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NOTA INTRODUTÓRIA
De acordo com as exigências regulamentares estabelecidas na Parte VIII do Regulamento (EU) nº
575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, relativas à divulgação de
informação com relevância prudencial, e as orientações da EBA (EBA/2016/11) de 4 de agosto de 2017,
sobre os requisitos dessa divulgação, o presente relatório apresenta informação prudencial sobre
posições em risco, fundos próprios, gestão de riscos, sistema de governo e política de remuneração do
Banco BPI (formalmente designado por Banco BPI, SA e adiante designado simplesmente por “BPI” ou
“Banco BPI”), em complemento da informação exigida no âmbito das demonstrações financeiras anuais
e de outra informação sobre o Banco e a sua atividade constante do seu relatório e contas para o ano de
2018 (que pode ser consultado na página de Relações com Investidores (Dados Financeiros)).
Os valores são apresentados de acordo com as classificações dos normativos prudenciais regulamentares
seguidos pelo Banco BPI, impostos pela lei portuguesa ou comunitária, e fundamentadas nas
recomendações do Comité de Basileia de Supervisão Bancária.
Os valores monetários, se nada estiver indicado em contrário, encontram-se em milhares de euros e
refletem as posições do BPI em 31 de dezembro de 2018.
O BPI publica informação sobre a evolução da sua atividade e sobre eventos que são relevantes no seu
site da internet (www.bpi.pt), particularmente na página de Relações com Investidores e no site da
CMVM.
BPI – Eventos Relevantes em 2018
Em novembro de 2017 o Banco BPI, S.A. celebrou um acordo para a venda das participações na BPI Vida
e Pensões, BPI Gestão de Activos e BPI Global Fund Investment Management Company (BPI GIF) ao Grupo
CaixaBank. A venda da BPI Vida e Pensões concretizou-se ainda no final de 2017 e as vendas da BPI Gestão
de Activos e BPI GIF concretizaram-se em abril de 2018.
Em fevereiro de 2018, o Banco BPI e o Fundo de Pensões do Banco BPI venderam à Violas SGPS SA as suas
quotas na Sociedade Viacer SGPS, Lda, sociedade que detinha 56% do capital social da Super Bock Group.
O valor global desta transmissão de quotas foi de 233 milhões de euros.
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Na sequência da aquisição pelo CaixaBank da posição de 8.4% do capital social do Banco detida pela
Allianz e outras aquisições no mercado regulamentado, em 29 de junho de 2018 a Assembleia Geral de
acionistas do Banco BPI aprovou a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI. Foi submetido
à CMVM requerimento para aprovação da perda de qualidade de sociedade aberta, que foi aprovado em
14 de dezembro de 2018. Em 18 de dezembro de 2018, o CaixaBank lançou uma Oferta de Aquisição
Tendente ao Domínio Total e à Aquisição Potestativa das ações do Banco BPI, S.A. Em 31 de dezembro de
2018, o CaixaBank detinha 100% do capital social do Banco BPI.
Na Assembleia Geral de acionistas de 29 de junho de 2018 foi aprovada uma nova política de dividendos,
que prevê a distribuição de um dividendo anual do exercício tendencialmente situado entre 30% e 50%
do lucro líquido apurado nas contas individuais do exercício a que se reporta (excluindo dividendos a
receber já reconhecidos). Para efeitos de cálculo dos rácios de capital regulamentar, o BPI aplica o limite
superior do intervalo previsto (50%), conforme imposto pelo nº 6 do art.º 2º do Regulamento Delegado
(UE) nº 241/2014 (valores reportados no quadro 1).
A 1 de outubro de 2018 a agência internacional de rating Moody’s subiu 2 níveis a sua notação de rating
da dívida de longo prazo do Banco BPI para Investment grade Baa2, e dos depósitos de curto prazo de
“Not Prime” para “Prime-3”. A Moody’s subiu também a notação dos depósitos a longo prazo em 2
notches, de Ba3 para Ba1. Em 11 de outubro de 2018, o rating de longo prazo do Banco BPI foi melhorado
de BBB- para BBB pela agência Fitch Ratings, passando a igualar a notação de rating atribuída à República
Portuguesa. Quanto ao rating de curto prazo, este subiu de F3 para F2.
Em dezembro de 2018, foi terminado o processo de liquidação do Banco BPI Cayman, Ltd e da BPI Capital
Africa (Proprietary) Limited, tendo estas duas sociedades sido encerradas.
Em 20 de fevereiro de 2019, o Banco BPI informou o mercado acerca da decisão do Banco Central Europeu
(BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados a partir de 1 de janeiro de
2019, de acordo com os resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). O Banco BPI foi
também informado pelo Banco de Portugal sobre a reserva de fundos próprios que lhe é exigida na
qualidade de “outra instituição de importância sistémica" (O-SII). Com base nas decisões, o Banco BPI
passou a ter que cumprir, a partir de 1 de janeiro de 2019, os seguintes rácios, determinados em função
do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA):
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Quadro 1 - Requisitos mínimos de rácios de capital - Banco BPI consolidado

Banco BPI consolidado

Rácios de capital
consolidados
Dez-18

Requisitos de capital fully loaded (SREP)
(aplicáveis em 2021)

Requisitos de capital para 2019 (SREP)
Rácios de
capital

Dos quais:
Pilar 1

Pilar 2

Buffers

1)

Rácios de
capital

Dos quais:
Pilar 1

Pilar 2

Buffers

1)

CET1

13.18%

9.25%

4.50%

2.00%

2.75%

9.50%

4.50%

2.00%

3.00%

T1

13.18%

10.75%

6.00%

2.00%

2.75%

11.00%

6.00%

2.00%

3.00%

Rá ci o total

14.95%

12.75%

8.00%

2.00%

2.75%

13.00%

8.00%

2.00%

3.00%

1)

O buffer de conservação de capital aumenta linearmente durante um período de 4 anos com início em 2016 até atingir 2.5% em 2019. O buffer contra-cíclico,
revisto trimestralmente pelo Banco de Portugal, mantem-se em 0% em Portugal. O buffer O-SII aumenta linearmente durante 4 anos com início em 2018 até atingir
0.5% em 2021 (sendo 0.25% em 2019).

A 20 de março de 2019 foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a distribuição de um dividendo de
140 milhões de euros referente ao exercício de 2018, correspondendo a 31% do lucro do exercício
individual (ajustado pela exclusão da valia referente à reavaliação pelo justo valor da participação do BFA).
Relatório Pilar 3 e rácios regulamentares do COREP em 31 de dezembro de 2018
Na sequência da decisão de 20 de março de 2019, sobre a distribuição de dividendos, e com o objetivo de
permitir uma correta análise do capital e dos requisitos de capital na perspetiva da gestão, decidiu-se que
neste relatório o ponto de partida é uma versão pró-forma dos rácios de fundos próprios de 31 de
dezembro de 2018 que considera a distribuição efetiva de dividendos (payout de 31%). No entanto, tendo
em conta que em termos regulamentares (COREP) o BPI assumiu a distribuição de dividendos de 50% em
termos de rácios de fundos próprios, considera-se importante e necessário mostrar o impacto que esta
diferença (payout de 31% versus payout de 50%) teve em termos de informação publicada no relatório
de Pilar 3.
Comparando os valores reportados no âmbito regulamentar (COREP - payout de 50%), face à versão próforma deste relatório (payout de 31%), observam-se os seguintes efeitos em termos de fundos próprios
e ativos ponderados pelo risco:


Fundos Próprios: da aprovação da distribuição de 140 milhões de euros de dividendos (31% de
payout), relativos ao exercício de 2018, resultou um aumento de 89 milhões de euros nos
instrumentos de capital CET1, que consequentemente culminou na reversão de 16 milhões de
euros de deduções em capital (3.4 milhões de euros por via de impostos diferidos e 12.3 milhões
de euros pelas participações financeiras);
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Ativos Ponderados pelo Risco: por via da reversão das deduções em capital registou-se o
aumento da exposição a participações financeiras e impostos diferidos, resultando no aumento
de 39.2 milhões de euros dos requisitos de capital de risco de crédito. A reversão do valor de
deduções em capital das participações teve igualmente impacto nos requisitos de capital de
risco de mercado em 9.7 milhões de euros.
Quadro 2 - Reconciliação de Fundos Próprios e RWA - payout 50% vs payout 31%
Dez/18
COREP
payout 50%

Dez/18
Pro-Forma
payout 31%

Impacto

Fundos Próprios
Instrumentos CET1
Ca pi tai s própri os
Di vi dendos a pa ga r
AVA
Deduções CET1

2,971,910

88,817

3,060,727

3,205,952

0

3,205,952

-228,817

88,817

-140,000

-5,226

0

-5,226

-741,365

15,676

-725,689

Impos tos di feri dos a tivos

-66,970

3,416

-63,554

Pa rtici pa ções fi na ncei ra s

-562,063

12,260

-549,803

-112,333

0

-112,333

CET1

Outros

2,230,544

104,493

2,335,038

Tier 1

2,230,544

104,493

2,335,038

Capital Total

2,530,544

104,493

2,635,038

16,927,897

48,858

16,976,755

15,182,547

39,191

15,221,737

174,281

0

174,281

51,862

0

51,862

222,912

9,668

232,580

1,296,295

0

1,296,295

Rácio CET1

13.18%

0.58%

13.75%

Rácio Tier 1

13.18%

0.58%

13.75%

Rácio Capital Total

14.95%

0.57%

15.52%

0.32%

7.31%

RWA
Risco de Crédito (excluindo CCR)
CCR
Titularizações
Risco de Mercado
Riscos Operacionais
Rácios

Leverage Ratio

6.98%

Va l ores em mi l ha res de Euros

No quadro 3 é possível observar que as únicas classes de risco afetadas foram as “Posições sobre ações”
(pelas participações financeiras) e “Outros elementos” (pelos impostos diferidos).
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Quadro 3 - Reconciliação RWA de Risco de Crédito - payout 50% vs payout 31%

No quadro 4, observa-se que a reversão deduções em capital teve apenas impacto no risco mercado, por
via do risco cambial, principalmente justificado pelas participações no BFA e BCI (participações em moeda
estrangeira).
Quadro 4 - Reconciliação RWA de Risco de Mercado - payout 50% vs payout 31%
Dez/18
COREP
payout 50%
Produtos Outright

Dez/18
Pro-Forma
payout 31%

Impacto

222,912

9,668

8,435

0

8,435

11,815

0

11,815

202,662
0
0

9,668
0
0

212,330
0
0

Método Si mpl i fi ca do

0

0

0

Método Del ta-Pl us

0

0

0

Método dos cená ri os

0

0

0

0

0

0

222,912

9,668

232,580

Ri s co de Ta xa de Juro (gera l e es peci fi co)
Ri s co s obre a ções (gera l e es peci fi co)
Ri s co Ca mbi a l
Ri s co de Merca dori a s
Opções

Ti tul a ri za ções (ri s co es peci fi co)
Total

232,580

Va l ores em mi l ha res de Euros

Em termos de rácios de capital, verifica-se uma melhoria face aos requisitos mínimos exigidos ao Banco
BPI (quadro 5).
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Quadro 5 - Requisitos mínimos de rácios de capital - payout 31% - Banco BPI consolidado
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1.

Declaração de Responsabilidade

O Conselho de Administração certifica que foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados
necessários e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada é verdadeira e
fidedigna. Da mesma forma, o Conselho de Administração assegura a qualidade de toda a informação
divulgada.
O Conselho de Administração compromete-se a divulgar tempestivamente quaisquer alterações
significativas que ocorram no decorrer do exercício em data subsequente àquela a que o documento se
refere.
A informação sobre a atividade e acontecimentos no Banco BPI pode ser consultada na página de Relações
com Investidores e no site da CMVM.
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2.

Âmbito de Aplicação

O presente relatório aplica-se ao Banco BPI, de acordo com as regras prudenciais regulamentares. O Banco
BPI faz parte do Grupo CaixaBank que detém uma participação de 100%.
O Banco BPI é responsável pelo desenvolvimento da atividade de banca comercial em Portugal,
disponibilizando uma oferta de serviços e produtos financeiros para clientes empresariais, institucionais
e particulares. Na atividade de seguros, o BPI tem uma joint venture com a Allianz e faz a distribuição de
seguros através da sua rede comercial. O BPI participa no capital da Allianz Portugal (35%). O BPI também
presta serviços nas áreas de corporate finance e ações, de modo integrado com o CaixaBank.
No quadro 6, procura-se oferecer uma noção da dimensão de cada instituição, com base no valor do seu
ativo contabilístico e no contributo para os ativos ponderados pelo risco do BPI, que é consolidada a nível
contabilístico e prudencial, com indicação da percentagem da participação, em 31 de dezembro de 2018,
do Banco BPI no seu capital social. Finalmente, indica-se o método de consolidação de cada entidade de
acordo com as normas internacionais de contabilidade e de acordo com as regras prudenciais
regulamentares.
Quadro 6 - EU LI3 - Especificação das diferenças no âmbito da consolidação (entidade por entidade)

Em relação ao ano anterior, regista-se a saída do Banco de Fomento Angola e do Banco BPI Cayman do
perímetro de consolidação. Relativamente ao BPI Gestão de Ativos e ao BPI Global Investment Fund
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Management Company, estes já saíram também do perímetro de consolidação em 31 de dezembro de
2018, dado que a sua alienação foi finalizada.
No quadro 7, pode observar-se as diferenças entre os âmbitos da consolidação contabilística e
regulamentar:
Quadro 7 - EU LI1 - Diferenças entre os âmbitos da consolidação contabilística e regulamentar e o mapeamento das categorias
das demonstrações financeiras com categorias de risco regulamentar

No quadro 8, fornecem-se informações sobre as principais fontes de diferenças (que não sejam aquelas
devidas a diferentes âmbitos de consolidação, constantes do Modelo EU LI1 da EBA) entre os montantes
dos valores contabilísticos das demonstrações financeiras e os montantes das posições em risco para fins
regulamentares.
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Quadro 8 - EU LI2 - Principais fontes de diferenças entre os montantes das posições em risco regulamentares e os valores
contabilísticos das demonstrações financeiras

As principais diferenças entre os montantes dos valores contabilísticos e os montantes das posições em
risco devem-se a regras de netting entre posições curtas e longas no risco de mercado, a mitigadores de
risco (colaterais financeiros) na carteira de crédito, de acordo com o método padrão do Regulamento
575/2013 e à aplicação de fatores de conversão de crédito (CCF) de acordo com as mesmas normas
prudenciais.
No quadro 9, apresentam-se as deduções aos fundos próprios do BPI a 31 de dezembro de 2018.
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Quadro 9 - Deduções aos fundos próprios do BPI em 31 de dezembro de 2018
Dez/18
Empresas do BPI em Equivalência Patrimonial
Ba nco Comerci a l e de Inves ti mentos , SARL

Valor Equivalente Patrimonial

Valor Deduzido aos Fundos Próprios

90,156

65,902

743

531

Uni cre - Ins ti tui çã o Fi na ncei ra de Crédi to S.A..

29,045

22,604

COSEC - Compa nhi a de Seguros de Crédi to, S.A.

34,883

24,915

BPI Inc.

Compa nhi a de Seguros Al l i a nz Portuga l , S.A:
Total

54,598

38,997

209,425

152,950
Va l ores em mi l ha res de Euros

Não existem filiais não incluídas no perímetro de consolidação para fins prudenciais e que estejam sujeitas
a apuramento de fundos próprios.
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3.

Objetivos e Políticas em matérias de Gestão de Risco

3.1.

Declaração Sobre Adequação dos Sistemas de Gestão de Risco

O Conselho de Administração garante que o sistema de gestão de risco implementado no Banco, bem
como os processos e medidas destinadas a assegurar que os limites de risco definidos são cumpridos, é
adequado para assegurar o correto desenvolvimento da estratégia do negócio, tendo em conta o perfil e
a dimensão do Banco.

3.2.

