grécia,
não obstante os desempenhos favoráveis apurados pelo Bank Millennium na Polónia e pelo Banco Millennium
Angola.
A taxa de margem financeira situou-se em 1,23% em 2012, que compara com 1,74% apurada em 2011.
BALANÇO MÉDIO

Milhões de euros

31 dez.12

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Aplicações em instituições de crédito
Ativos financeiros
Créditos a clientes
Ativos geradores de juros
Ativos não geradores de juros

Depósitos de instituições de crédito
Depósitos de clientes
Dívida emitida e passivos financeiros
Passivos subordinados
Passivos geradores de juros
Passivos não geradores de juros
Capitais próprios e Interesses que não controlam
Taxa de margem financeira

31 dez.11

saldo
4.458
11.080
66.355
81.893
8.736
90.629

taxa %
1,36
4,36
4,48
4,29

saldo
4.363
12.247
72.783
89.393
7.838
97.231

taxa %
1,67
4,16
4,45
4,27

17.048
47.747
15.591
2.764
83.150
3.273
4.206
90.629

1,41
3,18
3,56
7,13
3,02

19.956
46.821
19.732
1.504
88.013
3.708
5.510
97.231

1,71
2,92
2,55
3,18
2,57

1,23

1,74

Nota: Os juros dos derivados de cobertura foram alocados, em dezembro de 2012 e de 2011, à respetiva rubrica de balanço.

As comissões líquidas totalizaram 690,8 milhões de euros em 2012, comparando com 789,4 milhões de euros
em 2011, refletindo o custo relacionado com a garantia prestada pelo Estado Português a emissões de dívida do
Banco, pelo que excluindo este impacto, as comissões líquidas diminuíram 3,7% face a 2011.
O desempenho das comissões líquidas no exercício de 2012, reflete fundamentalmente:
 a diminuição das comissões relacionadas com o negócio bancário (-2,0%), influenciada pela atividade
em Portugal, não obstante o aumento de 10,6% na atividade internacional. Todavia, as comissões
geradas pela prestação de serviços bancários diversos evoluíram positivamente face ao exercício
anterior, beneficiando da revisão do preçário transacional, nomeadamente as associadas a descobertos
e comissões de intervenção;
 a quebra das comissões relacionadas com os mercados financeiros (-13,0%), refletindo a evolução quer
da atividade em Portugal, quer da atividade internacional, como resultado da persistência de fatores
de incerteza nos mercados de capitais, materializando-se num desempenho desfavorável na atividade
de gestão de investimentos financeiros; e
 o custo associado a emissões de dívida do Banco com garantia prestada pelo Estado Português, no
montante de 69,2 milhões de euros, relevado em 2012.
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Os resultados em operações financeiras cifraram-se em 462,8 milhões de euros em 2012, que comparam com
207,6 milhões de euros em 2011.
Os resultados em operações financeiras de 2012 incorporam fundamentalmente os proveitos relevados na
atividade em Portugal relacionados com os ganhos resultantes da recompra de emissões próprias de títulos de
dívida, no montante global de 184,3 milhões de euros, e com os ganhos associados a títulos de dívida pública
portuguesa no montante de 106,0 milhões de euros. Estes impactos foram parcialmente contrariados pelas
perdas apuradas em operações associadas a instrumentos financeiros contabilizados ao fair value option no
montante de 30,0 milhões de euros e pelas perdas relacionadas com a venda de operações de crédito no
montante de 25,6 milhões de euros.
Por seu turno, os resultados em operações financeiras de 2011 foram influenciados pelas perdas associadas a
títulos da dívida pública portuguesa no montante de 128,2 milhões de euros, pela variação do justo valor
relacionada com o risco de crédito de instrumentos financeiros ao fair value option no montante de 20,6
milhões de euros e pelas vendas de operações de crédito no montante de 57,2 milhões de euros, apenas
parcialmente contrariados pelos ganhos associados às operações de recompra de emissões próprias.
Na atividade internacional, os resultados em operações financeiras evoluíram de 243,7 milhões de euros em
2011 para 150,9 milhões de euros em 2012, refletindo essencialmente a evolução das operações sobre títulos e
derivados, mitigada pelos maiores resultados em operações cambiais.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Os outros proveitos de exploração líquidos registaram perdas no montante de 56,1 milhões de euros em 2012,
que comparam com perdas de 22,7 milhões de euros apuradas no exercício anterior. Em 2011, os outros
proveitos de exploração líquidos em Portugal incorporam o efeito positivo relacionado com um ajuste de
prémios de seguros relacionados com pensões, no montante de 18,9 milhões de euros.
O comportamento dos outros proveitos de exploração líquidos foi sobretudo influenciado pela atividade em
Portugal, penalizado pelos impostos apurados no montante de 30,4 milhões de euros (22,0 milhões de euros em
2011) e pela contribuição tributária extraordinária sobre o sector bancário de 33,9 milhões de euros (32,0
milhões de euros em 2011), a par das perdas associadas à reavaliação de ativos recebidos em dação, apesar do
efeito favorável dos ganhos associados à prestação de serviços bancários.
OUTROS PROVEITOS LÍQUIDOS

Milhões de euros

Comissões líquidas
Comissões bancárias
Cartões
Crédito e garantias
Bancassurance
Outras comissões
Comissões relacionadas com mercados
Operações sobre títulos
Gestão de ativos
Comissões relacionadas com a garantia do Estado
Resultados em operações financeiras
Outros proveitos de exploração líquidos
Rendimentos de instrumentos de capital
Resultados por equivalência patrimonial
Total de outros proveitos líquidos
Outros proveitos líquidos / Produto bancário

31 dez. 12

31 dez. 11

690,8
655,0
182,6
175,2
60,4
236,9
104,9
62,3
42,6
(69,2)
462,8
(56,1)
3,9
55,7
1.157,0

789,4
668,7
184,5
184,9
72,7
226,6
120,7
73,8
46,9
–
207,6
(22,7)
1,4
14,6
990,3

53,1%

38,5%

Var.
12/11
-12,5%
-2,0%
-1,1%
-5,2%
-16,9%
4,5%
-13,0%
-15,5%
-9,1%
122,9%
16,8%
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Os resultados por equivalência patrimonial aumentaram para 55,7 milhões de euros em 2012, face aos 14,6
milhões de euros relevados em 2011, beneficiando do desempenho favorável da Millenniumbcp Ageas e
consequente maior apropriação de resultados associados à participação de 49% detida neste grupo segurador.
Os custos operacionais reduziram 10,7% para 1.458,6 milhões de euros em 2012, face aos 1.634,2 milhões de
euros apurados em 2011.
A evolução dos custos operacionais incorpora os seguintes impactos: (i) o efeito favorável da alteração
legislativa relacionada com a atribuição de subsídio por morte, no montante de 64,0 milhões de euros,
contabilizado no segundo trimestre de 2012; (ii) o registo de custos associados a reformas antecipadas e
rescisões por mútuo acordo (“RMAs”), nomeadamente no âmbito do programa de reestruturação, no montante
global de 69,4 milhões de euros em 2012 (12,3 milhões de euros em custos com reformas antecipadas em
2011); (iii) a anulação de provisões relacionadas com o fundo de pensões de ex-membros do Conselho de
Administração Executivo e com o plano complementar de colaboradores, no montante global de 48,3 milhões
de euros, relevada em 2011; e (iv) os encargos associados à transferência parcial das responsabilidades com
pensões relativas a reformados e pensionistas para a Segurança Social, no montante de 164,8 milhões de euros,
contabilizados em 2011.
Excluindo estes impactos, os custos operacionais reduziram 3,5%, beneficiando das diminuições de 3,3% nos
outros gastos administrativos, de 18,8% nas amortizações do exercício e de 1,8% nos custos com o pessoal.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Na atividade em Portugal, os custos operacionais incorporam os efeitos anteriormente mencionados, pelo que,
excluindo aqueles impactos, diminuíram 5,0% face a 2011, refletindo os menores custos relacionados com os
outros gastos administrativos (-6,4%), com o pessoal (-3,2%) e com as amortizações do exercício (-15,5%).
Na atividade internacional, os custos operacionais reduziram 1,1% para 587,1 milhões de euros em 2012, face
aos 593,8 milhões de euros apurados em 2011, beneficiando da redução de custos operada pelas subsidiárias na
Grécia e na Polónia, que mais que compensou os aumentos verificados no Millennium bim em Moçambique e no
Banco Millennium Angola, materializando o reforço da infraestrutura operacional e o suporte à estratégia de
crescimento em curso nestes dois mercados.
O rácio de eficiência, em base consolidada, excluindo itens específicos, situou-se em 66,6% em 2012, que
compara com 58,6% em 2011, enquanto na atividade em Portugal situou-se em 69,1% em 2012, que compara
com 60,2% em 2011.
Os custos com o pessoal cifraram-se em 815,4 milhões de euros em 2012 (953,6 milhões de euros em 2011). No
entanto, excluindo os impactos já mencionados, os custos com o pessoal situaram-se em 810,0 milhões de
euros em 2012, evidenciando, deste modo, uma diminuição de 1,8%, quando comparados com os 824,9 milhões
de euros relevados em 2011.
Este comportamento dos custos com o pessoal foi influenciado pela diminuição de 3,2% apurada na atividade
em Portugal, não obstante o aumento de 1,0% observado na atividade internacional.
Na atividade internacional, os custos com o pessoal refletem os aumentos relevados pelas subsidiárias em
Moçambique, Angola e na Polónia, incorporando o impacto do maior número de colaboradores naquelas duas
primeiras operações, face ao exercício anterior, na sequência da expansão das respetivas redes de
distribuição.
Os outros gastos administrativos diminuíram 3,3% para 565,2 milhões de euros em 2012, face aos 584,5
milhões de euros relevados em 2011, beneficiando do prosseguimento dos esforços de racionalização e
contenção de custos ao nível do Grupo e em especial do redimensionamento da rede de sucursais em Portugal,
destacando-se as poupanças obtidas nas rubricas de outsourcing, seguros, rendas, publicidade e deslocações.
Na atividade em Portugal, os outros gastos administrativos reduziram 6,4%, designadamente por efeito do
referido redimensionamento da rede de distribuição, enquanto na atividade internacional aumentaram 0,4%,
traduzindo os maiores gastos apurados nas subsidiárias em Moçambique e em Angola, acompanhando a
expansão das redes de distribuição locais, praticamente compensados pela redução de custos no Millennium
bank na Grécia e no Bank Millennium na Polónia.
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As amortizações do exercício reduziram 18,8% para 78,1 milhões de euros em 2012, face aos 96,1 milhões de
euros contabilizados em 2011.
Esta evolução reflete a diminuição de 15,5% nas amortizações do exercício na atividade em Portugal face a
2011, beneficiando da redução do nível de amortizações na generalidade das rubricas, em particular em
imóveis e equipamentos.
Na atividade internacional, as amortizações do exercício decresceram 22,0%, no mesmo período, como
resultado da diminuição das amortizações do exercício nas subsidiárias da Polónia, da Grécia e da Roménia,
bem como da desaceleração do nível de amortizações do exercício relevado no Banco Millennium Angola, não
obstante o aumento apurado pelo Millennium bim em Moçambique.
CUSTOS OPERACIONAIS