Declaração sobre o Perfil Geral de Risco e sua relação com a Estratégia Empresarial

O BPI adota quatro dimensões prioritárias que sintetizam a sua posição e as suas expetativas em relação
aos riscos mais relevantes que podem afetar a sua atividade, o seu modelo de negócio e a estratégia
empresarial: a proteção perante perdas, a liquidez e financiamento, a composição do negócio e os riscos
não financeiros. As quatro dimensões dão origem a quatro declarações qualitativas sobre o perfil geral do
risco do BPI.
Proteção Perante Perdas
O BPI tem como objetivo manter um perfil de risco médio-baixo, com uma confortável adequação de
capital, para fortalecer a confiança dos clientes através da solidez financeira.
Para atingir este objetivo, o BPI dotou-se de um sistema de governo eficiente e de uma estrutura de
apetite pelo risco alinhado com o seu modelo de negócio, as expetativas dos seus stakeholders, e as
melhores práticas corporativas do Grupo CaixaBank, do qual é a filial bancária em Portugal. O BPI
considera que os sistemas de gestão de risco implementados são adequados relativamente ao perfil e à
estratégia do Banco, sem deixar de introduzir, de forma contínua e permanente, melhorias que
respondam aos desafios que se colocam na sua atividade e no ambiente económico em que atua ou como
resultado dos processos internos de Risk Assessment que periodicamente realiza.
O BPI também pretende manter um nível sólido de solvabilidade e uma posição adequada de capital, com
rácios regulamentares superiores aos requisitos mínimos definidos pelas autoridades de supervisão e que
estejam de acordo com o apetite pelo risco definido pelo Conselho de Administração. A gestão de capital
tem como principal prioridade assegurar o cumprimento dos requisitos regulamentares, dos objetivos
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internos no que concerne ao apetite pelo risco, a sustentabilidade do modelo de negócio a médio prazo
e a resiliência do Banco em cenários macroeconómicos adversos.
O objetivo permanente de manter um perfil de risco médio-baixo é obtido através da assunção de políticas
de risco prudentes, mediante a aprovação de normas que minimizem a exposição ao risco, através de
técnicas de mitigação eficazes e do estabelecimento de um sistema de limites.
Liquidez e Financiamento
O BPI quer estar permanentemente em condições de cumprir com as suas obrigações contratuais e de
obter as suas necessidades de financiamento de forma oportuna, mesmo em condições adversas de
mercado, e assume o propósito de ter uma base de financiamento estável e diversificada, preservando e
protegendo o interesse dos seus depositantes.
A política de gestão do risco de liquidez tem como base a declaração de apetência pelo risco e tem como
objetivo global manter, a todo o momento, níveis de liquidez que, dentro dos limites previstos no RAF
(Risk Appetite Framework em inglês, equivalente em português a Estrutura de Apetite pelo Risco),
respondam aos compromissos de pagamento assumidos e que não condicionem o desenvolvimento do
plano e da estratégia de negócio, mantendo uma estrutura de balanço equilibrada a longo prazo.
Para atingir esse objetivo, o Banco desenvolveu o seu sistema de gestão e de governance de liquidez em
linha com as práticas corporativas do Grupo CaixaBank. Por outro lado, efetua uma gestão ativa da
liquidez, monitorizando permanentemente o nível de ativos líquidos e a estrutura do balanço, procurando
manter um nível de ativos líquidos suficiente para cumprir as obrigações de pagamento assumidas,
financiar o crescimento dos negócios e cumprir as exigências regulamentares em termos de rácios de
liquidez. A existência de funding estável, capaz de suportar o crescimento ou de ultrapassar eventuais
situações de crise, é visto como fator fundamental na gestão de atividade do BPI.
O BPI realiza regularmente uma avaliação interna da sua posição de liquidez (ILAAP - Internal Liquidity
Adequacy Assessment Process) de modo a avaliar o risco de potenciais problemas de liquidez, mantendo
uma capacidade de financiamento estável e fortes reservas de liquidez. Desta forma, o Banco terá
capacidade para continuar a servir os seus clientes, oferecendo condições competitivas de forma
sustentável.
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No RAF, o BPI selecionou um conjunto de métricas cujo cumprimento assegura uma estrutura de
financiamento estável e uma gestão adequada da liquidez.
Modelo de negócio
O BPI pretende atingir uma posição sólida na banca de retalho e gerar proveitos de forma equilibrada e
diversificada.
O BPI pretende manter um modelo de negócio viável e sustentável, de modo a garantir a capacidade de
gerar retornos aceitáveis a curto e longo prazo, com base nos planos estratégicos e previsões financeiras.
Pretende alcançar esse objetivo através da manutenção de elevados níveis de eficiência, de custos de
financiamento alinhados com a apetência pelo risco, e de uma atenção especial focada no controlo do
risco de crédito da carteira de clientes. Sendo o risco de crédito o fator mais importante para o
desempenho do Banco, procura-se assegurar a gestão deste risco através de uma carteira de ativos de
qualidade, limitando o impacto de uma crise económica.
Há o objetivo de gerir o risco de forma prudente e eficiente, minimizando as perdas, controlando a
exposição por meio de um sistema de limites, utilizando técnicas de mitigação adequadas, definindo
políticas de risco de crédito de acordo com as normas regulamentares, o apetite pelo risco e as políticas
de diversificação do risco, avaliando o impacto das operações nos requisitos de capital, procurando o
equilíbrio entre o risco e a rentabilidade.
O BPI dispõe de métricas adequadas para controlar o risco de crédito da sua atividade e acompanhar a
sua evolução em termos dos níveis de apetite pelo risco definidos no RAF. Também dispõe de indicadores
sobre o risco de taxa de juro da carteira bancária (IRRBB – Interest Rate Risk Banking Book), onde uma das
principais fontes de risco é a carteira de crédito, que simulam variações do nível de taxas de juro e o seu
impacto na margem financeira.
Riscos não financeiros
O BPI assume o compromisso de manter elevados padrões éticos e de governo na sua atividade e procurará
ativamente assegurar a sua excelência operacional.
O BPI procura salvaguardar a confiança dos stakeholders, sustentando todas as atividades em sólidos
princípios de risco, num governo forte, e no cumprimento estrito de todas as leis e regulamentações. É
incentivada uma forte cultura de risco a todos os níveis do Banco, centrada na proteção e garantia de
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retorno sobre um capital adequado e evitando quaisquer perdas operacionais que possam afetar os
stakeholders. Adicionalmente, o Banco pretende manter uma imagem positiva junto da opinião pública,
evitando que sejam postos em causa os seus valores-chave essenciais, com danos para a sua reputação.
Para fazer face ao conjunto de riscos não financeiros, o Banco procura estabelecer regras e normas de
conduta, definir processos operativos de maneira eficiente, e acompanhar estreitamente as questões
legais e de compliance. Deste modo, procura assegurar a sua excelência operacional e a manutenção de
elevados padrões éticos e de governo na sua atividade.
Finalmente, a integração do BPI no Grupo CaixaBank permite sinergias entre as duas instituições que
possibilitam um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, no sentido de melhorar a capacidade
do BPI na satisfação dos seus clientes.
Nos últimos anos, o BPI apresentou os seguintes rácios de capital e indicadores de risco de liquidez,
conforme quadro 10:
Quadro 10 - Rácios e Indicadores de Risco

3.3.

Estratégias, processos e políticas

A gestão de riscos no Banco BPI assenta na identificação e análise da exposição a diferentes riscos, na
execução de estratégias de maximização de resultados face aos riscos, dentro de restrições pré-estabelecidas e devidamente supervisionadas por avaliação a posteriori através de métricas de controlo,
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e numa componente de apetite pelo risco formalizada no RAF e no RAS (Declaração de Apetência pelo
Risco, Risk Appetite Statement em inglês).
A gestão de riscos do BPI integra-se no modelo corporativo do Grupo CaixaBank, adotando-se
metodologias e práticas da empresa-mãe de modo a harmonizar a gestão de riscos das duas entidades.
Como parte desse processo, o BPI possui um catálogo de riscos e quatro declarações qualitativas de
apetite pelo risco, alinhadas com aos riscos mais relevantes do seu modelo de negócio, mencionadas
anteriormente na declaração concisa sobre o perfil geral de risco, em consonância com o CaixaBank.
No âmbito da estrutura de apetite pelo risco, foram construídas diferentes métricas quantitativas para
riscos financeiros e não financeiros, estáticas e prospetivas, que permitem transmitir as quatro dimensões
qualitativas à gestão corrente do negócio e dos riscos e possibilitam o acompanhamento da gestão efetiva
de tomada de riscos, definindo-se valores objetivo, zonas de tolerância e níveis de incumprimento, com
valores mais restritivos se as métricas estão associadas a limites regulatórios. Os valores das métricas são
revistos periodicamente e são elaborados planos de ação no caso de os limites de tolerância terem sido
ultrapassados. Para analisar a relevância dos riscos e suas métricas associadas, o Banco avalia, através de
um processo de risk assessment semestral, os riscos que enfrenta nas suas atividades, identifica os que
são materialmente relevantes e os riscos emergentes.
Há dois tipos de métricas RAF: métricas de Nível 1 e métricas de Nível 2. O Nível 1 engloba a Declaração
de Apetite pelo Risco e as métricas basilares, corporativas ou específicas do BPI, controladas pela
Comissão de Riscos e Conselho de Administração, com os limites de apetite, tolerância e incumprimento.
É competência do Conselho de Administração a definição, aprovação, monitorização e atualização deste
nível. O perfil de risco objetivo é transmitido por meio das quatro dimensões principais: proteção de
perdas, liquidez e financiamento, composição do negócio e riscos não financeiros.
O RAF Nível 2 inclui várias categorias de métricas, que podem ser, por exemplo, derivadas da
decomposição fatorial dos indicadores de Nível 1 (numerador e denominador de um rácio), de modo a
evidenciar a contribuição dos fatores que constituem as métricas. Também podem incluir indicadores que
incorporam elementos de medição de riscos mais técnicos e especializados, métricas específicas não
relacionadas com métricas de Nível 1, mas consideradas relevantes como alertas precoces ou novas
métricas em fase de calibração.
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Com a inclusão de métricas de Nível 2 no RAF, assegura-se que a Gestão do Banco monitoriza os mesmos
riscos do Nível 1, com um nível de detalhe superior, mas adequado aos destinatários, e previne, deste
modo, possíveis desvios no perfil global de risco aprovado.
Como se mencionou anteriormente, o seguimento das métricas é auxiliado por um conjunto de objetivos,
níveis de tolerância e de limites definidos da seguinte forma:



Objetivo: nível de risco ótimo, alinhado com o retorno pretendido pelo Banco ou com o objetivo
estratégico prosseguido.



Tolerância: nível de risco considerado significativo pelo Banco, que deverá originar uma discussão
sobre o nível atingido e que pode levar à avaliação de uma medida corretiva;



Limite: indica o nível de risco que, sendo ultrapassado, representa desvio importante em relação aos
objetivos que se pretendem atingir e que requer, por esse motivo, uma ação corretiva imediata que
consiste na elaboração de um plano de ação elaborado pela área responsável pelo controlo do risco,
com o fim de realinhar a métrica com o perfil de risco objetivo.

A estrutura de apetite pelo risco do BPI está também alinhada com o processo de Avaliação de Riscos e
com o Catálogo de Riscos. Com efeito, na Avaliação, um exercício periódico de autoavaliação de riscos,
analisa-se a materialidade dos riscos, o seu impacto no Catálogo, e comparam-se os resultados obtidos
na autoavaliação com o apetite pelo risco definido pelo Banco. Como corolário deste processo, a cada
avaliação dos riscos são analisadas potenciais alterações ao catálogo de riscos (introduzidos novos riscos)
e por consequência à estrutura de apetite pelo risco (necessidade de métricas para novos riscos, etc.).
No RAF do Banco BPI existe ainda um Nível 3, que integra as ações de gestão implementadas pelas
Direções do Banco, através das áreas responsáveis pela gestão de cada risco ou de qualquer outra área,
com o objetivo de alinhar o perfil de risco efetivo com as declarações qualitativas e os limites das métricas
de primeiro e segundo níveis. O Nível 3 permite integrar a RAF na gestão e na cultura do Banco. São
variados os mecanismos do RAF de Nível 3 que podem ser utilizados no processo de gestão de riscos do
Banco:



Definição de ferramentas e processos para melhoria do RAF e seu seguimento adequado;



Implementação de métricas, limites e zonas de tolerâncias para as métricas de Nível 1;
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Elaboração de um sistema de comunicação que permita reportar aos órgãos de governo e supervisão
interna os resultados periódicos do RAF;



Desenvolvimento de ações de formação a nível interno, como medida necessária para a
interiorização da cultura de riscos;



Definição de metodologias de risco, medição e valorização, necessárias a uma correta monitorização
das métricas do RAF;



Definição de políticas de risco, poderes, incentivos, etc.

Os três níveis do RAF do Banco BPI podem ser visualizados na figura seguinte:
Figura 1 - Níveis do Risk Appetite Framework
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No Nível 3 estabelecem-se políticas em relação aos vários riscos identificados no Catálogo de Riscos e que
são importantes no desenvolvimento da atividade e na execução modelo de negócio do Banco BPI,
merecendo por isso um acompanhamento rigoroso no Nível 1 do RAF.
Risco de rentabilidade do negócio
O risco de rentabilidade de negócio é definido como a possibilidade do BPI atingir resultados inferiores às
expectativas do mercado ou aos objetivos estabelecidos no seu plano de negócios e estratégia, que
impeçam um nível de rentabilidade sustentável superior ao custo do capital.

22

DISCIPLINA DE MERCADO | BPI

O risco de rentabilidade do negócio, fulcral na sustentabilidade do negócio a longo prazo, é função da
estrutura de custos e de proveitos do Banco e da evolução de variáveis do negócio. Por isso, é objeto de
especial atenção no planeamento de curto e médio prazo da atividade e do desenvolvimento do modelo
de negócio.
As políticas desenvolvidas para melhoria da rentabilidade do negócio assentam no incremento do retorno
na atividade doméstica, por meio da adoção de modelos de pricing eficientes, pelo controlo de custos de
modo a reduzir a relação cost to income e pelo seguimento de riscos que podem comprometer os
objetivos de rentabilidade. A política é complementada com a aposta em novos segmentos target, novos
produtos e novos canais, em linha com a estratégia comercial corrente e prospetiva.
Risco de capital e solvência
O risco de capital e solvência é definido como a possibilidade de ocorrerem problemas na capacidade do
BPI em cumprir as exigências regulamentares relativamente a rácios de capital, ou alterar o seu perfil de
risco, por insuficiência de fundos próprios. Os problemas podem traduzir-se, entre outros fatores, na
eventualidade de se materializarem potenciais perdas inesperadas que comprometam a capacidade do
Banco em responder às necessidades de capital definidas pela regulamentação prudencial.
Neste contexto, o Banco tem como principal objetivo manter um nível de capital suficiente que possibilite
cumprir os rácios de capital estabelecidos nas normais prudenciais e que garanta uma forte resiliência
face a cenários adversos, permitindo cobrir as perdas inesperadas e mantendo o Banco no mercado em
condições competitivas e sustentáveis.
Com esse fim, o Banco BPI estabelece como métricas para controlar este risco os seguintes rácios
prudenciais de capital: Rácio CET1, Rácio de Capital Total e Rácio de Alavancagem. Adicionalmente,
também são considerados na análise os resultados obtidos no exercício do ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process) em termos de rácios de capital de Pilar 2.
Durante 2018, o Banco BPI desenvolveu uma política de reforço dos rácios de capital e da sua solvência
alienando empresas participadas e vendendo segmentos de negócio, de modo a focar o Banco na sua
atividade principal – o negócio bancário – e em simultâneo permitir o fortalecimento dos rácios de capital.
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Risco de liquidez e financiamento
O BPI define o seu risco de liquidez e financiamento como o seu risco de insuficiência de ativos líquidos
ou a sua limitação na capacidade de acesso ao financiamento de mercado para satisfazer os pagamentos
contratuais relativamente aos passivos, aos requisitos regulatórios ou às necessidades de investimento.
A política de gestão do risco de liquidez do BPI está orientada para o cumprimento dos objetivos que estão
implícitos na sua declaração qualitativa de apetite pelo risco. A primeira meta aponta para a manutenção
permanente da capacidade de satisfazer as necessidades de tesouraria sem incorrer em custos anormais.
Também existe a necessidade de serem cumpridos requisitos regulatórios e prudenciais em termos de
rácios de liquidez, de manter uma carteira de ativos elegíveis líquidos que constituam uma reserva de
liquidez, capaz de financiar planos de crescimento de negócio ou de suportar a atividade do Banco em
situações de stress no mercado. Por outro lado, a política de gestão do risco de liquidez tem de ser capaz
de permitir a gestão da liquidez do balanço, otimizando a sua estrutura e controlando o “mismatch” entre
ativos e passivos, de modo a manter as necessidades de liquidez em vigilância permanente e
possibilitando a existência de “almofadas” que possam ser usadas em situações de crise de liquidez no
mercado.
A estratégia subjacente à política de gestão do risco de liquidez, baseada nos princípios base da estratégia
de fontes de financiamento – sustentabilidade e estabilidade – assenta na preferência sobre a
manutenção de fontes de financiamento estáveis (depósitos de clientes) relativamente a outros recursos.
Por esse motivo, procura-se adequar a política comercial e a política de remuneração dos recursos de
clientes de modo a promover a estabilidade que se pretende atingir. Como corolário desta preferência, o
recurso às facilidades de médio e longo prazo do BCE e ao mercado de capitais e mercado monetário é
visto como sendo um recurso complementar, embora importante, na medida em que permite gerir
“buffers” de liquidez e obter financiamento adicional para comprar ativos líquidos.
O BPI realiza regularmente uma avaliação interna da sua posição de liquidez (ILAAP) de modo a ponderar
o risco de potenciais problemas de liquidez, mantendo uma capacidade de financiamento estável e fortes
reservas de liquidez. Desta forma, o Banco tem capacidade para continuar a servir os seus clientes,
oferecendo condições competitivas de forma sustentável.
Na estrutura de apetite pelo risco, o BPI selecionou um conjunto de métricas cujo cumprimento assegura
uma estrutura de financiamento estável e uma gestão adequada da liquidez. As métricas utilizadas para
medir o risco de liquidez, para além das que são utilizadas diariamente no controlo dos fluxos de
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pagamentos e recebimentos e no planeamento previsional, estão relacionadas com os rácios prudenciais
LCR (Liquidity Coverage Ratio), com o rácio de transformação de depósitos em crédito e com rácios
internos (como o rácio de liquidez total, o rácio de financiamento institucional ou o custo do funding
institucional).
Risco de crédito
O risco de crédito, definido no Catálogo de Riscos do BPI como o risco de perdas financeiras devido à
redução de valor dos ativos por deterioração da capacidade das contrapartes em honrar os seus
compromissos, é o risco mais relevante em toda a atividade do Banco BPI.
O objetivo na gestão do risco de crédito é manter uma carteira de elevada qualidade, fundada numa
política de crédito prudente e numa análise criteriosa de todas as propostas de crédito. Pretende-se
manter uma carteira de crédito com risco reduzido e, obter um crescimento dentro dos limites definidos
pela apetência pelo risco.
Na gestão do risco de crédito procura controlar-se a exposição por meio de um sistema de limites, técnicas
de mitigação, e adoção de políticas de risco de crédito que respeitem o apetite pelo risco e o equilíbrio
entre risco e rentabilidade.
O sistema de gestão de risco de crédito tem duas componentes: a primeira assenta na análise do crédito,
no momento da sua admissão; a segunda está focada num sistema de seguimento que procura identificar
o potencial aumento do risco degradação da qualidade do crédito e incumprimento, possibilitar uma
análise das causas e a implementação de ações corretivas, se for necessário.
Na análise de risco de crédito, seguem-se os procedimentos estabelecidos no normativo interno,
nomeadamente nos regulamentos gerais de crédito. Em termos genéricos, adotam-se os seguintes
parâmetros na análise:



No segmento de empresas, empresários e negócios, ou institucionais, usam-se filtros básicos
(existência de incidentes e incumprimentos, penhoras ou dívidas ao fisco e segurança social, etc.);
são definidos limites de exposição baseados na avaliação da capacidade atual de serviço de dívida e
é tomada também em atenção a capacidade de envolvimento do Banco; calcula-se a fronteira de
aceitação/rejeição em função da probabilidade de incumprimento da contraparte – é estabelecida
uma fronteira de acordo com o rating interno – são rejeitados potenciais Clientes classificados em
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classes de risco considerado excessivo, isto é, com uma elevada probabilidade de incumprimento ou de acordo com análise equivalente por expert system; e consideram-se na análise eventuais
garantias pessoais ou reais que contribuam para reduzir os riscos.



No segmento de crédito a particulares, também são utilizados filtros básicos (existência de incidentes
e incumprimentos, penhoras ou dívidas ao fisco e segurança social; restrições por idade mínima ou
máxima, etc.); são definidos limites de exposição (com base na avaliação da capacidade atual de
serviço de dívida, mediante cálculo da taxa de esforço ou da estimativa do valor da poupança dos
proponentes, fiadores ou avalistas; são rejeitadas as propostas em que a taxa de esforço seja
considerada excessiva ou que a poupança se torne negativa ou pouco positiva, em função dos
encargos já assumidos e também os que decorrem com o novo empréstimo) e é definida a fronteira
de aceitação/rejeição em função da probabilidade de incumprimento da contraparte - existem
scorings reativos em cada segmento de crédito - habitação, crédito pessoal, cartões de crédito e
financiamento automóvel - destinados a avaliar a probabilidade de incumprimento da contraparte
ou de fiadores ou avalistas; são rejeitados potenciais clientes classificados em classes de risco
elevado, isto é, com uma elevada probabilidade de incumprimento; e consideram-se na análise
eventuais garantias pessoais ou reais que contribuam para reduzir os riscos.

Com base nesta análise são aprovados limites para a exposição admissível para cada cliente (ou grupo de
clientes considerados como relacionados) que limitam os montantes das operações que podem ser
realizados com esses clientes. No caso particular dos derivados, a afetação do limite de crédito é feita pela
máxima exposição potencial, calculada para o efeito com cada nova operação proposta.
A monitorização do risco de crédito a posteriori, a nível global, é efetuada através de um conjunto de
métricas do RAF materializadas em indicadores de risco de avaliação da qualidade do crédito. É efetuado
um controlo mensal dos indicadores de risco, que permite acompanhar a sua evolução. A nível individual,
o seguimento do risco de crédito é efetuado por uma equipa especializada que acompanha e controla a
evolução das maiores exposições. Esta equipa faz o acompanhamento das exposições significativas de
forma independente, observa a evolução de indicadores de risco, numa lógica de “single name”, e elabora
planos estratégicos e operativos de redução de non-perfoming exposures.
No âmbito da gestão do risco de crédito, o Banco tem especial atenção ao risco de concentração,
procurando, dentro do contexto do mercado em que atua, diversificar as suas exposições e fontes de
financiamento. O Banco monitoriza em permanência o grau de concentração da sua carteira de crédito

26

DISCIPLINA DE MERCADO | BPI

por sectores económicos e grupos de clientes, de forma a medir e evitar grandes concentrações – tanto
em termos absolutos como tendo em consideração os seus fundos próprios – que poderiam ameaçar a
sua solidez financeira e comprometer o cumprimento dos limites prudenciais definidos para grandes
riscos. A política de risco de concentração assenta, deste modo, na limitação das exposições individuais e
na constituição de uma carteira de crédito diversificada.
Os riscos de concentração são acompanhados e controlados regularmente pelos órgãos de governo e
supervisão do Banco responsáveis pelo acompanhamento do risco. Contribuem indiretamente para
mitigar o risco de concentração a existência de limites de risco país e soberano e limites que são impostos
pela regulamentação prudencial de “Grandes Riscos”. Também existem restrições internas no Banco,
devido à política de poderes de concessão de crédito nos diferentes níveis de decisão para uma
contraparte ou grupo de contrapartes e à política interna de “Grandes Riscos” que determina que devem
ser estabelecidos limites específicos para cada grupo de acordo com o seu perfil de risco.
Os limites para risco país aplicam-se ao conjunto das operações efetuadas pelo Banco BPI com
contrapartes sediadas/domiciliadas nesse país ou em que uma parcela significativa da atividade
económica se concentre num determinado país.
No que respeita à aquisição de títulos há uma análise prévia do risco de crédito do emitente e um parecer
do Comité ALCO (quando o valor da aquisição ultrapasse um dado limiar) e uma aprovação específica pela
CECA, tendo-se em conta o efeito de concentração que a sua presença na carteira comporta, tanto a nível
do "nome" como a nível do sector ou risco país.
Risco de Mercado da Carteira de Negociação
O Banco BPI, considerando as suas características de banco de retalho e comercial, limita a sua atividade
global da Carteira de Negociação e minimiza a sua exposição a produtos financeiros complexos. Deste
modo, limita-se a exposição às alterações nas condições dos mercados, resultantes de mudanças em
diversos fatores de risco (taxas de juro, taxas de inflação, taxas de câmbio, mercado de ações, mercado
de commodities) e da volatilidade de cada um dos fatores.
O Banco monitoriza permanentemente os fatores de risco, a fim de limitar a potencial exposição ao risco
de mercado, mantendo potenciais perdas dentro dos limites definidos. O controlo do risco das atividades
da Carteira de Negociação é efetuado através da definição de limites internos relativamente a diversas
métricas, nomeadamente o “valor em risco” (VeR) ou o valor de um ponto base (VO1).
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Risco de Taxa de Juro e Risco Cambial da Carteira Bancária
O BPI gere o risco de taxa de juro com um duplo objetivo: otimizar a margem financeira dentro das
métricas de apetite de risco estabelecidos e manter o valor económico do balanço consistente com o
apetite ao risco. De acordo com os seus objetivos operacionais, na estrutura de apetite pelo risco são
estabelecidas métricas aplicáveis tanto à volatilidade da margem financeira como à sensibilidade do valor
económico do balanço.
A gestão do risco de taxa de juro está enquadrada pela politica de IRRBB, sendo acompanhada e
controlada mensalmente pelo Comité ALCO e Comité Global de Riscos.
Em relação ao risco cambial, dado o enfoque do Banco na atividade em Portugal e em outros países da
zona euro, não se pretende assumir posições líquidas significativas em outras divisas que não o euro.
Outros Riscos
Em relação a outros riscos – risco operacional, risco de fundo de pensões, risco reputacional e outros –
também são definidas métricas simples que permitem monitorizar os resultados obtidos periodicamente,
comparando-os com os objetivos/limites estabelecidos no apetite pelo risco, o que permite controlar os
riscos e tomar medidas corretivas.
O risco operacional, definido no normativo interno do Banco como o risco de perdas resultantes da
inadequação ou deficiência de procedimentos, do pessoal ou dos sistemas internos ou de eventos
externos, incluindo os riscos jurídicos, mas excluindo os riscos estratégico e de reputação, tem uma
política de gestão formalizada, onde são definidos, entre outros temas, os seus princípios, objetivos, e
modelo de gestão. Procura-se, na gestão do risco operacional, minimizar os riscos que surgem durante a
execução das operações através da implementação de medidas de mitigação adequadas e da
monitorização de todos os eventos operacionais, prestando especial atenção aos incidentes mais
significativos e que podem provocar prejuízos financeiros e/ou danos reputacionais.
No que concerne ao risco reputacional, o Banco adaptou uma métrica corporativa do Grupo CaixaBank,
denominada “Índice de Reputação Global”, onde é identificado um conjunto de valores e de stakeholders
e atribuídas diferentes ponderações para se chegar a um valor agregado.
Quanto ao risco originado pelos ativos e passivos do fundo de pensões do Banco, é controlado também
por métricas do RAF e é seguido regularmente por uma comissão de acompanhamento do Conselho de
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Administração (Comissão de Riscos), formada por administradores não executivos e por um comité
constituído no âmbito dos órgãos de gestão do Banco (Comité do Fundo de Pensões).
Adicionalmente, o BPI procura evitar riscos de compliance e jurídicos, desenvolvendo o maior esforço no
sentido de adotar e respeitar todas as leis, normas e regulamentações aplicáveis. A fim de facilitar a
aplicação desta política de tolerância zero a todos os níveis da organização, o BPI fomenta uma forte
cultura de risco e promove elevados padrões de respeito pelas normas internas, de compliance e de
integridade.
No que se refere à sua atividade do dia-a-dia, a introdução de novos produtos carece de autorização dos
órgãos de governo e existe uma política de adequar a complexidade das operações ao nível da
compreensão dos clientes e da rede de distribuição em causa. É igualmente política do BPI propor e
assinar com os seus clientes contratos em que fiquem claras para ambas as partes as suas respetivas
posições. Essas políticas são mitigantes de risco de reputação e até certo ponto também de risco de
conduta. O Banco institui para os seus colaboradores um código de conduta que pretende a mitigação
desse risco.

3.4.

Estrutura e organização

A estrutura de gestão de riscos do BPI tem no topo o Conselho de Administração que, no âmbito das
funções que lhe são atribuídas pelos estatutos do Banco, tem o papel cimeiro na estrutura de gestão e
controlo de riscos. Compete ao Conselho de Administração definir o perfil e o apetite pelo risco e efetuar
o seu acompanhamento periódico. Nas funções que desempenha neste contexto, tem o auxílio da
Comissão de Riscos em quem pode delegar as funções do RAF que são de sua competência. Também
compete ao Conselho de Administração a seleção das orientações estratégicas e objetivos globais para o
plano de negócio e a emissão de diretrizes relacionadas com o apetite pelo risco, determinando as
orientações globais para a evolução do posicionamento do Banco no mercado, cultura de risco, opções
estratégicas e estrutura organizacional. A supervisão do desempenho do Banco no que concerne ao RAF
é uma função que o Conselho de Administração executa regularmente, analisando a evolução de métricas
e indicadores de risco.
A estrutura de gestão de riscos contempla, no nível inferior ao Conselho de Administração, a Comissão de
Riscos e a Comissão de Auditoria e Controlo Interno como órgãos de governo.
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A Comissão de Riscos é o órgão consultivo do Conselho de Administração com função de supervisão de
riscos e é composta por administradores não executivos.
À Comissão de Riscos cabe, sem prejuízo das competências legais atribuídas ao Conselho Fiscal,
monitorizar a política de gestão de todos os riscos inerentes à atividade do Banco, designadamente os
riscos identificados na estrutura de apetite pelo risco, e acompanhar a política de gestão do fundo de
pensões dos colaboradores do Banco. Tem um papel de aconselhamento junto do Conselho de
Administração, propondo alterações às políticas de risco, e de informação sobre as principais exposições
e indicadores de risco.
A Comissão de Riscos apoia o Conselho de Administração na tomada de decisões com impacto na
estratégia e perfil de risco presente e futuro da Instituição, na definição do RAF, ICAAP, ILAAP, e na
preparação do relatório de informação prudencial relevante.
No que se refere ao risco de crédito, a Comissão de Riscos tem como função o acompanhamento da
exposição aos principais clientes, sectores de atividade, tipos de risco e áreas geográficas, imparidades,
indicadores de qualidade de crédito e risco de concentração. Acompanha, por outro lado, a evolução da
exposição ao risco Estado Português (“entende-se por risco Estado Português a exposição a risco de crédito
de qualquer entidade da Administração Direta do Estado ou ao risco de outra entidade ou operação pelo
qual o Estado Português seja responsável, seja em virtude do regime legal daquela entidade, seja em
consequência da prestação pelo Estado de garantia pessoal àquela operação”).
À Comissão de Riscos cabe ainda analisar a conformidade das condições dos produtos e serviços
oferecidos aos clientes com o modelo de negócio e a estratégia de risco do Banco. Deve examinar,
também, se os incentivos estabelecidos na política de remuneração têm em consideração o risco, o
capital, a liquidez e as expetativas quanto aos resultados.
A Comissão de Auditoria e Controlo Interno (CACI), outro órgão de governo interno, é composta por três
a seis membros, cabendo-lhe, acompanhar a atividade da Comissão Executiva, o processo de preparação
e divulgação da informação financeira, monitorizar a eficácia do sistema de controlo interno e
desempenhar, em articulação com a Comissão de Riscos, a função de acompanhamento especializado dos
riscos operacional, de compliance e reputacional.
Na área de gestão de riscos, sob a dependência e reportando diretamente à Comissão de Riscos, existem
vários Comités de primeiro e segundo níveis. No primeiro nível encontram-se o Comité Global de Riscos,
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do qual dependem, em segunda linha, o Comité de Políticas de Risco, o Comité de Rating, o Comité de
Risco Operacional, o Comité de Modelos e Parâmetros, o Comité de Imparidades e o Comité de
Recuperação e Morosidade.
O Comité Global de Riscos é o órgão responsável pela gestão, controlo e monitorização global dos riscos
no BPI. As suas principais competências consistem em garantir que os níveis de risco e as decisões
tomadas estão em acordo com a estratégia para o risco, estabelecida pelo Conselho de Administração por
meio do Risk Appetite Framework, em seguir a atividade dos Comités de segundo nível e em certificar que
as políticas de risco estão devidamente atualizadas e implementadas.
O Comité ALCO, que depende da CECA, tem responsabilidades na gestão dos riscos estruturais de liquidez,
taxa de juro e de taxa de câmbio. As suas competências estendem-se pela otimização da rentabilidade da
estrutura financeira do balanço do BPI, incluindo a Margem Financeira e os resultados de Operações
Financeiras (LOF), pela monitorização de preços, prazos e volumes das atividades geradoras de ativos e
passivos, de acordo com as políticas, apetite pelo risco e limites aprovados pelo Conselho de
Administração.
O Comité Permanente de Crédito, que depende diretamente do Conselho de Administração, é
responsável por analisar e aprovar operações de crédito que estejam dentro do seu nível de
competências, levando a órgãos de governo superiores aquelas cujas características não estejam dentro
dos seus poderes de aprovação.
Na figura 2, pode observar-se o organograma dos órgãos de governo e gestão do BPI:
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Figura 2 - Órgãos de Governo e Gestão do BPI

A gestão de riscos do Banco BPI é da competência da Comissão Executiva do Conselho de Administração,
onde o pelouro da área de risco está atribuído a um administrador (CRO – Chief Risk Officer) sem
responsabilidade direta nas direções comerciais, de modo a que se cumpram as melhores práticas sobre
organização interna.
O BPI tem em curso processo de implementação formal da função de controlo interno, devidamente
alinhado com as metodologias corporativas do Grupo CaixaBank e em consonância com as diretivas dos
reguladores e as melhores práticas do setor. Este processo será implementado durante 2019. O modelo
de controlo interno do BPI configura-se, desse modo, com base no “modelo das três linhas de defesa”.
Para cada risco do Catálogo do BPI são estabelecidas as três linhas de defesa.
Neste modelo das três linhas de defesa, a primeira linha é formada pelas áreas de negócio, tomadoras de
risco, e pelas suas funções de suporte. A primeira linha de defesa tem como principal responsabilidade
desenvolver e manter controlos efetivos sobre os seus negócios e identificar, gerir e medir, controlar,
mitigar e comunicar os principais riscos originados no exercício contínuo da sua atividade. Entre outras
atividades as unidades da primeira linha identificam, avaliam e comunicam as suas exposições, tendo em
conta o apetite pelo risco do Banco, as suas políticas, procedimentos e controlos.
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A segunda linha de defesa é constituída pela Risk Management Function (no BPI corresponde à Direção
de Gestão Global de Riscos), pela função de Compliance (Direção de Compliance) e pela função de
validação interna de modelos de risco (UVM).
A segunda linha de defesa tem várias funções que desempenha de forma independente das unidades de
negócio:


Estabelece políticas de gestão e controlo dos riscos, em coordenação com a primeira linha de
defesa, avaliando posteriormente o seu cumprimento.



Identifica, mede e segue os riscos (incluindo os emergentes), contribuindo para a definição e
implantação de indicadores de risco alinhados no RAF.



Identifica as debilidades de controlo e estabelece os planos de ação e sua implementação.



Valida de forma independente os modelos internos.



Coordena os processos de Risk Assessment, Catálogo de Riscos e RAF.

A Risk Management Function tem a responsabilidade de identificar, seguir, analisar, medir, gerir e efetuar
o reporting dos riscos, obtendo uma visão global sobre a totalidade dos riscos do Banco.
A Direção de Gestão Global de Riscos (DGR), que exerce a Risk Management Function na segunda linha, é
uma unidade da estrutura central que é independente no que respeita à análise e controlo dos riscos, de
acordo com as melhores práticas e princípios definidos para a organização interna nesta área.
A DGR tem uma área de informação global de gestão de risco, que assegura, entre outras funções, a
coordenação técnica do RAS, RAF, ICAAP, Risk Assessment, e gere o reporte de informação de risco dirigida
aos órgãos de gestão do Banco, produzindo relatórios mensais, a entidades de supervisão, agências de
rating e auditores externos. Também acompanha e assegura, em colaboração com a DSI (Direção de
Sistemas de Informação) e o Datamart de Risco, que toda a informação de risco está centralizada e que
cumpre as definições e processos aprovados no Comité de Governo de Informação.
A Direção de Compliance, como unidade da segunda linha de defesa, depende diretamente do CEO do
Banco e reporta diretamente, no âmbito da sua atuação, aos órgãos de governo e aos organismos de
supervisão.
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A Direção de Compliance contribui para prevenir e mitigar os denominados “riscos de compliance” (os
“riscos de compliance” abrangem, além do risco de incumprimento legal, o risco de abuso de mercado e
o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo), que consistem no risco de sanções
legais ou regulatórias, de perda financeira ou de reputação em consequência da falha no cumprimento
da aplicação de leis, regulamentos, código de conduta e das boas práticas bancárias.
A UVM tem como principal objetivo emitir opinião técnica independente sobre a adequação dos modelos
internos afetos à gestão interna e/ou de caráter regulatório.
Os órgãos responsáveis, de acordo com as normas hierárquicas estabelecidas, assim como os organismos
supervisores, recebem informação periódica sobre as atividades da segunda linha de defesa, e os
resultados do exercício das suas funções.
Mais informação sobre a estrutura e organização da gestão e controlo de riscos no BPI pode ser
encontrada no capítulo de gestão dos riscos do último Relatório de Gestão e nas Notas às Contas do
Relatório e Contas do Banco BPI, o qual pode ser acedido na página de Relações com Investidores (Dados
Financeiros).

3.5.

Sistemas de reporte e de medição de riscos

O Banco tem uma datamart de risco que permite o tratamento da informação de base proveniente dos
sistemas centrais e possibilita a produção de relatórios internos, para apoio ao controlo e gestão de riscos,
e prudenciais para cumprimentos das obrigações regulamentares. O BPI usa ferramentas internas na
gestão dos riscos, nomeadamente na análise, controlo e monitorização.
No risco de crédito é usada uma ferramenta - SAS Risco de Crédito – para produção de relatórios
prudenciais. No risco de taxa de juro da carteira bancária, a avaliação e controlo das posições é efetuada
a partir do modelo de medição de risco de taxa de juro do CaixaBank. A principal vantagem desta opção
é o alinhamento das metodologias dentro do grupo e os benefícios provenientes do uso de um modelo
de medição mais sofisticado. O modelo calcula a evolução da margem financeira e do valor económico do
Banco para um horizonte de análise tanto numa posição neutra como para vários cenários de variação
das taxas de juro em situação de stress. Em relação aos diferentes riscos indicaram-se, no ponto 3.3., os
vários métodos de medição de riscos.
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Com base na informação da datamart de riscos são produzidos periodicamente relatórios de
monitorização e controlo de riscos que são enviados para os órgãos de governo e gestão do Banco.
Também o reporting externo de risco enviado para as autoridades de supervisão, agências de rating,
investidores institucionais, mercado, é maioritariamente gerado com base na produção de reporting do
sistema de análise, gestão e controlo de riscos do Banco.
A nível interno, as necessidades de informação de gestão e controlo dos órgãos de governo em relação
aos riscos da atividade do Banco, seguidos no RAF, são preenchidas pela produção de relatórios
periódicos:



Comité Global de Riscos – apreciação mensal do Relatório de Monitorização com um quadro de
métricas (dashboard) de primeiro e segundo nível enviado ao Comité Global de Riscos indicando a
situação do último mês/trimestre disponível (e meses ou trimestres anteriores).



Comissão de Riscos – apreciação com uma periodicidade mínima trimestral do relatório, planos de
ação aprovados e previsões para as métricas de Nível 1;



Conselho de Administração – apreciação mínima semestral (no mínimo) enviado ao Conselho de
Administração sobre a situação, planos de ação e previsões, para cada uma das métricas de Nível 1.

Os relatórios de monitorização e as revisões da estrutura de apetite pelo risco são também enviadas aos
restantes órgãos responsáveis pelo acompanhamento dos riscos ou responsáveis pelo cumprimento das
métricas (nomeadamente ao ALCO, CECA e CACI).
A eficácia da estratégia de risco é avaliada pela evolução das métricas e o nível de risco onde estão
colocadas: conformidade com o objetivo de apetite pelo risco definido, valor situado na zona de tolerância
ou em situação de incumprimento. Variações significativas dos valores das métricas exigem notas
explicativas e uma reflexão sobre a sua evolução corrente e prospetiva. Valores de métricas em situação
de incumprimento, por ultrapassagem de limites estabelecidos, desencadeiam planos de ação,
elaborados pelas áreas responsáveis pelo controlo do risco, de modo a reconduzir a métrica aos valores
desejados para o apetite pelo risco.
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3.6.

Política de cobertura e redução de riscos

O processo de análise das operações de crédito tem integradas técnicas de mitigação do risco: filtros
básicos, limites de exposição, fronteira de aceitação / rejeição em função da probabilidade de
incumprimento da contraparte.
Para além dessas técnicas, são utilizadas outras formas de mitigação, nomeadamente a diversificação de
contrapartes, garantias reais e pessoais, netting e colateralização em derivados, seguros.
No risco de crédito, o Banco tem uma política de mitigação que consiste na análise das operações de
crédito tendo em consideração eventuais garantias pessoais ou reais que contribuam para reduzir os
riscos.
No segmento de empresas procura-se que as operações de longo prazo tenham associadas garantias reais
(financeiras ou não financeiras), com níveis de cobertura pelo colateral (líquido de haircuts e ajustamentos
temporais, no caso de ativos financeiros), de 100%.
No segmento de empresários e negócios as operações de médio/longo prazo deverão ter, em regra,
cobertura integral por garantias reais. Para mitigar o risco de crédito de operações de empresas em
derivados, são celebrados com estas, contratos com cláusulas que permitem a compensação de
responsabilidades em caso de incumprimento. Para além dessas cláusulas, no caso de operações com
outras entidades financeiras, o BPI assina acordos de colateralização com as suas contrapartes.
Finalmente uma grande percentagem dos novos derivados realizados são-no com contrapartes centrais
(CCP), as quais têm riscos de crédito muito reduzido.
No segmento de crédito a particulares, na aceitação ou rejeição de clientes e de operações, são
consideradas eventuais garantias pessoais ou reais que contribuam para reduzir os riscos. No segmento
mais expressivo – crédito à habitação – a relação entre o financiamento e a garantia assumia, para
operações novas um valor de 85%.
As técnicas de mitigação do risco de mercado da carteira de trading passam pelas seguintes medidas:
cobertura de posições em risco por produtos financeiros com risco simétrico para reduzir o risco total das
operações; venda parcial ou total das posições em risco para reduzir a exposição ou anulá-la por completo
e estabelecimento de limites que controlam a exposição ao risco de mercado.
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No que respeita à carteira bancária, a principal técnica de mitigação do risco de taxa de juro utilizada
passa pela cobertura sistemática das posições a taxa fixa através de swaps de taxa de juro que as
convertem em taxa indexada.
São designados como instrumentos de cobertura, os derivados contratados para cobertura de riscos de
taxa de juro e taxa de câmbio (operações de cobertura de justo valor), quer para cobertura de ativos e
passivos financeiros individualmente identificados (carteira de obrigações, emissão de obrigações
próprias e empréstimos), quer para conjuntos de operações (depósitos a prazo e crédito a taxa fixa).
Existe documentação formal da relação de cobertura identificando, quando da transação inicial, o
instrumento (ou parte do instrumento, ou parte do risco) que está a ser coberto, a estratégia e tipo de
risco coberto, o derivado de cobertura e os métodos utilizados para demonstrar a eficácia da cobertura.
Mensalmente o Banco testa a eficácia das coberturas, comparando a variação do justo valor do
instrumento coberto, atribuível ao risco coberto, com a variação do justo valor do derivado de cobertura,
devendo a relação entre ambos situar-se no intervalo entre 80% e 125%.
Os testes à eficácia das coberturas são devidamente documentados em cada final de mês, assegurandose a existência de comprovativos durante a vida das operações cobertas.
Como se referiu, a atividade do BPI centra-se no euro, havendo uma política de cobertura sistemática das
posições cambiais que surjam do negócio com os clientes.

3.7.

Sistema de governo

Em relação às informações relativas ao sistema de governo, podem ser consultadas no documento
Relatório sobre o Governo do BPI de 31 de dezembro de 2018, parte do Relatório e Contas:



Os cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administração;



As regras estatutárias aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do Conselho de
Administração.



Os órgãos competentes para avaliar o desempenho dos administradores executivos e critérios
pré-determinados para a avaliação de desempenho;



As competências das comissões consultivas do Conselho de Administração.
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O BPI tem uma Comissão de Riscos que funciona de forma autónoma, com as competências descritas no
Relatório de Governo da Sociedade e no item “3.4. Estrutura e organização” deste documento, e que
reúne mensalmente.
O BPI tem um sistema de reporte e de fluxo de informação entre as unidades responsáveis pelas métricas
e controlo de risco e o órgão de administração e comissões especializadas, que lhes permite uma
avaliação, controlo e gestão dos riscos relevantes, em tempo útil. Este sistema é constituído por relatórios
regulares, mas também por informação diversa que os Órgãos de Administração podem solicitar quando
julgam necessário.
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4.

Adequação de Capitais

4.1.

Fundos Próprios e Rácios de capital

A gestão da adequação de capitais no BPI é feita com o objetivo de cobrir as exigências regulamentares
da atividade corrente (que incluem as normas relativas aos rácios de solvabilidade e as exigências
suplementares decorrentes da avaliação do SREP), respeitar as necessidades estratégicas de crescimento,
sujeitas às condições de mercado, custo de capital e dívida, cumprir a estratégia de limites de risco
estabelecidos no RAF e salvaguardar uma imagem de solidez junto de analistas, agências de rating e
Clientes.
Os fundos próprios são calculados a partir das demonstrações financeiras do Banco BPI, tomando em
conta o estabelecido nas normas prudenciais (Regulamento EU 575/2013, designado adiante por CRR).
Os fundos próprios totais resultam da soma dos fundos próprios de nível 1, constituídos pelos fundos
próprios principais de nível 1 e fundos próprios adicionais de nível 1 (definidos na Parte II, Título I,
Capítulos 1 a 3 do CRR), e dos fundos próprios de nível 2 (definidos na Parte II, Título I, Capítulo 4 do CRR).
Tomando por base a implementação integral das regras de CRD IV / CRR, o Common Equity Tier 1 “fully
implemented” do Banco BPI em 31 de dezembro de 2018 era de 13.8%.
Quadro 11 - Rácios Prudenciais a 31 de dezembro de 2018

A melhoria em 1.5 p.p. do rácio Common Equity Tier 1 “fully implemented”, relativamente a dezembro de
2017, foi determinada essencialmente por:
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Impactos positivos:



Decorrentes do crescimento orgânico (+0.9 p.p.);



Resultantes das vendas de participações (BPI Gestão de Activos e Viacer) e de segmentos de negócios
(cartões de crédito e acquiring), com impacto de +1.3 p.p.; e,



Outros impactos relacionados com IFRS9, compromissos irrevogáveis FUR e FGD, e outros (+0.1 p.p.).
Impactos negativos:



Decorrentes da distribuição de dividendos (-0.8 p.p.).

Adicionalmente, o Common Equity Tier 1 cumpre os requisitos mínimos de fundos próprios estabelecidos
pelo BCE para o BPI no âmbito do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
No quadro 12 apresenta-se a desagregação de fundos próprios a 31 de dezembro de 2018.
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Quadro 12 - Desagregação de Fundos Próprios a 31 de dezembro de 2018

A observação do quadro mostra-nos que a grande parte dos fundos próprios do Banco BPI é constituído
pelo capital, resultados retidos e reservas. Os fundos próprios de nível 2 ascendem a 300 milhões de euros
e correspondem a dívida subordinada emitida em março de 2017.
No quadro 13 apresenta-se uma descrição das principais características dos instrumentos de fundos
próprios emitidos pela instituição, de acordo com o estipulado nas alíneas b) e c) do artigo 437º do
Regulamento EU 575/2013. Como se observa, os instrumentos emitidos são constituídos por capital social
(ações ordinárias) e dívida subordinada.
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Quadro 13 - Principais características dos instrumentos de fundos próprios
Detalhe dos instrumentos de fundos próprios
Modelo das principais características dos instrumentos de Fundos Próprios 1)

Dez/18
Ações

BBPI 2017/2027 EMTN

Emitente

Banco BPI, S.A.

Banco BPI, S.A.

Identificador único (por exemplo, CUSIP, ISIN ou identificador Bloomberg para colocação
particular)

PTBPI0AM0004

PTBBBWOM0023

Legis lação(ões ) aplicável(is ) ao ins trumento

Portugues a

Portugues a

Tratamento regulamentar

Fundos próprios principais nível 1

Fundos Próprios Nível 2

Regras trans itórias do RRFP

Fundos próprios principais nível 1

Fundos Próprios Nível 2

Regras pós -trans ição do RRFP

Fundos próprios principais nível 1

Fundos Próprios Nível 2

Elegível numa bas e individual / (s ub)cons olidada / individual e (s ub)cons olidada

Bas e individual

Bas e individual

Tipo de ins trumento

Ações ordinárias

Dívida Subordinada

O montante reconhecido nos fundos
próprios regulamentares e o
montante da emis s ão s ão idênticos .