Milhões de euros

(1)

Custos com o pessoal
Outros gastos administrativos
Amortizações do exercício
Alteração legislativa relacionada com subsídio por morte e anulações
de provisões
Transferência parcial das responsabilidades com pensões
Programa de reestruturação e reformas antecipadas

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

dos quais:
Atividade em Portugal
Atividade internacional
Custos operacionais / Produto bancário (2) (3)

31 dez. 12

31 dez. 11

810,0
565,2
78,1
1.453,2

824,9
58 4,5
96,1
1.505,4

Var.
12/11
-1,8%
-3,3%
-18,8%
-3,5%

(64,0)
–
69,4
1.458,6

(48,3)
164,8
12,3
1.634,2

-10,7%

871,5
587,1

1.040,4
593,8

-16,2%
-1,1%

69,1%

60,2%

(1) Exclui os impactos da alteração legislativa relacionada com o subsídio por morte contabilizada no segundo trimestre de 2012 (64,0 milhões de
euros), da anulação de provisões relacionadas com pensões apurada em 2011 (48,3 milhões de euros), dos encargos associados à transferência
parcial em 2011 das responsabilidades com pensões relativas a reformados e pensionistas para a Segurança Social (164,8 milhões de euros) e do
registo de custos associados a reformas antecipadas e a rescisões por mútuo acordo, nomeadamente no âmbito do programa de reestruturação
(69,4 milhões de euros em 2012, dos quais: 2,7 milhões de euros com reformas antecipadas relevados no segundo trimestre 2012; 12,3 milhões de
euros de custos com reformas antecipadas em 2011).
(2) Atividade em Portugal. De acordo com a Instrução n.º 23/2011 do Banco de Portugal.
(3) Exclui impacto de itens específicos.

A imparidade do crédito (líquida de recuperações) totalizou 1.684,2 milhões de euros em 2012, que compara
com 1.331,9 milhões de euros em 2011. Esta evolução foi induzida pelo impacto das dotações para imparidade
de crédito relacionadas com a subsidiária na Grécia que ascenderam a 702,4 milhões de euros em 2012,
comparando com 89,5 milhões de euros em 2011, a par do reforço de dotações efetuado no âmbito dos
Programas de Inspeções no montante de 290,0 milhões de euros em 2012 relacionado com o OIP (381,0 milhões
de euros em 2011 relacionado com o SIP).
O comportamento da imparidade do crédito na atividade em Portugal traduz o contexto de elevada incerteza e
de persistência de um enquadramento macroeconómico e financeiro adverso, com a consequente deterioração
da situação económico-financeira das famílias e das empresas nacionais, materializada no agravamento dos
indicadores de risco de crédito e na manutenção de níveis elevados de dotações para imparidade do crédito.
Na atividade internacional, a imparidade do crédito (líquida de recuperações) reflete fundamentalmente o
aumento das dotações apurado pelas subsidiárias na Grécia e na Polónia.
O custo do risco situou-se em 252 pontos base em 2012, comparando com 186 pontos base relevados em 2011.
As outras imparidades e provisões totalizaram 352,8 milhões de euros em 2012, que comparam com 825,1
milhões de euros em 2011.
As dotações para outras imparidades e provisões de 2012 incorporam sobretudo o reforço de dotações na
atividade em Portugal relacionadas com perdas por imparidade em ativos financeiros, nomeadamente para
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ativos recebidos em dação que, no âmbito do processo de reavaliação regular destes ativos, evidenciaram uma
descida do respetivo valor de mercado.
A evolução das outras imparidades e provisões, face ao exercício anterior, foi influenciada sobretudo pelo
reconhecimento contabilístico em 2011 de perdas por imparidade de títulos da dívida pública grega, no
montante de 533,5 milhões de euros, e por imparidade associada ao goodwill do Millennium bank na Grécia de
147,1 milhões de euros.
Os impostos (correntes e diferidos) sobre lucros ascenderam a -177,8 milhões de euros em 2012, montante
que compara com -458,9 milhões de euros apurados em 2011.
Os referidos impostos incluem o gasto por impostos correntes no montante de 81,7 milhões de euros (66,9
milhões de euros em 2011), líquido do rédito por impostos diferidos no montante de 259,5 milhões de euros
(525,7 milhões de euros em 2011), induzido sobretudo pelas perdas por imparidade não dedutíveis para efeitos
do apuramento do lucro tributável de 2012 e a prejuízos fiscais apurados no exercício.

BALANÇO
O ativo total consolidado cifrou-se em 89.744 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012, que compara com
93.482 milhões de euros em 31 de dezembro de 2011.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

O crédito a clientes (bruto) diminuiu 6,5%, situando-se em 66.861 milhões de euros em 31 de dezembro de
2012, face aos 71.533 milhões de euros relevados em 31 de dezembro de 2011.
A redução da carteira de crédito, face ao final de 2011, foi determinada pela retração de 9,1% apurada na
atividade em Portugal. Na atividade internacional, a carteira de crédito aumentou 1,8%, face a 31 de
dezembro de 2011, influenciada em parte pelo efeito cambial da valorização do zloti face ao euro. Com efeito,
excluindo o efeito cambial, o crédito a clientes da atividade internacional reduziu na maioria das subsidiárias,
não obstante os crescimentos evidenciados pelo Banco Millennium Angola e pelo Millennium bim em
Moçambique.
A evolução da carteira de crédito reflete a contração do crédito a empresas (-9,9%) e do crédito a particulares
(-3,0%), como corolário do prosseguimento do processo de ajustamento do balanço tendo em vista a gradual
desalavancagem da atividade de intermediação financeira.
Entre os finais de dezembro de 2011 e de 2012, a estrutura da carteira de crédito a clientes manteve padrões
idênticos e equilibrados de diversificação, com o crédito a empresas a representar 49,5% do crédito total
concedido em 31 de dezembro de 2012, enquanto o crédito a particulares representava 50,5% da carteira de
crédito a clientes.
CRÉDITO A CLIENTES (BRUTO)

Milhões de euros

Var.
12/11

31 dez. 12

31 dez. 11

33.756
29.509
4.247
33.105
13.524
3.490
16.091
66.861

34.805
30.308
4.497
36.728
14.802
4.254
17.672
71.533

-3,0%
-2,6%
-5,6%
-9,9%
-8,6%
-17,9%
-8,9%
-6,5%

49.581
17.280

54.552
16.981

-9,1%
1,8%

Particulares
Crédito hipotecário
Crédito ao consumo
Empresas
Serviços
Comércio
Construção e Outros
Total
do qual:
Atividade em Portugal
Atividade internacional

8/19

571

2012

E CONTAS
2012 RELATÓRIO
Anexos ao Relatório sobre o Governo da Sociedade

Comunicado
Reuters>bcp.Is

Exchange>MCP

Bloomberg>bcp pl

ISIN

PTBCP0AM0007

A qualidade da carteira de crédito, avaliada pela proporção de crédito vencido há mais de 90 dias em função
do crédito total, situou-se em 6,2% em 31 de dezembro de 2012 (4,5% no final de 2011), repercutindo
sobretudo o impacto do comportamento da carteira de crédito a empresas.
O rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias por imparidades situou-se em 101,6% em 31 de
dezembro de 2012, que compara com 109,1% no final de 2011. Por seu turno, o rácio de cobertura do total da
carteira de crédito por imparidades evoluiu para 6,3% em 31 de dezembro de 2012 (4,9% no final de 2011).
O crédito com incumprimento situou-se em 8,1% do crédito total em 31 de dezembro de 2012, comparando
com 6,2% apurado no final de 2011, e o crédito em risco cifrou-se em 13,1% do crédito total em 31 de
dezembro de 2012 (10,1% no final de 2011).
CRÉDITO VENCIDO HÁ MAIS DE 90 DIAS E IMPARIDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Milhões de euros

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Particulares
Crédito hipotecário
Crédito ao consumo
Empresas
Serviços
Comércio
Construção e Outros
Total

Crédito
vencido há
mais de 90
dias

Imparidade
para riscos
de crédito

1.056
279
777
3.118
836
451
1.831
4.175

936
296
640
3.307
1.226
381
1.700
4.243

Crédito
vencido há
mais de 90
dias / Crédito
total
3,1%
0,9%
18,3%
9,4%
6,2%
12,9%
11,4%
6,2%

Grau de
cobertura
(Imparidade/CV
>90 dias)
88,6%
106,0%
82,3%
106,1%
146,7%
84,5%
92,8%
101,6%

Os recursos totais de clientes aumentaram 4,6%, para 68.547 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012,
face aos 65.530 milhões de euros apurados no final de 2011.
O aumento dos recursos totais de clientes foi potenciado pelo crescimento de 5,1% dos recursos de balanço de
clientes, face ao final de 2011, beneficiando do desempenho dos depósitos de clientes (+3,9%), bem como dos
débitos para com clientes titulados (+15,0%), traduzindo o enfoque no reforço e retenção de recursos estáveis.
Paralelemente, os recursos fora de balanço de clientes aumentaram 2,5%, face a 31 de Dezembro de 2011,
impulsionados quer pelos produtos de capitalização (+2,9%), quer pelos ativos sob gestão (+1,6%).
Na atividade em Portugal, os recursos totais de clientes cresceram 1,6%, elevando-se a 50.386 milhões de euros
em 31 de dezembro de 2012 (49.615 milhões de euros em 31 de dezembro de 2011). Na atividade
internacional, os recursos totais de clientes aumentaram 14,1% para 18.161 milhões de euros, alicerçados na
subida tanto dos recursos de balanço como dos recursos fora de balanço de clientes, consubstanciando os
desempenhos favoráveis das subsidiárias na Polónia, em Moçambique, em Angola e na Roménia.
Em 31 de dezembro de 2012, a estrutura dos recursos totais de clientes era composta maioritariamente por
recursos de balanço de clientes, que representavam 81% dos recursos totais de clientes, com especial destaque
para a componente de depósitos de clientes, que representava 72% dos recursos totais de clientes.
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Milhões de euros

31 dez. 12
Recursos de balanço de clientes
Depósitos de clientes
Débitos para com clientes titulados
Recursos fora de balanço de clientes
Ativos sob gestão
Produtos de capitalização
Total
dos quais:
Atividade em Portugal
Atividade internacional

31 dez. 11

Var.
12/11

55.768
49.390
6.378
12.779
3.798
8.981
68.547

53.060
47.516
5.544
12.470
3.739
8.731
65.530

5,1%
3,9%
15,0%
2,5%
1,6%
2,9%
4,6%

50.386
18.161

49.615
15.915

1,6%
14,1%

A carteira de títulos totalizou 14.488 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012, registando um aumento
de 2.407 milhões de euros, face aos 12.080 milhões de euros apurados em 31 de dezembro de 2011.
Esta evolução foi induzida sobretudo pelo aumento do saldo de títulos de dívida de emissores públicos,
nomeadamente de títulos de dívida pública portuguesa e polaca, apesar da simultânea redução da exposição a
títulos de dívida pública grega.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

GESTÃO DE LIQUIDEZ
O ano de 2012 foi caracterizado pela dificuldade generalizada das instituições bancárias portuguesas em
aceder aos mercados de financiamento de curto e médio-longo prazo. Ainda assim, o segundo semestre foi
revelador de ligeiras melhorias através da concretização das primeiras emissões por parte de algumas
entidades portuguesas no mercado internacional, situação não verificada desde o primeiro trimestre de 2010.
Em dezembro de 2011, o Conselho do Banco Central Europeu (“BCE”) aprovou um conjunto de medidas
adicionais com o objetivo de promover a concessão de crédito e a liquidez no mercado monetário da Área do
Euro, alargando, entre outros, os critérios para a determinação da elegibilidade dos ativos suscetíveis de serem
utilizados como garantia nas operações de política monetária do Eurosistema.
As principais prioridades definidas no Plano de Liquidez do Banco para 2012 assentaram no reforço e na defesa
da carteira de ativos elegíveis para desconto junto do BCE, de forma a mitigar e compensar os efeitos da perda
de elegibilidade de algumas securitizações e de outros ativos. A concretização deste objetivo implicou o
desenvolvimento e a implementação das seguintes ações:
I. Emissão e incorporação na pool de ativos elegíveis junto do BCE de dívida com garantia do Estado,
através de duas emissões: 1,4 mil milhões de euros e 1,5 mil milhões de euros, totalizando um valor de
aproximadamente 2,4 mil milhões de euros após haircuts, concretizada durante o primeiro semestre de
2012;
II. Incorporação, na pool de ativos elegíveis, de créditos aceites pelo Banco de Portugal, beneficiando do
alargamento temporário dos critérios de aceitação de colateral elegível anunciados em dezembro de
2011 pelo BCE;
III. Otimização da gestão dos ativos elegíveis, nomeadamente através de uma nova emissão de obrigações
hipotecárias.
O Plano de Liquidez do Banco previa igualmente a continuidade da política de desalavancagem, concretizada
com sucesso através da redução do gap comercial em 7,3 mil milhões de euros, em termos consolidados. Este
facto permitiu, simultaneamente, a amortização da dívida de médio-longo prazo vencida no decurso de 2012
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(3,9 mil milhões de euros), a realização de duas operações de liability management (1,4 mil milhões de euros,
no primeiro semestre) e outras recompras (0,2 mil milhões de euros), no montante global de 5,5 mil milhões de
euros.
A entrada de 3 mil milhões de euros relativos à emissão de instrumentos de capital Core Tier I subscritos pelo
Estado permitiu compatibilizar este elevado nível de amortização de dívida com uma redução material da
exposição líquida ao BCE de 12,7 mil milhões de euros no final de 2011 para 10,6 mil milhões de euros em 31
de dezembro de 2012, mantendo em níveis confortáveis o valor dos ativos elegíveis não comprometidos junto
do BCE.
No seguimento da prossecução de outro dos principais objetivos do Plano de Liquidez para 2012, o perfil
temporal do financiamento wholesale do Banco foi dilatado, através do recurso à segunda operação de
cedência de liquidez a médio prazo do BCE (LTRO), que permitiu elevar o montante total tomado a três anos
de 5,1 mil milhões de euros no final de 2011 para 12,1 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2012.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