Montante emitido = € 300,000,000

Montante efetivamente reconhecido nos fundos próprios regulamentares (em milhões da
unidade monetária, à data de relato mais recente)
Montante nominal do ins trumento

€ 300,000,000

Preço da emis s ão

1

Preço do res gate

Reembols o ao par

Clas s ificação contabilís tica
Data da emis s ão

Capital realizado

Outros emprés timos s ubordinados

13 outubro 1986 (IPO)

24/03/2017

Caráter perpétuo ou prazo fixo

Prazo Fixo

Data de vencimento

24/03/2027

Opção de compra do emitente s ujeita a aprovação prévia da s upervis ão

Sim
24 março 2022, ao par, s ujeito à prévia
aprovação do s upervis or

Data da opção de compra, datas condicionais da opção de compra e valor de res gate
Datas de compra s ubs equentes , s e aplicável
Dividendo / cupão fixo ou variável

N/A
Variável

Taxa de cupão e eventual índice relacionado (5)
Exis tência de um limite aos dividendos

Variável
6m Euribor + 5,74%

Não

Não

Dis crição total, dis crição parcial ou obrigatoriedade (em termos de prazo)

Obrigatoriedade

Obrigatoriedade

Dis crição total, dis crição parcial ou obrigatoriedade (em termos de montante)

Dis crição parcial

Obrigatoriedade

Exigência de reforços ou outros incentivos ao res gate

Não

Não cumulativos ou cumulativos

Cumulativos

Convertíveis ou não convertíveis

Não convertíveis

Se convertíveis , des encadeador(es ) da convers ão

N/A

N/A

Se convertíveis , total ou parcialmente

N/A

N/A

Se convertíveis , taxa de convers ão

N/A

N/A

Se convertíveis , convers ão obrigatória ou facultativa

N/A

N/A

Se convertíveis , es pecificar em que tipo de ins trumento podem s er convertidos

N/A

N/A

Se convertíveis , es pecificar o emitente do ins trumento em que s erão convertidos

N/A

N/A

Caraterís ticas de redução do valor (write-down)

N/A

N/A

Em cas o de redução do valor, des encadeador(es ) des s a redução

N/A

N/A

Em cas o de redução do valor, total ou parcial

N/A

N/A

Em cas o de redução do valor, permanente ou temporária

N/A

N/A

Em cas o de redução temporária do valor, des crição do mecanis mo de repos ição do valor (write-up)

N/A

N/A

Pos ição na hierarquia de s ubordinação em cas o de liquidação (es pecificar o tipo de
ins trumento imediatamente acima na hierarquia de prioridades )

Credores Seniores

Caraterís ticas não conformes objeto de trans ição

Não

Em cas o afirmativo, es pecificar caracterís ticas não-conformes

N/A

1)

Indicar "N/A" s e a ques tão não for relevante.

Nos termos das alíneas d) e) do artigo 437º do Regulamento EU 575/2013, publica-se o quadro 14 dividido
em várias partes, para maior facilidade de leitura, onde se divulgam os filtros aplicados e deduções e
elementos não deduzidos nos fundos próprios.
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Quadro 14 - Principais elementos dos Fundos Próprios
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O BPI não divulga rácios de fundos próprios calculados com base em elementos dos fundos próprios
determinados numa base diferente da prevista no Regulamento 575/2013.
À data do presente relatório o Banco BPI não detém participações em seguradoras, resseguradoras ou em
qualquer grupo segurador das quais não são deduzidas do cálculo dos fundos próprios. Ou seja, o Banco
BPI não tem nenhuma autorização concedida pelas autoridades competentes para não deduzir este tipo
de participações aos instrumentos de fundos próprios para cálculo de requisitos de capital.
Mais informação sobre a composição dos fundos próprios do BPI em 31 de dezembro de 2018 pode ser
encontrada no Relatório e Contas de 2018, no capítulo “Análise Financeira” bem como as notas às
demonstrações financeiras consolidadas, “4. Gestão da Solvência” e “26. Capitais Próprios”.
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4.2.

Requisitos de Fundos Próprios

No cálculo dos requisitos de fundos próprios, o Banco BPI utiliza o método padrão para calcular os
montantes das posições ponderadas pelo risco de crédito, de acordo com as regras prudenciais vigentes
na data de referência. No que respeita ao risco operacional, a partir de 2017 o Banco passou a utilizar o
método padrão enquanto no risco de mercado não se verificou mudança de metodologia. Sempre que
necessário para determinar os requisitos de capital, considera-se 8% dos montantes das posições
ponderadas pelo risco.
No âmbito das novas orientações da EBA (em linha com o art.438º c) a f)), os requisitos de capital e as
correspondentes exposições ponderadas pelo risco (RWA) numa base trimestral, tal como é apresentado
no quadro 15, fornecem uma visão geral do denominador utilizado no cálculo dos requisitos de capital.
Quadro 15 - EU OV1 - Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
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Uma observação do quadro 15 mostra estabilidade na evolução do RWA e na sua estrutura entre
setembro e dezembro de 2018.
Com um outro nível de desagregação dos riscos, em 31 de dezembro de 2018, os requisitos de fundos
próprios eram os seguintes:
Quadro 16 - Requisitos de Fundos Próprios

Conforme se observa no quadro 16, os requisitos totais de fundos próprios mantiveram-se estáveis entre
dezembro de 2017 e dezembro de 2018.
Os requisitos de fundos próprios para risco de crédito representavam 91% do total em 2018, isto é, o risco
de crédito é o risco mais representativo da atividade do BPI, enquanto os requisitos para risco operacional
representavam 8% do total.
O quadro 17 apresenta os requisitos de fundos próprios no final de 2018, calculados de acordo com as
regras prudenciais vigentes nessa data e com as classes de risco detalhadas de acordo com o artigo 112º
do CRR.
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Quadro 17 - Adequação de capitais – Requisitos de Fundos Próprios
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4.3.

ICAAP – Avaliação e Adequação do Capital Interno

O Banco BPI realiza anualmente, nos termos da regulamentação prudencial em vigor, o processo de
autoavaliação da adequação do capital interno (ICAAP) cujo principal objetivo é garantir que os riscos a
que as instituições se encontram expostas são adequadamente avaliados e que o capital interno de que
dispõem é adequado face ao respetivo perfil de risco definido na Estrutura de apetência pelo risco do
Banco. O processo do ICAAP é feito desenhando vários cenários macroeconómicos potenciais,
nomeadamente um cenário esperado (denominado “cenário base” ou “baseline”) e cenários
macroeconómicos adversos.
Numa primeira análise, BPI sujeita o seu Balanço e Demonstração de Resultados a cenários de stress e
observa a evolução dos fundos próprios e dos requisitos de capital regulamentares no horizonte temporal
considerado (3 anos). Desde modo, mede o impacto nos fundos próprios dos cenários de esforço e a
capacidade do Banco continuar a cumprir as normas regulatórios do CRR (Pilar 1).
Numa segunda análise, que constitui a visão interna do Pilar 2, o Banco calcula os requisitos totais de
capital do BPI necessários, em cada momento do tempo (cada um dos 3 anos que são incluídos na
simulação), para cobrir todas as perdas associadas aos riscos identificados como materiais.
As metodologias usadas nos testes de esforço são conservadoras e procuram assegurar a conformidade
integral com a regulamentação prudencial. Procura-se, sempre que possível, utilizar metodologias e
parâmetros internos (probabilidades de incumprimento e perdas dado o incumprimento), de modo a que
o cálculo dos requisitos de capital interno seja consistente e reflita a gestão do risco.
Como produto final deste processo, o BPI fica com uma visão da evolução dos fundos próprios e dos
requisitos internos do Pilar 2, avaliando-se a resiliência do Banco nos cenários base e de stress num
horizonte temporal de 3 anos e cumprindo um dos principais objetivos do processo, isto é, avaliar a
adequação de capital do Banco a cenários de stress e à evolução natural do plano de negócios.
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4.4.

Rácio de Alavancagem

O Banco BPI optou por divulgar as informações relativas ao rácio de alavancagem com base na definição
da medida de fundos próprios especificados na alínea b) do nº1 do artigo 499º do CRR e na seção 4.15
das novas orientações da EBA.
O rácio de alavancagem é definido como a relação entre a medida de capital Tier 1 (no numerador) e a
medida de exposição que compreende o valor total dos ativos de balanço e elementos extrapatrimoniais
(no denominador). A implementação de um requisito mínimo para este rácio pretende limitar o
crescimento excessivo do balanço em relação ao capital disponível. O rácio é definido como uma
percentagem e o requisito mínimo obrigatório encontra-se em calibração, sendo 3% o valor indicativo.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor do rácio de alavancagem do BPI era de 7.3%, um valor muito superior
ao mínimo de referência.
Quadro 18 - Rácio de Alavancagem

No cálculo do rácio são cumpridas as normas regulamentares em vigor, nomeadamente as determinações
do Regulamento 575/2013, atualizadas pelo Regulamento Delegado (UE) 2015/62 da Comissão Europeia
de 10 de outubro, pelo Regulamento de Execução (UE) 2016/200 da Comissão Europeia de 15 de fevereiro
e Regulamento de Execução (UE) 2016/428 de 23 de março.
Nos quadros seguintes, apresenta-se a decomposição da exposição total (denominador do rácio) e a
reconciliação da medida de exposição total com as informações relevantes divulgadas em demonstrações
financeiras publicadas.
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Quadro 19 - Decomposição da exposição total

No quadro 20, apresenta-se a reconciliação da medida de exposição total com as informações relevantes
divulgadas em demonstrações financeiras publicadas:
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Quadro 20 - Reconciliação da medida de exposição total com os ativos financeiros contabilísticos

Não é aplicável ao Banco BPI o disposto no artigo 429º, nº 11, do Regulamento 575/2013.
De acordo com os valores apresentados, a posição do BPI é confortável. O acompanhamento deste rácio
permite aos órgãos de Administração do BPI detetar e tomar medidas para evitar o risco de um excesso
de alavancagem.
O Banco BPI não enfrenta uma situação de risco de alavancagem excessiva, tomando em conta o nível do
rácio de alavancagem em 31 de dezembro de 2018 (7.3%) e o mínimo prudencial definido (3%). O rácio
de alavancagem é monitorizado em base mensal de modo a verificar se são necessárias medidas
corretivas.
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5.

Posições em risco de crédito de contraparte

Entende-se por risco de crédito de contraparte o “risco de incumprimento pela contraparte de uma
operação antes da liquidação final dos respetivos fluxos financeiros”, de acordo com a definição do nº 1
do artigo 272º do regulamento 575/2013. Este tipo de risco está sobretudo ligado à atividade de derivados
e reportes.
A exposição a instrumentos derivados e a reportes (considera-se reportes as operações de venda com
acordo de recompra, compra com acordo de revenda e contração ou concessão de empréstimos de
valores mobiliários) é acompanhada de forma mais detalhada pela Direção de Gestão Global de Riscos. A
especificidade do controlo tem a ver com a sua relativa complexidade, proveniente das particularidades
na valorização deste tipo de operações, com a possibilidade de, dentro dos respetivos contratos, serem
estipuladas regras para a colateralização da exposição corrente e com a possibilidade que existe de
efetuar a liquidação em conjunto das operações regulada por um mesmo contrato de derivados, podendo
ser efetuada a compensação de valores a receber e a pagar mesmo em caso de falência declarada pela
contraparte.
Para reportes, existe no Banco BPI um limite de crédito próprio e um controlo diário que inclui o cálculo
da exposição e a determinação dos colaterais a solicitar (ou a entregar) de acordo com a exposição
calculada e com as regras estipuladas nos contratos assinados com as diversas contrapartes, controlo que
permite manter a exposição dentro de limites desejados, contratualmente pré-definidos. Os reportes de
títulos são considerados para efeitos de apuramento da exposição ao risco como depósitos de (ou
aplicações em) outra entidade (geralmente outra instituição de crédito), sendo o título envolvido tratado
como um colateral recebido (ou entregue). Os contratos assinados pelo Banco BPI para enquadrar a sua
atividade de reportes são, na sua maior parte, contratos standard.
No caso de derivados existe igualmente um limite de crédito próprio, aprovado e controlado de forma
autónoma do de outras operações. Há duas situações distintas a considerar: a primeira é aquela em que
existe um acordo de redução de risco de crédito em derivados (também designado por acordo de
colateralização), situação em que existe um limite de crédito definido pelo contrato que é usado como
base para a definição do limite no Banco. É de referir que o Banco BPI tem contratos de colateralização
com as suas principais contrapartes, normalmente com outros bancos.
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Na segunda situação (em que não existe um acordo de colateralização) é efetuada uma estimativa da
máxima exposição potencial de cada derivado, valor que é utilizado como elemento para aprovação da
operação. Caso a operação seja aprovada e concretizada, o valor da máxima exposição potencial é
considerado como equivalente ao valor de um crédito para efeito de afetação de limites. Estes valores
serão revistos, se tal for considerado necessário, nomeadamente se houver a intenção de se negociar uma
nova operação com a contraparte em causa.
O valor da exposição corrente é o valor de substituição da operação, estimado diariamente para as
operações derivadas de cada contraparte. Tendo todas as contrapartes de derivados do Banco BPI
assinado contratos contendo cláusulas de compensação, a exposição toma em conta as compensações
existentes, havendo para as principais contrapartes do Banco BPI, como se referiu, acordos de
colateralização que permitem uma redução adicional da exposição ao risco para um limite previamente
negociado. Os acordos de redução de risco em derivados assinados pelo Banco BPI preveem apenas
colateral em dinheiro, o que torna esses colaterais elegíveis para efeitos de mitigação prudencial de risco.
Para todas as contrapartes, a exposição corrente (que toma em conta o valor de mercado de todas as
operações, a existência, ou não, de contratos com cláusulas de compensação e o valor dos colaterais) é
calculada diariamente a partir do valor de mercado das operações derivadas em carteira, de forma a
controlar o valor da exposição alocado a derivados (a confrontar com o respetivo limite).
Atualmente, uma eventual degradação notação de crédito do Banco BPI em dois níveis teria impacto de
9.8 milhões de euros no montante de garantias prestadas.
Para efeitos prudenciais as posições em risco de derivados são calculadas de acordo com o método de
avaliação ao preço de mercado descrito no artigo 274º (Parte III, Título II, Capítulo 6, Seção 3) do CRR.
O CVA (Credit Valuation Adjustment) é aplicado às transações efetuadas em mercado de balcão, nos
termos da Parte III, Título VI do CRR. O CVA reflete o valor corrente de mercado do risco de crédito da
contraparte para a instituição que o calcula.
As notas às demonstrações financeiras consolidadas do Relatório e Contas de 2018, nos capítulos “10.
Ativos e passivos financeiros detidos para negociação”, “16. Derivados – contabilidade de cobertura” e
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“41. Informação sobre o justo valor”, apresentam informação adicional relativa à atividade do Banco BPI
em derivados.
O quadro 21 apresenta os valores das posições em derivados e reportes e respetivos requisitos de fundos
próprios no final de 2018.
Quadro 21 - Risco de crédito de contraparte – posições em risco para efeitos do método padrão

Justo Valor da

Dez/18

Posição após
compensação

Valor da compensação

1)

exposição

Dez/17

Dez/18

Dez/17

Dez/18

Add-on reduzido

Dez/17

Dez/18

Posição em risco original

Dez/17

Dez/18

Opera ções de recompra , conces s ã o/contra çã o
de emprés timos de va l ores mobi l i á ri os ou de
merca dori a s , opera ções de l i qui da çã o l onga
e opera ções de emprés timo com i mpos i çã o
de ma rgem
Ins trumentos Deri va dos

353,033

421,337

192,641

244,023

160,392

177,314

70,911

76,893

Dez/17

Correções de valor e
provisões

Dez/18

Dez/17

128,178

10,319

0

0

231,303

254,207

-16,340

-23,738

0

0

0

0

Compens a çã o contra tua l mul tiproduto

Va l ores em mi l ha res de Euros
1)

Corresponde ao montante positivo dos contratos calculado em termos do justo valor

Técnicas de redução de risco
Ajustamentos de
Volatilidade
Dez/18

Posição ponderada pelo
Posição ponderada pelo
Risco (considerando SME
Risco
supporting factor )

Posição em risco
ajustada

Colaterais Financeiros

Dez/17

Dez/18

Dez/17

Dez/18

Dez/17

Dez/18

Dez/17

Dez/18

Dez/17

Requisitos de Capital

Dez/18

Dez/17

Opera ções de recompra , conces s ã o/contra çã o
de emprés timos de va l ores mobi l i á ri os ou de
merca dori a s , opera ções de l i qui da çã o l onga
e opera ções de emprés timo com i mpos i çã o
de ma rgem

0

0

0

0

128,178

10,319

16,889

518

16,889

518

1,351

41

Ins trumentos Deri va dos

0

0

-23,289

-11,874

191,673

218,595

141,243

171,700

141,171

171,556

11,294

13,724

Compens a çã o contra tua l mul tiproduto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Va l ores em mi l ha res de Euros
1)

Corresponde ao montante positivo dos contratos calculado em termos do justo valor

O quadro 22 pretende fornecer uma visão geral e compreensiva dos métodos utilizados pelo Banco BPI
para o cálculo da exposição regulamentar de Risco de Crédito de Contraparte (CCR) e dos principais
parâmetros usados por cada método, assim como as posições ponderadas pelo risco (incluindo o fator
SME).