CAPITAL
Na sequência de solicitação endereçada pelo Millennium bcp, o Banco de Portugal autorizou a adoção de
metodologias baseadas em modelos de notações internas (“IRB”) no cálculo de requisitos de capital para riscos
de crédito e de contraparte, cobrindo uma parte substancial dos riscos da atividade em Portugal e com efeitos
a 31 de dezembro de 2010. Subsequentemente, no quadro do processo de adoção sequencial de metodologias
IRB no cálculo de requisitos de capital para riscos de crédito e de contraparte, o Banco de Portugal autorizou a
extensão desta metodologia às subclasses de risco “Posições Renováveis de Retalho” e “Outras Posições de
Retalho” em Portugal com efeitos a 31 de dezembro de 2011. Mais recentemente – e com efeitos a 31 de
dezembro de 2012 -, o Banco de Portugal autorizou a utilização de estimativas próprias de fatores de
conversão de crédito (“CCF”) para as posições da classe de risco “Empresas” em Portugal e a adoção de
metodologias IRB para “Créditos colateralizados por bens imóveis residenciais” e para “Posições renováveis” da
carteira de Retalho na Polónia.
O rácio Core Tier I situou-se em 12,4% de acordo com as regras do Banco de Portugal e em 9,8% em
conformidade com os critérios da EBA (11,9% e 9,4%, respetivamente, em 30 de setembro de 2012), refletindo
a evolução favorável, no quarto trimestre de 2012, quer do Core Tier I (em 57 milhões de euros pelas regras do
Banco de Portugal e em 67 milhões de euros pelas regras da EBA) quer dos riscos ponderados (que diminuíram
1.577 milhões de euros).
O aumento do Core Tier I calculado pelas regras do Banco de Portugal foi determinado essencialmente pelo
aumento de capital concluído em outubro de 2012 (500 milhões de euros) e pelo aumento dos interesses que
não controlam (20 milhões de euros), cujos impactos foram parcialmente compensados pelos resultados
líquidos negativos apurados no quarto trimestre de 2012 (423 milhões de euros) e pela amortização de
impactos diferidos permitidos pelo Banco de Portugal (40 milhões de euros). O Core Tier I calculado pelas
regras da EBA beneficiou ainda da diminuição da dedução relacionada com as participações financeiras e com o
diferencial de imparidades face às perdas esperadas (10 milhões de euros), que foi determinada pelo efeito
positivo da utilização de estimativas próprias de fatores de conversão de crédito para as posições da classe de
risco “Empresas” em 31 de dezembro de 2012.
A diminuição dos riscos ponderados reflete fundamentalmente a adoção de metodologias IRB na Polónia (-294
milhões de euros), a redução de requisitos para risco operacional (-281 milhões de euros) e os efeitos do
deleverage e dos esforços de otimização levados a cabo neste período, não obstante o impacto desfavorável do
risco de mercado (+124 milhões de euros).
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Milhões de euros

31 dez. 12
Fundos Próprios
Core Tier I
Ações preferenciais e “Valores”
Outras deduções (1)
Base
Complementares
Deduções aos Fundos Próprios Totais
Total
Riscos Ponderados
Rácios de Solvabilidade
Core Tier I
Tier I
Tier II
Total
Rácio Core Tier I EBA (2)

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

ISIN

30 set. 12

6.579
173
(530)
6.223
697
(146)
6.773
53.271

6.522
172
(540)
6.154
678
(139)
6.693
54.847

12,4%
11,7%
1,0%
12,7%
9,8%

11,9%
11,2%
1,0%
12,2%
9,4%

(1) Inclui as deduções relacionadas com o diferencial de perdas estimadas face à imparidade e com a detenção de
participações significativas no capital de instituições financeiras não consolidadas para efeitos prudenciais, nomeadamente
as associadas às participações detidas na Millenniumbcp Ageas e no Banque BCP (França e Luxemburgo).
(2) Rácio Core Tier I calculado de acordo com os critérios definidos pela EBA. Neste âmbito, o Core Tier I apurado em
conformidade com as regras do Banco de Portugal foi deduzido das “Outras deduções (1)” e do buffer para riscos soberanos
(848 milhões de euros); os riscos ponderados não sofreram qualquer ajustamento.
Nota: o Banco de Portugal autorizou a utilização dos métodos de notações internas (IRB) para o cálculo de requisitos de
fundos próprios para risco de crédito, com efeitos a 31 de dezembro de 2010. Foram consideradas estimativas próprias das
probabilidades de incumprimento e das perdas dado o incumprimento (IRB Advanced) para as exposições de retalho sobre
pequenas empresas e colateralizadas por bens imóveis, residenciais ou comerciais, e estimativas próprias para as
probabilidades de incumprimento (IRB Foundation) para as carteiras de empresas, em Portugal, excluindo as do segmento
de promoção imobiliária e as tratadas pelo sistema de rating simplificado. No quadro do processo de adoção sequencial de
metodologias IRB no cálculo de requisitos de capital para riscos de crédito e de contraparte, o Banco de Portugal autorizou
a extensão desta metodologia às subclasses de risco “Posições Renováveis de Retalho” e “Outras Posições de Retalho” em
Portugal com efeitos a 31 de dezembro de 2011. Mais recentemente - e com efeitos a 31 de dezembro de 2012 -, o Banco de
Portugal autorizou a utilização de estimativas próprias de fatores de conversão de crédito (CCF) para as posições da classe
de risco "Empresas" em Portugal e a adoção de metodologias IRB para “Créditos colateralizados por bens imóveis
residenciais” e para “Posições renováveis” da carteira de Retalho na Polónia. No primeiro semestre de 2009, o Banco
recebeu autorização do Banco de Portugal para a utilização do método avançado (modelo interno) para o risco genérico de
mercado e para a utilização do método padrão para o risco operacional.

FUNDO DE PENSÕES
Em 31 de dezembro de 2012, as responsabilidades com pensões de reforma encontravam-se totalmente
financiadas e em níveis superiores aos limites mínimos definidos pelo Banco de Portugal, apresentando um grau
de cobertura de 119%. Na mesma data as responsabilidades com pensões ascendiam a 2.293 milhões de euros,
comparando com 2.452 milhões de euros apuradas em 31 de dezembro de 2011. O fundo de pensões registou,
em 2012, uma taxa de rendibilidade positiva de 1,6%, comparando com a taxa de rendibilidade negativa de
0,7% em 2011.
Em 2012 o Banco alterou os pressupostos atuariais do fundo de pensões, tendo a taxa de desconto passado para
4,5% (5,5% em 2011), a taxa de crescimento dos salários para 1% até 2016 e 1,75% após 2017 (2% em 2011) e a
taxa de crescimento das pensões para 0% até 2016 e 0,75% após 2017 (1,0% em 2011). As diferenças atuariais
registadas em 2012, considerando as financeiras, as não financeiras e as resultantes da alteração de
pressupostos, atingiram 164 milhões de euros (das quais 155 milhões de euros foram reconhecidas no primeiro
semestre do ano).
As diferenças atuariais de 2012 tiveram um impacto negativo, depois de imposto e da variação do corredor, de
25 pontos básicos no rácio Core Tier I do Grupo (sem significado no segundo semestre de 2012). No entanto,
considerando adicionalmente os efeitos negativos associados à transferência de responsabilidades com pensões
para o Regime Geral da Segurança Social (que foram neutralizados em 31 de dezembro de 2011) e à
amortização dos impactos diferidos permitidos pelo Banco de Portugal, aquele impacto aumenta para 133
pontos básicos.
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ACONTECIMENTOS SIGNIFICATIVOS
O prosseguimento da 1.ª fase do Plano Estratégico do Banco, que decorre até 2013 e que tem como prioridades
atingir rácios de capital confortáveis, melhorar a posição de liquidez, traduzida na redução do gap comercial, e
o reforço de dotações para imparidade do crédito na sequência do Programa de Inspeções realizado no âmbito
do Programa de Assistência Económica e Financeira e a preparação e apresentação ao Governo de um plano de
reestruturação exigido pela lei nacional e pelas regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de Estado, o
qual foi submetido formalmente pelo Estado à Comissão Europeia, constituíram os acontecimentos mais
significativos na atividade do Banco no 4.º trimestre de 2012. Merecem destaque neste período:
 No âmbito do Plano de Capitalização do Banco, concluiu-se com sucesso o processo de aumento de
capital, com subscrição pelos acionistas no exercício do direito legal de reserva de preferência, através
da emissão de 12.500 milhões de novas ações, pelo montante de 500 milhões de euros.
 Anúncio, em 3 de outubro, pela Autoridade Bancária Europeia (“EBA”) e pelo Banco de Portugal sobre os
resultados da avaliação final do exercício de capital e cumprimento da recomendação da EBA de
dezembro de 2011, informando que o BCP ultrapassou o requisito mínimo de 9% de rácio Core Tier I,
incluindo o buffer soberano como indicado nessa mesma recomendação.
 Preparação e apresentação ao Governo, em 19 de outubro, de um plano de reestruturação exigido pela
lei nacional e pelas regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de Estado, o qual foi submetido
formalmente pelo Estado à Comissão Europeia respeitando o prazo máximo de seis meses após a
aprovação do referido Despacho n.º 8840-B/2012 do Ministro do Estado e das Finanças, de 28 de junho de
2012, publicado em Suplemento ao Diário da República, 2.ª série, de 3 de julho de 2012.
 Nomeação de dois representantes do Estado nos órgãos sociais do Millennium bcp, Bernardo Sottomayor,
como primeiro administrador não-executivo, e José Rodrigues Jesus, como segundo administrador não
executivo (integrando igualmente a comissão de Auditoria), no âmbito do processo de recapitalização do
Banco e em conformidade com o disposto no artigo 14.º, n.º2, da Lei n.º 63-A/2008 (alterada e
republicada pela Lei n.º 4/2012) e no Despacho 8840-B/2012, de 28 de junho.
 No âmbito da conclusão do Programa de Inspeções On-site (“OIP”), cujo objetivo foi avaliar a
adequabilidade dos níveis de imparidade registados relativamente aos setores da construção e da
promoção imobiliária, em Portugal e Espanha, com referência a 30 de junho de 2012, o Banco comunicou
a necessidade de reforço desta rubrica no montante de 290 milhões de euros.
 Formalização da adesão ao European Progress Microfinance Facility, tornando-se o 1.º banco em
Portugal a aceder a este mecanismo, que visa garantir operações de Microcrédito, através do apoio a
micro empreendedores e criação de auto emprego em Portugal.
 Realização do primeiro leilão de imóveis além-fronteiras, através de videoconferência, viabilizando a
venda de 40 imóveis.
 Aderindo às mais recentes tecnologias e no intuito de apresentar o seu espólio através de duas
categorias (Museu numismático e Arte Partilhada), a Fundação Millennium bcp lançou, em dezembro, a
aplicação APP Fundação Millennium bcp.
 Inserida na política de Responsabilidade Social do Banco, a Fundação Millennium bcp e o Instituto de
Medicina Molecular (“IMM”) assinaram um protocolo, a três anos, estabelecendo a doação de um
montante total de 150 mil euros, que será utilizado pelo IMM num conjunto de iniciativas de investigação
e desenvolvimento do tratamento de tumores cerebrais.
 No âmbito do projeto de responsabilidade Social do BCP, a Fundação Millennium bcp assinou um
protocolo, a três anos, com a Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta, através do qual doará um
montante total de 180 mil euros, tendo como finalidade o desenvolvimento de um projeto de
investigação de casos de cardiopatia congénita.
 O Millennium bcp recebeu na Galeria Millennium, em parceria com a Casa da América Latina e a Câmara
Municipal de Lisboa, a exposição “Alegria Matta Alegria”, que decorreu até ao final de dezembro.
 Lançamento, em parceria com o semanário Expresso, do ciclo de conferências “Janelas para o Mundo”,
visando sensibilizar os empresários portugueses para opções de internacionalização em mercados como
Moçambique, Angola, Polónia e China.
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Lançamento pelo Banco Millennium Angola, do Crédito Bonificado para Micro, Pequenas e Médias
Empresas, no âmbito do programa Angola Investe, visando o financiamento do investimento realizado em
imobilizado corpóreo e/ou reforço do fundo de maneio.
Promoção pelo Millennium bim, do ciclo de palestras “Mais Conhecimento para Todos”, envolvendo a
participação de Clientes, Parceiros de Negócio e Colaboradores, abordando temas de elevada
importância para as Organizações, tais como a Gestão, Cultura Organizacional e Liderança.
Inserida no Programa “Mais Desporto para Todos”, o Millennium bim organizou mais uma edição da
“Corrida Millennium bim” que contou com uma adesão maciça da população e de várias figuras
emblemáticas do mundo do desporto moçambicano.
Na continuidade do Projeto de Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra Mim”, o Millennium bim
promoveu uma ação realizada no Hospital Provincial de Xai-xai, visando a reabilitação e oferta de
equipamento mobiliário e material didático e lúdico, para duas salas da ala de pediatria.
Reconhecimento do site Millennium bcp como o “Melhor Site de Banco Online” pelos prestigiados
“Prémios Leitor PCGuia”.
Obtenção das classificações máximas, TOP RATED, para “Leading Clients” e para “Crossborder” pela
conceituada revista Global Custodian, referência máxima na divulgação da Custódia Institucional
Internacional.
Conquista dos prémios “Eficácia da Comunicação 2012” pela Associação Portuguesa de Anunciantes, na
categoria de serviços financeiros, pela 2.ª vez consecutiva, e reconhecimento como Superbrand
portuguesa, uma distinção das “Marcas de Excelência em Portugal” que elege anualmente as melhores
marcas portuguesas.
Distinção do ActivoBank, com o prémio “Best Consumer Internet Bank in 2012” para o continente
europeu, pela prestigiada revista financeira internacional Global Finance.
Distinção do Bank Millennium, na Polónia, com 4 estrelas (segundo lugar), no ranking dos bancos com
melhor oferta para empresas, pela revista Forbes.
Atribuição de menção “Best and Friendliest Internet Bank”, ao Bank Millennium, pela revista Newsweek
no ranking “Friendly Bank - Internet Banking”.
Reconhecimento do Millennium Bim, pelo 4.º ano consecutivo, como o “Melhor Banco em Moçambique”,
atribuído pela revista internacional EMEA Finance.
Eleição do Millennium bim, pela 7.ª vez, como “Banco do Ano em Moçambique, 2012”, pela prestigiada
revista financeira internacional, The Banker.
Atribuição do prémio de “Melhor Marca de Moçambique” no setor da Banca, ao Millennium bim, pelo 4.º
ano consecutivo, resultante de um estudo realizado em todas as províncias do país pela empresa
GFK-Intercampus.
Refletindo o impacto da deterioração do risco de crédito resultante do ajustamento em baixa das suas
projeções para o crescimento da economia portuguesa em 2013, a Agência de Rating Moody’s anunciou,
a 4 de dezembro, ter procedido à revisão das notações dos depósitos e dívida sénior de longo prazo do
BCP de “Ba3” para “B1”, mantendo o Outlook negativo.
Na sequência da confirmação do rating de longo prazo da República Portuguesa em “BBB (low)”, a
agência de rating DBRS reafirmou, em 5 de dezembro, o rating do BCP em “BBB (low)” para os depósitos
e dívida sénior de longo prazo e em “R2 (middle)” para os depósitos e dívida de curto prazo, mantendo
uma tendência negativa.
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A economia mundial deverá ter abrandado ao longo do quarto trimestre de 2012 devido ao arrefecimento dos países
mais desenvolvidos, uma vez que os mercados emergentes evidenciaram sinais de algum dinamismo. Não obstante, o
sentimento nos mercados financeiros denotou uma tendência favorável.
O FMI estima que a taxa de crescimento do PIB mundial suba ligeiramente de 3,2% em 2012 para 3,5 % em 2013,
mantendo-se a discrepância de desempenho entre as economias emergentes (com expansão esperada de 5,5%) e as
economias avançadas (com crescimento projetado em 1,4%), destacando-se a perspetiva de contração da economia
da área do euro, a qual absorve mais de 70% das exportações portuguesas.
Na esfera dos bancos centrais merecem destaque as alterações introduzidas pela Reserva Federal norte-americana
nos objetivos de política monetária, nomeadamente no que se refere à fixação de referenciais quantificados, embora
não vinculativos, para a taxa de inflação e para a taxa de desemprego. O significativo hiato que ainda prevalece
entre as metas estabelecidas e a realidade económica motivou a Reserva Federal a intensificar o seu programa de
compra de dívida, o que a par com as medidas de natureza expansionista adotadas por outros bancos centrais,
incluindo os de vários países emergentes, contribuiu para um aumento do grau de acomodação das condições
monetárias à escala global.
No decurso do quarto trimestre foram tomadas duas decisões relevantes para a dissipação dos riscos de
desintegração da União Económica e Monetária. A primeira diz respeito à renegociação das condições do programa
de assistência financeira à Grécia, da qual surtiu um novo processo de reestruturação da dívida pública helénica. A
segunda consistiu na formalização de uma união bancária destinada a centralizar a supervisão das instituições de
crédito dos Estados-Membros da área do euro e dos restantes países da União Europeia que decidam participar.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
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A abundância de liquidez a nível global e o ambiente de maior confiança na área do euro tiveram um efeito benéfico
sobre os mercados financeiros, que se traduziu numa recuperação generalizada dos principais índices acionistas e na
compressão dos spreads dos títulos de dívida de maior risco, quer no segmento empresarial, quer no segmento
soberano, realçando-se a queda expressiva das yields da dívida pública portuguesa. O clima de menor aversão ao
risco favoreceu o prolongamento da trajetória de valorização do euro face ao dólar.
O Banco de Portugal reviu em baixa as suas projeções para o crescimento da economia portuguesa em 2013, de -1,6%
para -1,9%, refletindo uma apreciação menos favorável do comportamento da procura externa. A confirmar-se, este
cenário configura uma conjuntura de atenuação do ritmo de contração económica face ao ano de 2012, algo que é
consentâneo com a melhoria de alguns indicadores de atividade mais recentes. A natureza desfasada da reação do
mercado de trabalho face às condições económicas subjacentes indicia um agravamento adicional do desemprego
nos trimestres vindouros. A execução orçamental do Estado Português no cômputo de 2012 deverá permitir o
cumprimento da meta estabelecida no Programa de Assistência Económica e Financeira (entretanto revista de 4,5%
para 5% do PIB), pese embora à custa de operações não recorrentes, sem as quais o objetivo para o défice não seria
alcançado.
Apesar da suavização das restrições no acesso à liquidez e os elevados níveis de capitalização da banca nacional, a
totalidade do crédito concedido permaneceu em trajetória descendente, em larga medida devido à fraqueza da
procura, inerente à atual conjuntura recessiva. A contração do crédito foi transversal aos particulares e às empresas,
ainda que relativamente às últimas, se realce o crescimento dos empréstimos cedidos às unidades exportadoras. A
debilidade da atividade económica e o aumento do desemprego continuaram a pressionar a qualidade dos ativos dos
bancos.
A tendência de alargamento do perímetro recessivo que se foi consumando ao longo de 2012 na Europa adquiriu
expressão acrescida com o súbito enfraquecimento da atividade nos países da Europa de Leste, algo que se ficou a
dever à deterioração da procura externa e aos efeitos adversos sobre a procura doméstica decorrentes da
consolidação orçamental em curso. Este enquadramento menos favorável suscitou uma resposta determinada por
parte do banco central da Polónia sob a forma de redução das taxas de juro de referência, movimento que não foi
replicado na Roménia devido à necessidade de subordinação da política monetária ao controlo da inflação e à
estabilização do leu, desiderato atingido no final do ano. A resiliência dos mercados de matérias-primas em que
assentam as economias de Angola e de Moçambique tem permitido a estes dois países manterem ritmos de
crescimento sustentados, o que aliado à estabilização macroeconómica e à melhoria do contexto institucional, tem
fomentado o investimento estrangeiro, não só no setor energético como também em infraestruturas.
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GLOSSÁRIO
Carteira de títulos – ativos financeiros detidos para negociação, ativos financeiros disponíveis para venda, ativos com acordo de recompra
e ativos financeiros detidos até à maturidade.
Crédito com incumprimento – crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito de cobrança duvidosa reclassificado como vencido para
efeitos de provisionamento.
Crédito em risco – conceito que, segundo o Banco de Portugal, é mais abrangente do que o crédito com incumprimento, incorporando,
nomeadamente, a possibilidade dos devedores com prestações em atraso continuarem a não cumprir as suas responsabilidades de crédito.
Para definição detalhada consultar instrução n.º 23/2011 do Banco de Portugal.
Custo do risco – proporção das dotações para imparidade do crédito (líquida de recuperações) em função da carteira de crédito
Custos operacionais – custos com o pessoal, outros gastos administrativos e amortizações do exercício.
Débitos para com clientes titulados – emissões de títulos de dívida do Banco colocados junto de clientes.
Produto bancário – margem financeira, rendimentos de instrumentos de capital, comissões líquidas, resultados em operações financeiras,
resultados por equivalência patrimonial e outros proveitos de exploração líquidos.
Outras imparidades e provisões – imparidade de outros ativos financeiros, imparidade de outros ativos, nomeadamente os ativos
recebidos em dação decorrentes da resolução de contratos de crédito com clientes, imparidade do goodwill e outras provisões.
Outros proveitos de exploração líquidos – outros proveitos de exploração, outros resultados de atividades não bancárias e resultados de
alienação de subsidiárias e outros ativos.
Outros proveitos líquidos – comissões líquidas, resultados em operações financeiras, outros proveitos de exploração líquidos, rendimentos
de instrumentos de capital e resultados por equivalência patrimonial.
Produtos de capitalização – inclui unit linked e planos poupança reforma.
Recursos totais de clientes – débitos para com clientes titulados e não titulados, ativos sob gestão e produtos de capitalização.
Rendimentos de instrumentos de capital – dividendos recebidos de investimentos em ativos financeiros disponíveis para venda.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
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Resultados em operações financeiras – resultados em operações de negociação e de cobertura, resultados em ativos financeiros
disponíveis para venda e resultados em ativos financeiros detidos até à maturidade.
Resultados por equivalência patrimonial – resultados apropriados pelo Grupo associados à consolidação de entidades onde, apesar de
exercer influência significativa, não exerce o controlo das políticas financeira e operacional.
Taxa de margem financeira – relação entre a margem financeira e o saldo médio do total de ativos geradores de juros.