BPI | DISCIPLINA DE MERCADO

55

Quadro 22 - EU CCR1 - Análise da exposição a CCR por método
Dez/18
a

Nocional

1

Ava l i a çã o a o Preço de Merca do

2

Pos i çã o em ri s co ori gi na l

3

Método pa drã o

4

Método do Model o Interno - IMM (pa ra deri va dos e SFT)

c

Custo de
substituição/valor Risco de crédito
corrente de
potencial futuro
mercado
160,392

5

Dos qua i s , opera ções de fi na nci a mento de va l ores mobi l i á ri os

6

Dos qua i s , deri va dos e opera ções de l i qui da çã o l onga

7

b

d

e

f

g

EEPE

Multiplicador

EAD após CRM

RWA

70,911

191,673

141,171

128,178

16,889

319,852

158,059

Dos qua i s , a cordos de compens a çã o contra tua l entre produtos

8

Método Si mpl es s obre Ca uções Fi na ncei ra s (pa ra SFT)

9

Método Integra l s obre Ca uções Fi na ncei ra s (pa ra SFT)

10 Va R (Va l or em ri s co) pa ra SFT
11 Total

160,392

70,911

O efeito de netting e colateral no valor de exposição para derivados e SFTs (Securities Financing
Transactions) é apresentado no quadro 23 tal como sugerido pelas novas orientações da EBA.
Quadro 23 - EU CCR5-A - Impacto da compensação e cauções detidas nos valores das posições em risco
Dez/18
a

b

Montante positivo bruto ou Benefícios em termos de
compensação

valor contabilístico líquido1)

c

d

e

Risco de crédito corrente
após compensação

Cauções detidas

2)

Risco de crédito líquido

Deri va dos
SFT
Compens a çã o mul ti produto

353,033
1,706,431
0

192,641
1,578,252
0

160,392
128,178
0

-23,289
0
0

Total

2,059,464

1,770,893

288,570

-23,289
265,281
Va l ores em mi l ha res de Euros

1)

Corresponde ao montante positivo dos contratos calculado em termos do justo valor

2)

Exposição liquida de acordo de netting e valor do colateral

137,103
128,178
0

No quadro 24 apresenta a exposição de risco de contraparte por classes de ativo e ponderadores de ativo.
Uma análise do quadro evidencia que o risco de contraparte se encontra concentrado em empresas e
instituições.
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Quadro 24 - EU CCR3 - Método Padrão - Exposições a CCR por carteira e risco regulamentares
Dez/18
0%

2%

4%

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

Total
EAD

Outros

Não objeto
de notação

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s
Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

199

199

Entida des do s etor públ i co
Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento
Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções

96,582

60,220 37,181

193,982

Empres a s

121,427

Retal ho

121,427

578

El ementos venci dos

110,819

578

578

3,666

3,666

319,852

115,062

3,666

Ins titui ções e Empres a s com a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Outros el ementos
Total

96,582

60,419 37,181

578 125,092

Va l ores em mi l ha res de Euros

Quadro 25 - Método Padrão - RWA a CCR por carteira e risco regulamentares
Dez/18
Classes de Risco

0%

2%

4%

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

Total
RWA

Outros

Não objeto
de notação

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s
Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

40

40

Entida des do s etor públ i co
Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento
Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções

1,932

12,044 18,590

32,566

Empres a s

121,416

Retal ho

121,416

372

El ementos venci dos

110,808

372

372

3,666

3,666

158,059

114,845

3,666

Ins titui ções e Empres a s com a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Outros el ementos
Total

1,932

12,084 18,590

372 125,082

Va l ores em mi l ha res de Euros

O RWA e o correspondente montante de exposição em risco de transações sujeitas a requisitos de capital
para CVA de acordo com a Parte III, Título VI do CRR é apresentado no quadro 26.
Quadro 26 - EU CCR2 - Requisitos de fundos próprios para risco de CVA
Dez/18
a

b

Valor da posição em risco

RWA

Tota l de ca rtei ra s s ujei ta s a o método a va nça do
(i ) Componente Va R (i ncl ui ndo o mul ti pl i ca dor de três )
(i i ) Componente SVa R (i ncl ui ndo o mul ti pl i ca dor de três )
Tota l de ca rtei ra s s ujei ta s a o método pa drã o

61,737

13,611

61,737

13,611

Com ba s e no método do ri s co i ni ci a l
Total sujeito ao requisitos de fundos próprios para risco de CVA

Va l ores em mi l ha res de Euros

Para efeitos de cálculo de requisitos de capital o Banco BPI utiliza apenas o método padrão. O valor da
exposição é o valor utilizado para cálculo das posições ponderadas pelo risco. O RWA corresponde ao
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requisito de fundos próprios para CVA multiplicado pelo fator apresentado no artigo 92º no ponto 4) b)
da CRR.
O Banco BPI não tinha derivados de crédito a 31 de dezembro de 2018, pelo que o Modelo 33 sugerido
pelas novas orientações da EBA referente às exposições de derivados de crédito não é apresentado neste
relatório.
O BPI realiza operações derivadas de Bolsa e derivados e reportes OTC através de contrapartes centrais
qualificadas (QCCP) e contrapartes centrais (CCP). O quadro 27 mostra a exposição em 31 de dezembro
de 2018 do Banco BPI relativamente a esse tipo de contrapartes:
Quadro 27 - EU CCR8 - Posições em risco sobre CCP
Dez/18

Posições em risco sobre QCCP (total)
Pos i ções em ri s co comerci a l s obre QCCP (excl ui ndo a ma rgem i ni ci a l
e contri bui ções pa ra o fundo de proteçã o) da s qua i s :
(i ) Deri va dos OTC
(i i ) Deri va dos tra ns a ci ona da s em bol s a
(i i i ) SFT
(i v) Conjuntos de compens a çã o em que a compens a çã o
contra tua l entre produtos foi a prova da
Ma rgem i ni ci a l s egrega da
Ma rgem i ni ci a l nã o s egrega da
Contri bui ções pré-fi na nci a da s pa ra o fundo de proteçã o

a

b

EAD pós CRM

RWA

145,887

11,648

120,911

6,797

24,329
1,917
94,665

4,866
38
1,893

21,977
3,000

2,241
2,610

Cá l cul o a l terna tivo dos requi s i tos de fundos própri os pa ra a s
pos i ções em ri s co
Posições em risco sobre CCP não qualificadas (total)
Pos i ções em ri s co comerci a l s obre CCP nã o qua l i fi ca da s (excl ui ndo
a ma rgem i ni ci a l e contri bui ções pa ra o fundo de proteçã o) da s
qua i s :
(i ) Deri va dos OTC
(i i ) Deri va dos tra ns a ci ona da s em bol s a
(i i i ) SFT
(i v) Conjuntos de compens a çã o em que a compens a çã o
contra tua l entre produtos foi a prova da
Ma rgem i ni ci a l s egrega da
Ma rgem i ni ci a l nã o s egrega da
Contri bui ções pré-fi na nci a da s pa ra o fundo de proteçã o
Cá l cul o a l terna tivo dos requi s i tos de fundos própri os pa ra a s
pos i ções em ri s co
Va l ores em mi l ha res de Euros

O quadro 28 mostra as cauções utilizadas em operações de derivados e em operações de reporte.
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Quadro 28 - EU CCR5-B - Composição de Cauções para exposições a CCR
Dez/18
a

b

c

d

e

f

Cauções utilizadas em operações de derivados
Justo valor de cauções recebidas
Segregadas

Segregadas

h

cauções utilizadas em SFT

Justo valor de cauções dadas

Não segregadas

g

Justo valor de cauções recebidas

Não segregadas

Segregadas

Justo valor de cauções dadas

Não segregadas

Segregadas

Não segregadas

Efetivo - moeda l oca l

0

22,634

0

130,687

0

1,588,984

0

Efetivo - outra s moeda s

0

663

0

80,319

0

758

0

1,564

Dívi da s obera na na ci ona l

0

0

0

0

0

6,661

0

930,461

Outra dívi da s obera na

0

0

0

0

0

0

0

472,356

Dívi da de a gênci a s públ i ca s

0

0

0

0

0

0

0

0

Bonos corpora tivos

0

0

0

0

0

0

0

202,248

Ações

0

0

0

0

0

0

0

0

Outros Col a tera i s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,297

0

211,006

0

1,596,403

0

1,699,770

Total

93,141

Va l ores em mi l ha res de Euros

Dada a política conservadora do Banco no que respeita a derivados, o chamado wrong way risk (risco de
correlação entre o valor da exposição à contraparte e a qualidade do crédito da contraparte) não é
relevante. Como foi referido, a análise de exposição a derivados e reportes é acompanhada com especial
cuidado no BPI, o que permite que seja feito um ajustamento (incremento) dos requisitos de fundos
próprios relativos a exposições em derivados caso seja detetada a existência de wrong way risk.

BPI | DISCIPLINA DE MERCADO

59

6.

Reservas Prudenciais de Fundos Próprios

Conforme deliberação do Banco de Portugal a 31 de dezembro de 2018, a percentagem de reserva
contracíclica aplicável às exposições de crédito ao sector privado não financeiro português, a vigorar no
primeiro trimestre de 2019, mantem-se em 0% do montante total das posições em risco. Por esse motivo,
a reserva contracíclica específica do BPI é de 0%, dado que as posições em risco de crédito relevantes
estão situadas em Portugal. A decisão é revista trimestralmente pelo Banco de Portugal e publicada no
seu sítio na internet.
De acordo com o comunicado emitido em 30 de novembro de 2018, o Banco de Portugal manteve a
imposição de uma reserva de fundos próprios às instituições identificadas como “outras instituições de
importância sistémica" (O-SII), como é o caso do BPI. Essa reserva de fundos próprios é definida em
percentagem do montante total das posições em risco e o Banco de Portugal já tinha decidido que essa
reserva deveria ser constituída por fundos próprios principais de nível 1 em base consolidada e cumprida
nos seguintes termos: 25% da reserva em 1 de janeiro de 2018, 50% da reserva em 1 de janeiro de 2019,
75% em 1 de janeiro de 2020 e 100% em 1 de janeiro de 2021. A reserva será revista anualmente ou no
caso de ocorrer um processo de restruturação significativo, nomeadamente uma fusão ou aquisição.
Em relação ao BPI, o Banco de Portugal decidiu que deverá constituir uma reserva O-SII de 0.125% em
2018, 0.25% em 2019, 0,375% em 2020 e 0.5% em 2021.
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7.

Indicadores de importância sistémica global

Em 31 de dezembro de 2018, o Banco BPI não era considerado como Instituição de Importância Sistémica
Global (G-SII) nos termos do artigo 131º da Diretiva 2013/36/EU, pelo que não se aplicam as obrigações
de divulgação de informação nos termos do artigo 441º da CRR.
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8.

Risco de Crédito - Ajustamentos

8.1.

Principais políticas contabilísticas

Em 1 de janeiro de 2018, entrou em vigor a norma contabilística IFRS9 – Instrumentos Financeiros. Esta
nova norma contabilística estabelece de forma exaustiva os requisitos para registo e contabilização dos
instrumentos financeiros, incidindo sobre três pilares: classificação e mensuração dos ativos,
determinação das perdas de crédito esperadas dos ativos financeiros (imparidades) e contabilidade de
cobertura.
De acordo com a IFRS9, as perdas de crédito esperadas deverão ser registadas no momento do
reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. O Banco estima as perdas de crédito esperadas de
uma operação de forma que essas perdas reflitam:



um montante ponderado pelas probabilidades, não enviesadas, da ocorrência de um conjunto de
resultados futuros possíveis;



o valor temporal do dinheiro; e



informação razoável e sustentável, que esteja disponível sem custos ou esforços indevidos à data
de referência, sobre eventos passados, condições atuais e previsões de condições económicas
futuras.

De acordo com os requisitos da IFRS9, as imparidades deverão ser ajustadas em função da evolução da
qualidade do crédito face ao seu reconhecimento inicial. Essa evolução determina a classificação das
operações pelos diferentes patamares (“Stages”) previstos na norma.
Com base no conceito de alteração significativa na qualidade do crédito, deverão ser reconhecidas as
perdas esperadas de crédito das operações, avaliadas numa base individual ou coletiva e considerando
toda a informação razoável e fundamentada disponível, incluindo informação de caracter prospetivo
(forward looking). Sempre que sejam identificadas situações de evidência objetiva de perda (Stage 3) e/ou
aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial (Stage 2) é determinada uma
perda esperada para toda a vida das operações (lifetime).
No caso de exposições de clientes individualmente significativos (Single Names), a classificação em Stage
2 (ou 3) resulta de uma análise casuística da sua situação financeira no âmbito do processo de seguimento
de crédito desses clientes ou Grupo de clientes. Neste processo existe uma avaliação contínua da
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existência de evidências ou indícios de deterioração do risco de crédito, nomeadamente o incremento
significativo do risco desde o reconhecimento inicial. O processo de seguimento e correspondente
Staging das operações é suportado por um conjunto de triggers associados ao cliente ou à operação e
que podem constituir indícios de deterioração do ativo. Os analistas deverão valorizar estes indícios e,
consequentemente, efetuar ou não a classificação das operações em Stage 2 ou 3.
Exceto por alguma situação devidamente justificada, são classificados em Stage 2 as seguintes operações:
i) operações de crédito reestruturado por dificuldades financeiras que não sejam classificadas em situação
de default (Stage 3); ii) operações com atrasos materiais superiores a 30 dias; iii) Operações com
incremento significativo da PD (Probabilidade de Default); iv) operações de clientes com atrasos
relevantes comunicados através da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal; v)
operações de clientes em watchlist ou que verifiquem um conjunto de Early Warning Signals que
conduzam à perceção da existência de um incremento significativo do risco de crédito.
São classificadas em Stage 1 as operações que deixem de verificar as condições para estarem classificadas
em Stage 2.
Considera-se que ocorreu em evento de default e, como tal, são classificadas em Stage 3, as exposições
de clientes que tenham montantes vencidos e materiais por regularizar há mais de 90 dias.
Para além do critério atrás referido, são classificadas em Stage 3, as operações: i) com cobertura por
imparidades superior a 20%, quando resultante de análise individual; ii) de clientes com situações de
contencioso com o Banco; iii) de clientes em situação de insolvência, em Processo Especial de
Revitalização ou com ações judiciais de terceiros que indiciem agravamento do risco de crédito; iv) de
clientes com montantes materiais de crédito abatido ao ativo; v) cuja reestruturação por dificuldades
financeiras tenha implicado uma perda económica significativa; vi) reestruturadas por dificuldades
financeiras e com classificação de non-performing (ou em período probatório) que ultrapassem os 30 dias
de montantes vencidos e materiais por regularizar; vii) reestruturadas por dificuldades financeiras e com
classificação de non-performing (ou em período probatório) que beneficiem de novas medidas de
reestruturação por dificuldades financeiras; viii) que verifiquem outras situações que indiciem uma
elevada probabilidade de incumprimento das condições contratadas.
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Com exceção dos segmentos de retalho, a classificação em default é propagada para as restantes
operações do mesmo mutuário. Nos segmentos de retalho, as restantes operações dos titulares são
classificadas em default sempre que a parcela que verifique os critérios atrás referidos ultrapasse os 20%
da exposição total das operações em que o cliente esteja envolvido enquanto titular. A partir do momento
em que se deixem de verificar cada um dos critérios de classificação em Stage 3, terá de decorrer um
período de cura mínimo durante o qual as operações mantêm a classificação em default (Stage 3).
O método de cálculo da cobertura por imparidades é determinado em função do mutuário ser ou não
individualmente significativo e da sua classificação contabilística (staging das operações).



Se para além de ser individualmente significativo, o mutuário apresentar operações em situação
de default ou em Stage 2, a cobertura por imparidades das suas operações será estimada através
de uma análise individual pormenorizada da capacidade do cliente gerar fluxos financeiros através
da sua atividade (going concern) ou dos fluxos que possam resultar da execução das garantias
recebidas do cliente (gone concern).