“Disclaimer”
Este documento não representa uma oferta de valores mobiliários para venda no Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão ou em qualquer
outra jurisdição. Não podem ser vendidas ou oferecidas ações nos Estados Unidos a não ser que as mesmas estejam registadas de acordo
com o “US Securities Act” de 1933 ou se encontrem isentas de tal registo. Qualquer oferta pública de valores mobiliários efetuada nos
Estados Unidos, Canadá, Austrália ou Japão teria que ser efetuada por meio de um prospeto com informação detalhada sobre a empresa e
sua gestão, incluindo as Demonstrações Financeiras.
A informação financeira constante neste documento foi preparada de acordo com as normas internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do
Grupo BCP no âmbito da preparação das demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o Regulamento (CE) 1606/2002.
Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por parte do BCP em relação a resultados futuros.
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INDICADORES CONSOLIDADOS: ATIV IDADE EM PORTUGAL E ATIV IDADE INTERNACIONAL
Atividade em Portugal
V ar.

31 dez. 11

1.023,6

1.579,3

3 ,9

1,4

R e s u lt ad o d e s e r viç o s e c o mis s õ e s

6 9 0 ,8

789,4

O u t r o s p r o ve it o s d e e x p lo r aç ão

(56,1)

R e s u lt ad o s e m o p e r aç õ e s fin an c e ir as

4 6 2 ,8

PTBCP0AM0007

Milhões de euros

Consolidado
31 dez. 12

ISIN

Atividade internacional

V ar.

V ar.

31 dez. 12

31 dez. 11

-35,2%

492,7

9 9 8 ,8

-

2,8

0,8

-12,5%

452,0

5 6 0 ,9

(2 2 ,7 )

-

(60,1)

(24,3)

-

4 ,0

1 ,6

-

207,6

122,9%

312,0

(36,1)

-

1 5 0 ,9

2 4 3 ,7

-38,1%

12/11

31 dez. 12

31 dez. 11

-5 0 ,7 %

5 3 0 ,9

5 8 0 ,5

-

1 ,0

0 ,5

-

- 1 9 ,4 %

2 3 8 ,8

2 2 8 ,5

4,5%

12/11

12/11

Demonstração de resultados
M ar g e m fin an c e ir a
R e n d ime n t o d e in s t r u me n t o s d e c ap it al

Resultado s po r equivalênc ia patrimo nial
P r o d u t o b an c ár i o

-8,5%

55,7

14,6

-

54,3

14,6

-

1,4

–

-

2 .1 8 0 ,6

2 .5 6 9 ,6

- 1 5 ,1 %

1 .2 5 3 ,6

1 .5 1 4 ,7

-1 7 ,2 %

9 2 7 ,0

1 .0 5 4 , 9

-1 2 , 1 %
1,0%

C u s t o s c o m o p e s s o al

8 1 5 ,4

953,6

-14,5%

532,3

6 7 3 ,3

-2 0 ,9 %

2 8 3 ,1

2 8 0 ,3

O u t r o s g as t o s ad min is t r at ivo s

5 6 5 ,2

584,5

-3,3%

298,7

3 1 9 ,2

- 6 ,4 %

2 6 6 ,4

2 6 5 ,3

0,4%

7 8 ,1

96,1

-18,8%

40,5

4 7 ,9

-1 5 ,5 %

3 7 ,6

4 8 ,2

-22,0%

1 .4 5 8 ,6

1 .6 3 4 ,2

- 1 0 ,7 %

8 7 1 ,5

1 .0 4 0 ,4

-1 6 ,2 %

5 8 7 ,1

5 9 3 ,8

-1 ,1 %

722,0

935,4

-22,8%

382,1

474,3

-19,4%

339,8

461,1

-26,3%

1.257,0

1.331,9

-5,6%

889,0

1.136,7

-21,8%

368,0

195,2

88,5%

3 5 2 ,8

825,1

-57,2%

347,0

8 2 1 ,8

-5 7 , 8 %

5 ,9

3 ,3

-

(8 8 7 ,8 )

(1 .2 2 1 ,6 )

-

(853,8)

(1.484,2)

-

(34,0)

262,6

(177,8)

(458,9)

-

(179,8)

(513,2)

-

2 ,0

5 4 ,3

-

8 1 ,8

85,9

-4,7%

( 5 ,1 )

0,3

-

8 7 ,0

8 5 ,6

1,6%

(791,8)

(848,6)

-

427,2

–

(1 .2 1 9 ,1 )

(8 4 8 ,6 )

-

(668,9)

(971,3)

-

(123,0)

122,7

-

A t i v o t o t al

8 9 .7 4 4

9 3 .4 8 2

-4 , 0 %

6 7 .4 5 9

7 1 .1 5 6

-5 ,2 %

2 2 .2 8 5

2 2 .3 2 6

-0 ,2 %

Recursos totais de clientes

68.547

65.530

4,6%

50.386

49.615

1,6%

18.161

15.914

14,1%

55.768

53.060

5,1%

38.767

37.948

2,2%

17.001

15.112

12,5%

49.390

47.516

3,9%

32.604

32.522

0,3%

16.786

14.994

12,0%

Débito s para c o m c lientes titulado s

6.378

5.544

15,0%

6.163

5.425

13,6%

215

119

81,1%

Recursos fora de balanço de clientes

12.779

12.470

2,5%

11.619

11.668

-0,4%

1.161

802

44,7%

Ativo s so b gestão

3.798

3.739

1,6%

3.025

3.203

-5,6%

773

536

44,2%

Pro duto s de c apitalizaç ão

8.981

8.731

2,9%

8.594

8.465

1,5%

387

266

45,5%

66.861

71.533

-6,5%

49.581

54.552

-9,1%

17.280

16.981

1,8%

33.756

34.805

-3,0%

23.138

24.458

-5,4%

10.618

10.348

2,6%

Crédito hipotec ário

29.509

30.308

-2,6%

20.669

21.768

-5,1%

8.840

8.540

3,5%

Crédito ao c o nsumo

4.247

4.497

-5,6%

2.469

2.689

-8,2%

1.778

1.808

-1,6%

Empresas

33.105

36.728

-9,9%

26.443

30.094

-12,1%

6.662

6.634

0,4%

Serviç o s

13.524

14.802

-8,6%

11.600

12.751

-9,0%

1.924

2.051

-6,2%

Co mérc io

3.490

4.254

-17,9%

2.313

3.036

-23,8%

1.178

1.218

-3,3%

16.091

17.672

-8,9%

12.530

14.307

-12,4%

3.561

3.365

5,8%

Crédito venc ido total

4.362

3.476

25,5%

3.318

2.696

23,1%

1.043

780

33,7%

Crédito venc ido há mais de 90 dias

4.175

3.196

30,6%

3.204

2.497

28,3%

971

699

38,9%

6,2%

4,5%

6,5%

4,6%

5,6%

4,1%

4.243

3.488

2.863

2.813

953

675

6,3%

4,9%

5,8%

5,2%

5,5%

4,0%

101,6%

109,1%

89,4%

112,6%

98,2%

96,6%

252

18 6

1 79

2 08

213

11 5

A mo r t izaç õ e s d o e x e r c íc io
C u s t o s o p e r ac i o n ai s
Resultados operacionais antes de provisões
Imparidade do c rédito (líquida rec uperaç õ es)
O u t r as imp ar id ad e s e p r o vis õ e s
R e s u l t ad o an t e s d e i m p o s t o s
Imp o s t o s
In t e r e s s e s q u e n ão c o n t r o lam
Resultado líquido antes imp. perdas estimadas
Imparidade para perdas estimadas

(*)

R e s u l t ad o l í q u i d o

-

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Indicadores de balanço e de atividade

Recursos de balanço de clientes
Depó sito s de c lientes

Crédito a clientes (bruto)
Particulares

Co nstruç ão e O utro s
Q ualidade do crédito

Crédito venc ido há mais de 90 dias / Crédito to tal
Imparidade do c rédito (balanç o )
Imparidade do c rédito (balanç o ) / Crédito to tal
Imparidade do c rédito (balanç o ) / Crédito
venc ido há mais de 90 dias
Custo do risc o (líq. rec uperaç õ es, em p.b.)

21,7%

1,8%

41,2%

(*) Dotações para imparidades relacionadas com perdas estimadas na subsidiária na Grécia que, conjuntamente com as dotações efe tuadas nas contas da subsidiária, apresentam
um incremento do nível de imparidades, face ao ano anterior, ao atingirem 702,4 milhões de euros em 2012.
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Comunicado
Reuters>bcp.Is

Exchange>MCP

Bloomberg>bcp pl

ISIN

PTBCP0AM0007

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
Demonstração dos Resultados Consolidados
para os anos findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

2012

2011

(Milhares de Euros)

Juros e proveitos equiparados
Juros e custos equiparados

3. 6 15 . 922
( 2. 5 92 . 337 )

4.060.136
(2.480.862)

Margem financeira

1. 0 23 . 585

1.579.274

3 . 873
6 90 . 776
401.128

1.379
789.372
204.379

46 . 206

3.253

15 . 513
( 5 2 . 047 )

(22.793)

Rendim entos de instrum entos de capital
Resultado de serviços e com issões
Resultados em operações de negociação e de cobertura
Resultados em ativos financeiros
disponíveis para venda
Resultados em ativos financeiros detidos
até à m aturidade
Outros proveitos de ex ploração

2.129.034
Outros resultados de atividades não bancárias
Total de proveitos operacionais

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Custos com o pessoal
Outros g astos adm inistrativos
Am ortizações do exercício
Total de custos operacionais
Resultado operacional antes de provisões e imparidades
Im paridade do crédito
Im paridade de outros ativos f inanceiros
Im paridade de outros ativos
Im paridade do g oodwill
Outras provisões
Resultado operacional
Resultados por equivalência patrim onial
Resultados de alienação de subsidiárias
e outros ativos

2.554.864

2 0 . 093

26.974

2. 1 49 . 127

2.581.838

8 15 . 413
5 65 . 161
78 . 065

953.649
584.459
96.110

1. 4 58 . 639

1.634.218

690.488

947.620

( 1. 6 84 . 179 )
( 74 . 699 )
( 2 60 . 655 )
( 17 . 463 )

(1.331.910)
(549.850)
(128.565)
(160.649)
13.979

( 1. 3 46 . 508 )

(1.209.375)

55 . 659

14.620

( 24 . 193 )

(26.872)

Resultado antes de im postos
Impostos
Correntes
Dif eridos

( 1. 3 15 . 042 )

(1.221.627)

( 81 . 696 )
2 59 . 529

(66.857)
525.714

Resultado após im postos
Resultado consolidado do período atribuível a:
Acionistas do Banco
Interesses que não controlam

( 1. 1 37 . 209 )

(762.770)

( 1. 2 19 . 053 )
81 . 844

(848.623)
85.853

( 1. 1 37 . 209 )

(762.770)

( 0, 10 )
( 0, 10 )

(0,05)
(0,05)

Resultado do período
Resultado por ação (em euros)
Básico
Diluído
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Comunicado
Reuters>bcp.Is

Exchange>MCP

Bloomberg>bcp pl

ISIN

PTBCP0AM0007

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
Balanço Consolidado em 31 de dezembro de 2012 e 2011

2012

2011

(Milhares de Euros)

Ativo
Caixa e disponibilidades em bancos centrais
Disponibilidades em outras instituições de crédito
Aplicações em instituições de crédito
Créditos a clientes
Ativos financeiros detidos para neg ociação
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos com acordo de recom pra
Derivados de cobertura
Ativos financeiros detidos até à m aturidade
Investim entos em associadas
Ativos não correntes detidos para venda
Propriedades de investim ento
Outros ativos tang íveis
Goodwill e ativos intangíveis
Ativos por im postos correntes
Ativos por im postos diferidos
Outros ativos

3. 5 80 . 54 6
8 29 . 68 4
1. 8 87 . 38 9
6 2 . 6 18 . 2 3 5
1. 6 90 . 92 6
9. 2 23 . 41 1
4 . 28 8
1 86 . 03 2
3. 5 68 . 96 6
5 16 . 98 0
1 . 2 84 . 1 2 6
5 54 . 23 3
6 26 . 39 8
2 59 . 0 5 4
34 . 03 7
1. 7 55 . 41 1
1. 1 24 . 32 3

2.115.945
1.577.410
2.913.015
68.045.535
2.145.330
4.774.114
495
495.879
5.160.180
305.075
1.104.650
560.567
624.599
251.266
52.828
1.564.538
1.790.650

89.744.039

93.482.076

1 5. 2 65 . 76 0
4 9. 3 89 . 86 6
1 3. 5 48 . 26 3
1. 3 93 . 19 4

17.723.419
47.516.110
16.236.202
1.478.680

3 29 . 26 7
3 01 . 31 5
2 53 . 32 8
4. 2 98 . 77 3
15 . 58 8
2 . 86 8
9 45 . 62 9

2.578.990
508.032
246.100
1.146.543
24.037
2.385
1.647.208

8 5. 7 43 . 85 1

89.107.706

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.500.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Passivo
Depósitos de instituições de crédito
Depósitos de clientes
Títulos de dívida em itidos
Passivos financeiros detidos para neg ociação
Outros passivos financeiros ao justo valor
através de resultados
Derivados de cobertura
Provisões
Passivos subordinados
Passivos por im postos correntes
Passivos por im postos diferidos
Outros passivos
Total do Passivo
Capitais Próprios
Capital
Títulos próprios
Prém io de em issão
Ações preferenciais
Outros instrum entos de capital
Reservas de j usto valor
Reservas e resultados acum ulados
Resultado do período atribuível aos
acionistas do Banco

3. 5 00 . 00 0
( 1 4 . 21 2)
71 . 72 2
1 71 . 17 5
9 . 85 3
2 . 66 8
8 50 . 02 1
( 1. 2 19 . 05 3)

Total de Capitais Próprios atribuíveis aos acionistas do Banco
Interesses que não controlam
Total de Capitais Próprios

3.372.174

6.065.000
(11.422)
71.722
171.175
9.853
(389.460)
(1.241.490)
(848.623)
3.826.755

6 28 . 01 4

547.615

4. 0 00 . 18 8

4.374.370

89.744.039

93.482.076
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE REMUNERAÇÕES E PREVIDÊNCIA
A O Conselho de Remunerações e Previdência analisou com a assessoria da Direção de Recursos Humanos
e da Mercer Portugal – Recursos Humanos, Lda., empresa líder global em serviços de consultoria nas áreas de
talentos e de performance de recursos humanos, as políticas de remunerações dos órgãos sociais do Banco
Comercial Português, bem como os Planos de Remuneração.
O Conselho de Remunerações e Previdência considera que a política de remunerações adotada, conforme
consta da declaração sobre política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização, por si aprovada estão em consonância com o plano de recapitalização do Banco com recurso a
investimento público, nomeadamente, com o disposto no artigo 12.º da Portaria n.º 150-A/2012, encontram-se
corretamente a ser implementadas e correspondem no seu juízo a uma prudente gestão do risco, do capital
e da liquidez da Instituição e será apresentada à Assembleia Geral de Acionistas que se realizará em 20 de
maio de 2013.