Nos restantes casos, a cobertura por imparidades é estimada de forma coletiva através da
utilização de metodologias internas, com base na experiência histórica de incumprimentos e
recuperações das suas carteiras, incluindo as recuperações que decorram da execução de
garantias recebidas.

Para a determinação da imparidade coletiva de crédito utilizam-se modelos de estimação de
probabilidades de default (PD), modelos de estimação de perda dado o default (LGD), modelos de
estimação da utilização de limites de crédito e ajustes para incorporar os efeitos lifetime e forward
looking.
Para carteiras pouco materiais ou por falta de representatividade da experiência histórica a abordagem
de estimação de perdas esperadas é simplificada.
No caso específico de exposições que, pela natureza do seu devedor ou garante, sejam classificadas com
risco de crédito baixo, a taxa de cobertura de imparidade poderá ser 0% (sobre o risco coberto).
As coberturas estimadas individual ou coletivamente devem ser coerentes no que respeita aos diferentes
stages em que podem ser classificadas as operações, de forma a que o nível de cobertura para uma
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operação seja igual ou superior ao nível de cobertura que teria caso fosse classificada numa categoria de
menor risco de crédito.
O BPI determina também perdas por imparidade para os instrumentos de dívida que são mensurados ao
custo amortizado e ao justo valor através de rendimento integral, bem como para outras exposições que
tenham risco de crédito associado tais como garantias bancárias e compromissos assumidos.
As imparidades e provisões são mensalmente avaliadas pelo Comité de Imparidades, que reporta ao CGR.
Para além do Comité de Imparidades, do CGR e da Comissão de Riscos, os auditores internos e os auditores
externos funcionam como agentes de controlo de todo o processo de descrito.
Mais informação sobre políticas contabilísticas pode ser consultada nas Notas às Demonstrações
Financeiras Consolidadas do Relatório e Contas de 31 de dezembro de 2018, em “2.7. Imparidade de ativos
financeiros” e “3. Gestão de Riscos”.

8.2.

Risco de Crédito - Informação quantitativa

As classes de risco expostas nos quadros seguintes são as indicadas no artigo 112º do CRR, em vigor desde
1 de janeiro de 2014.
a) Posições em risco
O quadro 29 contém o valor das posições em risco originais distribuídas por classes de risco.
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Quadro 29 - Posições em risco

O valor da posição em risco original é o valor da exposição antes de imparidades, sem considerar o efeito
de mitigantes, e o valor das exposições extrapatrimoniais é considerado antes de aplicação de coeficientes
de conversão em crédito, designados por CCF1.
Esclareça-se que os elementos vencidos apresentados estão de acordo com a definição de incumprimento
estabelecida na definição do artigo 178º do CRR.
As posições de titularização são calculadas de acordo com o disposto na Parte III, Título II, Capítulo 5 do
CRR.
À semelhança do quadro 29 e de acordo com as novas orientações da EBA, é apresentado no quadro 30
a exposição líquida – total e média trimestral do último ano – por classe de risco e especificando por
pequenas e médias empresas (SME) as classes Empresas, Retalho e Com garantia de bens imóveis.

Os CCF (Credit Conversion Factors) “convertem” exposições potenciais (extrapatrimoniais) em valores equivalentes
em crédito a que depois ser aplicado o ponderador de risco conforme a respetiva classe de risco. Os CFF são definidos
na Parte 3, Título II da CRR.
1
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Quadro 30 - EU CRB-B - Montante total e montante médio das posições em risco líquidas
Dez/18

Classe de Risco

a

b

Valor líquido das posições em risco
no final do período

Valor líquido médio das posições em
risco ao longo do período

Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento
Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções
Empres a s
da s qua i s : SME
Ca rtei ra de retal ho
da s qua i s : SME
Com ga ra ntia de bens i móvei s
da s qua i s : SME
El ementos venci dos
Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos
Pos i ções de Ti tul a ri za çã o
Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)
Pos i ções s obre a ções
Outros el ementos

5,327,914
1,062,474
362,756
62,607

5,174,249
1,057,743
185,039
55,452

0
1,148,724
9,483,853
2,033,104
4,159,404
2,604,976
11,253,643
440,584
656,881
52,770
79,166
88,133
272,363
729,094

0
1,162,193
9,206,232
2,143,696
4,550,231
2,571,016
11,117,041
398,135
725,338
56,325
85,181
88,589
280,179
697,014

Total

34,739,781

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s
Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s
Entida des do s etor públ i co

34,440,805
Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: O valor da exposição líquida corresponde à posição em risco líquida de correções de valor e provisões.
O valor médio da exposição líquida corresponde ao valor das posições trimestrais do respetivo ano.
O Banco BPI utiliza apenas o método padrão.

b) Distribuição geográfica das posições em risco
O quadro 31 contém uma matriz das posições em risco líquida de correções de valor e provisões
distribuídas por classes de risco e zona geográfica.
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Quadro 31 - EU CRB-C - Repartição geográfica das posições em risco
Dez/18
Classe de Risco

União Europeia

Espanha

Portugal

Total

Outros

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s

3,404,014

1,022,577

680,777

220,545

5,327,914

Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

1,062,474

0

0

0

1,062,474

362,756

0

0

0

362,756

Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento

0

0

62,607

0

62,607

Orga ni za ções Interna ci ona i s

0

0

0

0

0

364,555

194,395

347,537

242,237

1,148,724

Empres a s

8,574,915

577,565

220,078

111,294

9,483,853

Ca rtei ra de retal ho

4,048,422

14,018

31,966

64,998

4,159,404

11,251,116

66

978

1,484

11,253,643

Entida des do s etor públ i co

Ins titui ções

Com ga ra ntia de bens i móvei s

638,280

15,351

845

2,405

656,881

Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos

52,770

0

0

0

52,770

Pos i ções de Ti tul a ri za çã o

49,994

0

29,172

0

79,166

Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)

88,133

0

0

0

88,133

Pos i ções s obre a ções

66,314

1,025

24,487

180,538

272,363

728,775

0

0

319

729,094

30,692,517

1,824,997

1,398,447

823,820

34,739,781

88.35%

5.25%

4.03%

El ementos venci dos

Outros el ementos
Total

100.00%
2.37%
Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: O Banco BPI só utiliza o método padrão.
O valor da exposição liquida corresponde á posição em risco liquida de correções de valor e provisões.

As exposições detidas pelo Banco BPI concentram-se essencialmente na Zona Euro, que representa
97.63% das posições em riscos em 31 de dezembro de 2018.
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c) Distribuição sectorial das posições em risco
O quadro 32 apresenta uma distribuição da exposição líquidas por classes de risco e por sectores de atividade. Os sectores de atividade são os da CAE
portuguesa2.
Quadro 32 - EU CRB-D - Concentração das posições em risco por setor ou por tipo de contraparte

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, revisão 3.0. Para mais informações sobre este tema consultar o documento “Classificação Portuguesa das
Atividades Económicas” que consta no site do Instituto Nacional de Estatística.
2
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d) Repartição das posições em risco vencidas e objeto de imparidade
O quadro 33 apresenta uma distribuição das posições em risco vencidas e objeto de imparidade.
Quadro 33 - Repartição das posições em risco vencidas e objeto de imparidade
Posições Vencidas
Repartição das Posições em Risco Vencidas e Objeto de Imparidade

Posições em risco original
Dez/18

Agri cul tura , produçã o a ni ma l e pes ca
Indús tri a s tra ns forma dora s
El etri ci da de, gá s , va por, á gua e a r fri o
Ca ptaçã o, tra tamento e di s tri bui çã o de á gua
Cons truçã o
Comérci o e Turi s mo
Tra ns portes e a rma zena gem
Informa çã o e comuni ca çã o
Ati vi da des fi na ncei ra s
Decompos i çã o Ati vi da des i mobi l i á ri a s
pel os s etores
Ati vi da des de cons ul tori a
Económi cos :
Ati vi da des a dmi ni s tra tiva s
Outros s ervi ços e a tivi da des
Educa çã o
Servi ços s oci a i s
Ati vi da des a rtís tica s e recrea tiva s
Outra s a tivi da des de s ervi ços
Ati vi da des domés tica s
Orga ni s mos i nterna ci ona i s
Empres a s nã o cl a s s i fi ca da s
Nã o Cl a s s i fi ca dos
Portuga l
Decompos i çã o Es pa nha
Geográ fi ca s :
Uni ã o Europei a
Outros
Total
Fonte: DACR - RG

25,182
79,019
7,228

Dez/17
19,745
91,101
333

Outras Posições

Objeto de imparidade

Correções de valor e
imparidades

Objeto de imparidade

Correções de valor e
imparidades

Dez/18

Dez/18

Dez/18

Dez/18

24,669
76,269
7,228

Dez/17
19,492
90,183
333

11,903
42,537
3,330

Dez/17

Dez/17

Dez/17

6,688
52,508
167

455,288
2,166,445
807,652

407,876
1,921,899
576,829

1,931
4,550
7,822

3,239
15,106
7,103

37,859

40,238

37,859

39,856

5,563

2,751

243,604

195,181

2,027

1,489

146,546
142,640
62,163
11,508
11,028
25,230
59,342
5,128
1,398
1,789
1,652
4,341
0
0
28
516,224
1,105,389
31,926
1,838
3,326

209,060
168,331
55,679
9,582
13,915
23,450
59,049
6,338
105
8,337
6,940
3,663
6,484
0
0
38,491
660,428
1,376,287
34,806
7,057
3,119

146,396
141,983
62,163
11,508
10,977
25,207
59,342
4,823
1,398
1,757
4,172
1,652
4,341
0
0
28
516,080
1,100,763
31,926
1,838
3,326

203,190
163,468
55,650
9,565
13,667
22,590
57,803
6,307
105
7,961
6,589
3,537
6,116
0
0
35,928
654,421
1,355,080
34,803
3,921
2,954

67,225
80,212
32,022
7,326
7,800
13,711
38,824
2,502
110
1,211
2,435
807
1,409
0
0
14
166,604
467,055
16,574
993
922

71,335
78,953
16,218
6,097
8,871
7,120
36,974
3,030
1
2,082
2,878
1,036
1,564
0
0
18,530
189,828
485,988
17,560
2,128
955

765,356
2,213,334
879,982
148,208
766,125
700,657
1,159,749
288,836
222,650
49,470
240,681
125,160
130,930
11
41
36,714
11,621,202
21,909,757
387,110
220,232
504,998

539,974
1,993,794
855,685
175,692
750,529
505,583
1,144,662
247,317
58,224
46,966
205,478
85,486
113,209
7
879
400,973
11,301,255
20,646,382
459,594
279,798
141,723

9,292
7,581
9,765
11,572
9,534
2,702
24,566
1,588
145
570
1,412
567
1,013
0
25
8,559
54,035
131,599
12,614
14,451
594

8,204
11,585
12,712
11,287
60,719
3,673
27,702
1,617
701
280
2,029
446
1,123
0
859
18,251
50,050
209,454
10,985
17,063
670

1,142,478

1,421,269

1,137,852

1,396,758

485,544

506,632

23,022,097

21,527,496
159,258
238,173
Va l ores em mi l ha res de Euros

4,172

Notas: Consideram-se posições vencidas as exposições que estão ao abrigo do artigo 178º da CRR.

Informações mais detalhadas sobre imparidades podem ser encontradas nas notas às demonstrações
financeiras consolidadas do Relatório e Contas de 2018.
e) Ajustamentos para o risco de crédito
De acordo com a norma IFRS 9 “Instrumentos Financeiros”, os ativos sujeitos ao cálculo de imparidade,
deverão ser classificados em função de alterações do risco de crédito desde o reconhecimento inicial do
ativo e não em função do risco de crédito à data de reporte, subjacente numa ótica de perda esperada
(ECL – Expected Credit Loss). Deste modo, os ativos são classificados em uma das três seguintes categorias:



Stage 1 – A partir do reconhecimento inicial do ativo e sempre que não exista uma degradação
significativa do risco de crédito desde essa data, os ativos são classificados no stage 1. Para
estes ativos deverá ser reconhecida uma imparidade correspondente ao ECL para o horizonte
temporal de 1 ano, a contar desde a data de referência do reporte;
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Stage 2 – Caso exista uma degradação significativa de risco desde o reconhecimento inicial,
os ativos deverão ser classificados no stage 2. Neste stage, a imparidade corresponderá ao
ECL para a restante vida desse ativo (ECL lifetime);



Stage 3 – Os ativos em situação de default deverão ser classificados neste stage, com
imparidade correspondente ao ECL lifetime.

A avaliação da imparidade é efetuada em base individual ou coletiva. A Análise Individual é aplicável a
todas as exposições, que observem os seguintes critérios:


Perímetro de análise Individual – Exposições significativas: Todas as exposições, aferidas por
Grupo, que cumprem os seguintes critérios (thresholds):



De valor igual ou superior a 2,5 Milhões de Euros;



De valor entre 1 Milhão e 2,5 Milhões de Euros, se o rating for igual ou pior que E9,
N9, “Fraco” ou unrated na data de referência (aplicável exclusivamente aos
segmentos de Grandes e Médias Empresas, Empresários e Negócios com
contabilidade organizada e Project Finance). Para os restantes segmentos considerase rating igual ou pior a incidentes de 30 dias.

Identificados os Grupos conforme supra, apenas são selecionadas para efeitos de análise individual as
entidades (“Single Names”) que individualmente observem os thresholds anteriores, consoante a
respetiva notação de rating, se aplicável.
O perímetro de análise individual delimita as exposições significativas para o Banco, e que, como tal,
deverão ser alvo de avaliação individual e de maior detalhe, quer para efeitos de staging, quer de
imparidade. Em termos de análise individual de imparidade apenas as operações classificadas
individualmente em stage 2 ou 3 são passíveis de análise individual de imparidade.
O quadro 34 representa a evolução de imparidades individuais e coletivas do Banco durante o segundo
semestre de 2018, estando cada rubrica repartida da seguinte forma:


Saldo inicial: stock de imparidades a 01 de julho de 2018;



Aumentos devidos a montantes afetados a provisões para as perdas estimadas sobre
empréstimos durante o período:
 Imparidades constituídas por contratação de novos créditos;
 Aumentos de imparidades por alteração do tipo de análise (coletiva ou individual);
 Aumentos de imparidades por um agravamento face ao reconhecimento inicial.
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Reduções devidas a valores utilizados contra ajustamentos para o risco de crédito acumulados:
 Imparidades anuladas por liquidação/amortização de créditos;
 Reduções de imparidades por alteração do tipo de análise (coletiva ou individual);
 Reduções de imparidades por um desagravamento face ao reconhecimento inicial



Reduções devidas a valores utilizados contra ajustamentos para o risco de crédito acumulados:
representa a aplicação da politica de write-off de créditos, isto é, reflete a decisão do Banco em
proceder ao respetivo abate ao ativo, por utilização das imparidades constituídas e após proceder
a todas as diligências com vista à recuperação do respetivo valor;



Saldo Final: stock de imparidades a 31 de dezembro de 2018;

No quadro 34, o total de imparidades resultante de análise individual e o total de imparidades resultantes
de análise coletiva está na coluna “ajustamentos para risco específico de crédito acumulados”. Em relação
às linhas 10 e 11 do quadro 34, os montantes aí indicados respeitam a vendas de crédito, sendo
considerados diminutos.
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Quadro 34 - EU CR2-A - Variações no conjunto dos ajustamentos para o risco específico e geral de crédito
Dez/18
Ajustamentos para o risco específico Ajustamentos para o risco geral de crédito
de crédito acumulados
acumulados
1

Saldo inicial 1

2

Aumentos devi dos a montantes a fetados a
provi s ões pa ra a s perda s es tima da s s obre
emprés timos dura nte o período

1,765

3

Reduções devi da s a montantes a fetados a
provi s ões pa ra a s perda s es tima da s s obre
emprés timos dura nte o período

-31,745

4

Reduções devi da s a va l ores util i za dos contra
a jus tamentos pa ra o ri s co de crédi to a cumul a dos

-14,531

5

Tra ns ferênci a s entre a jus tamentos pa ra o ri s co de
crédi to

18,655

6

Impa cto da s di ferença s na s taxa s de câ mbi o

0

7

Concentra ções de a tivi da des empres a ri a i s ,
i ncl ui ndo a qui s i ções e a l i ena ções de
s ubs i di á ri a s

0

8

Outros a jus tamentos

9

Saldo final 2

Recupera ções s obre a jus tamentos pa ra ri s co de
10 crédi to di retamente regi s tada s na demons tra ções
de res ul tados 3
Os a jus tamentos pa ra ri s co es pecífi co de crédi to
11 di retamente regi s tados na demons tra çã o de
res ul tados 3