Lisboa, 22 de abril de 2013

O Conselho de Remunerações e Previdência
Baptista Muhongo Sumbe
Manuel Soares Pinto Barbosa
José Manuel Archer Galvão Teles
José Luciano Vaz Marcos
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PARECER DO CONSELHO DE REMUNERAÇÕES E PREVIDÊNCIA
1. O Conselho de Remunerações e Previdência analisou o documento contendo os princípios e regras da
política de remuneração dos membros do órgão de administração e de fiscalização, aprovados na Assembleia
Geral de Acionistas de 31 de maio de 2012.
2. O Conselho de Remunerações e Previdência tem presente também os ajustamentos a essa política, destinados
a vigorar enquanto não forem integralmente reembolsados os instrumentos de Capital Core Tier 1 subscrito
pelo Estado e traduzidos na redução do valor do conjunto das remunerações dos membros do Conselho de
Administração para 50% do valor médio das remunerações pagas aos membros desses órgãos nos anos de
2010 e 2011.
3. O Conselho de Remunerações e Previdência não se pronuncia sobre os ajustamentos acima referidos, uma
vez que os mesmos decorrem do disposto na disciplina legal das operações de recapitalização.
4. O Conselho de Remunerações e Previdência tem presente a forma como a política acima descrita foi aplicada
em 2012 e, designadamente, o que sobre isso é relatado no Relatório e Contas, incluindo no Relatório sobre
o Governo da Sociedade, e os principais valores dos custos incorridos pelo Banco com a remuneração dos
membros do Conselho de Administração.
5. O Conselho de Remunerações e Previdência considera que a referida política é compatível com os princípios
do alinhamento de interesses da sociedade com os dos acionistas e demais stakeholders do Banco, da
manutenção dos fundos próprios do Banco em níveis adequados e respeitadores dos rácios aplicáveis e da
assunção e gestão sã e eficaz dos riscos.
6. O Conselho de Remunerações e Previdência aprovou a política de remunerações a submeter com caráter
vinculativo à Assembleia Geral de Acionistas e recomenda a respetiva aprovação.

Lisboa, 22 de abril de 2013

O Conselho de Remunerações e Previdência
Baptista Muhongo Sumbe
Manuel Soares Pinto Barbosa
José Manuel Archer Galvão Teles
José Luciano Vaz Marcos
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ANEXO V
POSIÇÃO ACIONISTA E OBRIGACIONISTA DOS MEMBROS
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS, DOS DIRIGENTES, NA ACEÇÃO DO N.º 3 DO
ARTIGO 248.º-B DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS, E PESSOAS
ESTREITAMENTE RELACIONADAS COM ESTAS CATEGORIAS
Acionistas/Obrigacionistas

Título

N.º títulos à data de

31-12-2011 (a)

Natureza do negócio e quantidade
de valores mobiliários negociados

31-12-2012

Aquisições

Alienações

Preço unitário
em euros

Data

MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
António Vítor Martins Monteiro (1)

Ações BCP

2.410

6.589

4.179

04/10/2012

0,04

Carlos José da Silva

Ações BCP

151.438

414.089

262.651

04/10/2012

0,04

0

300

300

22/03/2012

1.000

803.297

04/10/2012

0,04

04/10/2012

0,04

Obrig BCP Ret Sem
Cresc III/12EUR 3/2013
Nuno Manuel da Silva Amado

Ações BCP

200.000

1.003.297

Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte

Ações BCP

0

0

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

Ações BCP

0

0

André Luiz Gomes

Ações BCP

6.784

19.437

12.653

(2)

Ações BCP

102.778

281.034

178.256

04/10/2012

0,04

António Luís Guerra Nunes Mexia

Ações BCP

1.507

4.120

2.613

04/10/2012

0,04

António Manuel Costeira Faustino

Ações BCP

0

0

Bernardo de Sá Braamcamp
Sobral Sottomayor

Ações BCP

0

0

César Paxi Manuel João Pedro

Ações BCP

0

0

Jaime de Macedo Santos Bastos

Ações BCP

537

1.468

931

04/10/2012

0,04

António Henriques de Pinho Cardão

João Bernardo Bastos Mendes Resende

Ações BCP

0

0

João Manuel de Matos Loureiro

Ações BCP

1.753

4.793

3.040

04/10/2012

0,04

José Guilherme Xavier de Basto

Ações BCP

1.811

4.951

3 140

04/10/2012

0,04

04/10/2012

0,04

Obrig BCP Mill Rend
Sem Mar 10/13

5

5

José Jacinto Iglésias Soares

Ações BCP

130.743 (b)

384.002

253.259

José Rodrigues de Jesus

Ações BCP

0

0

0

Luís Maria França de Castro Pereira
Coutinho
Maria da Conceição Mota Soares
de Oliveira Callé Lucas

Ações BCP

286.914

822.123

535.209

04/10/2012

0,04

Ações BCP

0

100.001

100.001

04/10/2012

0,04

Miguel de Campos Pereira de Bragança

Ações BCP

0

623.813

623.813

04/10/2012

0,04

Miguel Maya Dias Pinheiro

Ações BCP

210.000

601.733

391.733

04/10/2012

0,04

Rui Manuel da Silva Teixeira (3)

Ações BCP

31.982

134.687

102.705

04/10/2012

0,04
(continua)
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(continuação)

Acionistas/Obrigacionistas

Título

N.º títulos à data de

Natureza do negócio e quantidade
de valores mobiliários negociados

31-12-2011 (a)

31-12-2012

Aquisições

Alienações

Preço unitário
em euros

Data

DIRIGENTES
Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral (4)
Dulce Maria Pereira Cardoso
Mota Jorge Jacinto
Fernando Manuel Majer de Faria

Ações BCP

(c)

74.550

47.286

04/10/2012

0,04

Ações BCP
Ações BCP

(c)
(c)

82.031
624.219

52.031
395.934

04/10/2012
04/10/2012

0,04
0,04

Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis

Ações BCP

(c)

0

Isabel Maria dos Santos Raposo
José Miguel Bensliman Schorcht da Silva
Pessanha
Mário António Pinho Gaspar Neves

Ações BCP

(c)

0

Ações BCP
Ações BCP

(c)
(c)

20.879
31.500

21.500

04/10/2012

0,04

(c)

5

(c)

7

Obrig BCP Mill Rend
Trim Nov 09/14
Obrig BCP Mill Rend
Sem Mar 10/13
Obrig BCP Rend Mais
Abr/12
Obrig BCP Invest Tot
Dez 2012

(c)

0

5

27/04/2012

1.000

(c)

0

5

21/12/2012

1.000

Ações BCP

(c)

25.207

22.880

04/10/2012

0,04

Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes Ações BCP

(c)

0

04/10/2012

0,04

Pedro Manuel Rendas Duarte Turras
PESSOAS ESTREITAMENTE
RELACIONADAS COM
CATEGORIAS ANTERIORES
Isabel Maria V. Leite P. Martins Monteiro (1)

Ações BCP

1.854

5.311

3.457

Maria da Graça dos Santos Fernandes
de Pinho Cardão (2)

Ações BCP

3.835

10.485

6.650

04/10/2012

0,04

Maria Helena Espassandim Catão (3)

Ações BCP

253

1.000

747

04/10/2012

0,04

José Manuel de Vasconcelos Mendes
Ferreira (4)

Ações BCP

(c)

4.577

3.613

04/10/2012

0,04

(a) No caso da pessoa em causa ter tomado posse numa data posterior a 31 de dezembro de 2011, considera-se a posição à data da entrada em funções.
(b) Corrige, por lapso gráfico, posição acionista reportada no Relatório e Contas, Volume II, 2011.
(c) Presta-se informação apenas para 2012, com fundamento no disposto no § 4 do ponto 1.2.2, da Circular da CMVM datada de 28/01/2012.
Notas (1) a (4): Pessoas estreitamente relacionadas com Membros dos Órgãos Sociais e Dirigentes.
Todas as operações foram realizadas na NYSE Euronest Lisbon – Bolsa de Lisboa.
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