506,667

-19
480,791

29,925

0
Va l ores em mi l ha res de Euros

1)

Posição de Junho 2018

2)

Posição de Dezembro 2018

3)

Valores relativos ao período entre o 1º e 2º semestre de 2018

O quadro 35 apresenta as variações no conjunto dos empréstimo e títulos de dívida em situação de
incumprimento ou imparidade.
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Quadro 35 - EU CR2-B - Variações no conjunto dos empréstimos e títulos de dívida em situação de incumprimento ou
imparidade
Dez/18
Valor contabilístico bruto das
posições em risco em
incumprimento
Saldo inicial

1

1,140,761

Emprés timos e títul os de dívi da que s e encontra m em s i tua çã o
de i ncumpri mento ou de i mpa ri da de des de o úl timo período de
reporte

68,857

Revers ã o da s i tua çã o de i ncumpri mento

-71,537

Montantes a nul a dos

-29,879

Outra s a l tera ções
Saldo final

-52,956

2

1,055,246
Va l ores em mi l ha res de Euros

1)

Posição de Junho 2018

2)

Posição de Dezembro 2018

Notas: Definição de NPE EBA

f) Qualidade de crédito das exposições por classe de risco e instrumento
O quadro 36 fornece a desagregação das exposições por classes de risco – em incumprimento e regulares
– os ajustamentos de risco de crédito e write-offs existentes a 31 de dezembro de 2018, assim como o
diferencial de stock dos ajustamentos de risco de crédito no último ano.
Quadro 36 - EU CR1-A - Qualidade de crédito das posições em risco por classe de risco e instrumento
a

b

c

d

Classes de Risco

Posições em risco em
situação de
incumprimento

Ajustamentos para risco Ajustamentos para risco
específico de crédito
geral de crédito

Posições em risco que
não que se encontram
em incumprimento

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s
Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s
Entida des do s etor públ i co
Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento
Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções
Empres a s
das quais: SME
Ca rtei ra de retal ho
das quais: SME
Com ga ra ntia de bens i móvei s
das quais: SME
El ementos venci dos
Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos
Obri ga ções cobertas
Ti tul a ri za ções
Expos i ções em i ns titui ções e Empres a s de a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)
Pos i ções s obre a ções
Outros el ementos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,133,994
0
0
0
0
0
0
0

5,353,163
1,046,999
337,173
50,032
0
1,155,956
9,732,012
0
3,885,950
0
11,240,307
0
0
0
0

Total
Dos qua i s : Emprés timos
Dos qua i s : Títul os de dívi da
Dos qua i s : Fora de ba l a nço

Dez/18
g=(a +b-c-d)

e

f

Anulações
acumuladas

Requisitos de
ajustamento do risco de
crédito no período

Valores contabilísticos bruto das

Valores Líquidos

0
0
0
0

99
0
0
0
0
271
26,213
0
23,739
0
29,965
0
480,791
0
0
54
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-19
0
0
0
0
101
-176
0
-2,502
0
-6,009
0
-25,872
0
0
-7
0
0
0
0

5,353,064
1,046,999
337,173
50,032
0
1,155,685
9,705,798
0
3,862,211
0
11,210,342
0
653,203
0
0
79,122
0
0
0
0

1,133,994

32,880,768

561,132

0

0

-34,484

33,453,631

1,020,298
12,565
101,131

23,841,554
4,846,184
4,193,029

533,392
4,528
23,212

0
0
0

0
0
0

-36,411
24,328,460
214
4,854,222
1,713
4,270,949
Va l ores em mi l ha res de Euros

79,176

Notas: O Banco BPI só utiliza o método padrão.

g) Qualidade de crédito das exposições por setor
O quadro 37 (Créditos e Adiantamentos a Non-financial corporations) é desagregado por sector de
atividade e utiliza a classificação portuguesa de atividades económicas conforme consta no site do INE.
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Quadro 37 - EU CR1-B - Qualidade de crédito das posições em risco por setor ou tipos de contraparte

a

b

c

d

e

Dez/18
g=(a+b-c-d)

f

Valores contabilísticos bruto das
Posições em risco em
situação de
incumprimento

setor de Atividade

Agricultura, produção animal e pesca
Indústrias Extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água
Construção
Comércio
Transportes e armazenagem
Turismo
Informação e comunicação
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria
Atividades administrativas
Administração Pública e Defesa; Segurança Social
Educação
Atividades sanitárias e serviços sociais
Atividades artísticas e recreativas
Outras serviços
Total

Requisitos de
Posições em risco que Ajustamentos para risco Ajustamentos para risco Anulações acumuladas ajustamento do risco de
específico
de
crédito
geral
de
crédito
não que se encontram
crédito no período
em incumprimento

Valores Líquidos

20,998
1,213
46,781
7,203
37,407
72,556
75,115
51,638
36,123
9,254
23,856
53,346

368,893
16,370
1,306,307
684,164
198,820
470,233
1,143,821
732,330
366,582
83,974
632,883
403,935

11,555
1,153
37,301
9,465
7,181
60,994
52,455
29,853
19,080
6,089
15,923
39,347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

869
-69
-10,227
210
-3,134
1,082
-6,719
13,681
3,739
-1,687
-3,945
-2,862

378,336
16,431
1,315,787
681,902
229,046
481,795
1,166,481
754,115
383,625
87,139
640,816
417,934

3,254
0
1,374
1,897
715
8,048

233,634
0
32,711
46,286
171,487

3,462
0
1,551
1,966
879
9,643

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-313
0
-760
-669
-44
1,406

233,426
0
32,534
190,438
46,122
169,893

7,082,938

307,897

0

0

450,778

190,507

-9,444
7,225,819
Valores em milhares de Euros

Notas: O Banco BPI só utiliza o método padrão.

h) Qualidade de crédito das exposições por geografia
A desagregação geográfica do quadro 38 representa as áreas geográficas materialmente significantes e
tendo sido considerados todos os países com os quais o Banco BPI tem exposição.
Quadro 38 - EU CR1-C - Qualidade de crédito das posições em risco por zona geográfica
a

b

c

Valores contabilísticos bruto das
Área Geográfica

Posições em risco em
situação de
incumprimento

Posições em risco que
não que se encontram
em incumprimento

d

e

Dez/18
g=(a +b-c-d)

f

Requisitos de
Ajustamentos para risco Ajustamentos para risco
Anulações acumuladas ajustamento do risco de
específico de crédito
geral de crédito
crédito no período

Valores Líquidos

Portuga l

1,097,808

29,064,215

533,534

0

0

-31,941

29,628,489

Es pa nha

31,918

1,793,055

24,471

0

0

573

1,800,503

Res to Uni ã o Europei a

1,302

1,446,153

1,863

0

0

-2,946

1,445,592

Res to do Mundo

2,966

577,346

1,264

0

0

-170

579,048

1,133,994

32,880,768

561,132

0

0

-34,484

33,453,631

Total

Va l ores em mi l ha res de Euros
Notas: O Banco BPI só utiliza o Método Padrão.

i) Antiguidade das posições em riscos Vencidas
Em relação à antiguidade das posições em risco vencidas, 59% têm antiguidades inferior a 1 ano, conforme
se observa no quadro 39.
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Quadro 39 - EU CR1-D - Antiguidade das posições em riscos vencidas
Dez/18
a

b

c

d

≤ 30 dias

> 30 dias ≤ 60 dias

> 60 dias ≤ 90 dias

e

f

Valores contabilísticos brutos

1 Emprés ti mos

> 180 dias ≤ 1 ano

> 1 ano

49,522

32,487

53,161

123,138

450,704

0

0

0

0

0

0

384,199

49,522

32,487

53,161

2 Títul os de Dívi da
3 Total

> 90 dias ≤ 180 dias

384,199

123,138
450,704
Va l ores em mi l ha res de Euros

j) Exposições Reestruturadas e Non-Performing
O quadro 40 fornece um resumo das exposições perfoming e non-performing, ajustamentos de risco de
crédito e garantias financeiras e colaterais recebidos por tipo de exposição.
Quadro 40 - EU CR1-E - Exposições performing e non-performing
Dez/18
Ajustamentos negativos de justo valor e provisões e
imparidades acumuladas de risco de crédito

Exposições brutas performing e non-performing

Total

Títulos de Divida
Empréstimos e adiantamentos
Exposições fora de balanço

das quais:
performing das quais:
com atraso > performing
30 dias e
forborne
<=90 dias

Exposições
performing

das quais: exposições non-performing

Total

das quais:
em
defaulted

das quais:
com
imparidade

das quais:
exposições
forborne

Exposições
non-performing

das quais:
forborne

Total

Colaterais e garantias
financeiras recebidas

Total

Exposições
nondas quais: performing
forborne

das quais:
exposições
forborne

4,858,750

0

8,235

12,565

12,565

12,565

12,565

758

34

3,770

3,770

0

0

24,861,852

27,967

243,121

1,042,100

1,020,298

1,020,298

546,379

77,145

6,494

456,248

263,862

10,761

9,103

4,294,161

0

2,947

101,401

101,131

101,131

227

1,249

0

21,963

0

690

0

Va l ores em mi l ha res de Euros

A observação do quadro 40 mostra que de 34 015 milhões de euros de exposição bruta, cerca de 3,4%
são exposições non-performing. O total de exposições classificado em default ascende a 1 134 milhões de
euros. A carteira de crédito reestruturado e refinanciado situou-se nos 804 milhões de euros, dos quais
254 milhões de euros estão performing forborne. Associado à carteira de exposições non-performing
existe um total de 1 134 milhões de euros que corresponde a exposições com imparidades.
Para consistência e transparência desta informação, os valores apresentados são obtidos dos mapas 18 e
19 (mapa 18 – Information on Performing and Non Performing Exposures; mapa 19 – Information Forborne
Exposure) do FINREP (Financial Reporting Framework - relatório financeiro enviado aos supervisores
prudenciais).
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k) Correções de valor e provisões
O quadro 41 apresenta um resumo do movimento ocorrido nas imparidades e provisões do Banco BPI, de
acordo com o perímetro de consolidação prudencial, em 2018 e 2017.
Quadro 41 - Correções de valor e provisões

Saldo inicial
IFRS9
Dota ções
Repos i ções /Revers ões
Uti l i za ções
Outros a jus ta mentos
Saldo final

Dez/18

Dez/17

766,864

894,399

36,063
38,636

53,838

-32,966

-28,679

-140,009

-152,625

3,804

-68

672,392

766,864

Va l ores em mi l ha res de Euros

l) Prazo de vencimento residual
O quadro 42 distribui o valor de balanço das posições em risco líquidas de imparidades por prazos
residuais.
Quadro 42 - EU CRB-E - Prazo de vencimento residual das posições em risco
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A coluna “Sem Maturidade” inclui sobretudo ações e unidades de participação e outros elementos do
ativo sem maturidade definida. A maturidade “À vista” corresponde a créditos revolving, nomeadamente
cartões de crédito, descobertos, contas correntes, entre outros.
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9.

Ativos onerados e não onerados

Neste capítulo, inclui-se informação sobre ativos onerados e não onerados, conforme definido pelo Banco
de Portugal na Instrução 28/2014, de 23 de dezembro. Os valores divulgados resultam da mediana dos
valores observados nos 4 trimestres anteriores conforme previsto no Título II das Orientações da EBA
(EBA/GL/2014/03). A informação apresentada abaixo refere-se ao perímetro de supervisão prudencial,
conforme definido no Regulamento (EU) nº 575/2013, CRD IV / CRR.
Considera-se um ativo onerado, um ativo explícita ou implicitamente constituído como garantia ou sujeito
a um acordo para garantir, colateralizar ou melhorar a qualidade de crédito em qualquer operação da
qual não possa ser livremente retirado.
Em 31 de Dezembro de 2018, a composição dos ativos onerados era a seguinte (quadro 43):
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Quadro 43 - Composição dos Ativos Onerados
Dez/18
Ativos Onerados

Valor de balanço

Justo valor

Títulos de dívida pública portuguesa
1,233,821

Operações de venda com acordo de recompra
Compromis s os para com Fundo de Garantia de Depós itos e Sis tema de Indemnização ao Inves tidor
Total de dívida pública portugues a

1,233,821

49,347

49,347

1,283,168

1,283,168

Operações de crédito
Financiamentos do Banco Europeu de Inves timento (BEI) colateralizados por obrigações hipotecárias

1,382,990

Financiamentos do Banco Central Europeu (BCE) colateralizados por obrigações hipotecárias

0

Financiamentos do Banco Central Europeu (BCE) colateralizados por obrigações s etor Publico Adminis trativo

1,938,685

Obrigações colateralizadas por credito hipotecário

145,515

Obrigações colateralizadas por credito ao s etor Publico Adminis trativo

290

Operações de titularização

251,327

Total de operações de crédito

3,718,806

Outros ativos
197,870

Derivados
Credit Support Annex (CSA)

197,800

Margens Bols a

64

Outros colaterais

84,162

Colaterais em numerário

55,365

Colateral a favor do BEI

24,514

Outros

3,267

Total de outros ativos

282,032

Valor total dos ativos onerados

5,284,005
Valores em milhares de Euros

Activos não Onerados

Valor de balanço

Ins trumentos de capital
Ins trumentos de divida
Credito

Justo valor
443,186

443,186

4,037,621

3,963,811

19,709,228

Outros ativos

2,013,080

Valor total dos ativos não onerados

26,203,115
Valores em milhares de Euros

Notas: Não é apresentado justo valor para os ativos que estão contabilizados ao custo amortizado

Os ativos onerados incluídos no quadro 43 correspondem a operações que foram constituídas como
garantia ou dadas em colateral, sem serem desreconhecidas do ativo do Banco, como por exemplo títulos
entregues em operações de reporte e patrimónios suporte de emissões de obrigações colateralizadas.
Não são considerados ativos onerados, os ativos incluídos na pool de liquidez depositada junto do Banco
Central Europeu e não utilizada, nem as operações de crédito associadas a obrigações hipotecárias e
obrigações sobre o Sector Público e titularizações não colocadas no mercado.
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Em 31 de Dezembro de 2018, o justo valor do colateral recebido era o seguinte (quadro 44):
Quadro 44 - Justo valor do colateral recebido
Dez/18
Colateral recebido

Justo valor do colateral recebido
Onerado

Livre

Instrumentos de dívida
Reportes (compra com a cordo de revenda )
Dívi da públ i ca
Empres a s fi na ncei ra s
Empres a s nã o fi na ncei ra s
Tota l de i ns trumentos de dívi da
Outros a ti vos (deri va dos )

3,535

3,535
12,322
15,857
Va l ores em mi l ha res de Euros

O quadro 44 inclui o valor de colaterais recebidos que não preenchem as condições para o seu
reconhecimento no balanço, como por exemplo títulos recebidos em colateral por operações de reporte.
Estes ativos podem ou não ser reutilizáveis e entregues como colateral noutras operações.
Em 31 de dezembro de 2018, os passivos associados a ativos onerados e colaterais recebidos eram os
seguintes (quadro 45):
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Quadro 45 - Passivos associados a ativos onerados e colaterais recebidos
Dez/18
Passivos associados e
contingentes

Fontes de oneração

Activos e colateral
recebido

Passivos Financeiros
203,950

292,231

1,673,434

1,938,685

927,880

1,407,851

1,239,999

1,253,803

14,504

0

124,885

145,515

0

290

241,573

251,327

4,426,224

5,289,700

Compromi s s o pa ra com o Fundo de Ga ra ntia de Depós i tos

45,429

43,373

Compromi s s o pa ra com o Si s tema de Indemni za çã o a os Inves tidores

11,471

5,972

0

54

56,900

49,398

4,483,123

5,339,099

Deri va dos
Depós i tos
Fi na nci a mentos do Ba nco Centra l Europeu
Fi na nci a mentos do Ba nco Europeu de Inves timento (BEI)
Opera ções de venda com a cordo de recompra
Outros depós i tos
Títul os emi tidos
Obri ga ções col a tera l i za da s por cred. hi potecá ri o
Obri ga ções col a tera l i za da s por cred. a o s etor Publ i co
Opera ções de titul a ri za çã o
Total
Outras fontes de oneração

Fa ci l i da de de l i qui dez do Ba nco Centra l Europeu
Total
Valor total das fontes de oneração

Va l ores em mi l ha res de Euros

A estrutura de oneração entre Banco BPI e Banco Português de Investimento a 31 de dezembro 2018 é
apresentada no quadro 46 por tipo de operação e por entidade fornecedora da garantia, a entidade
intermediária e o respetivo montante em milhares de euros.
Quadro 46 - Operações Oneradas entre Banco BPI e Banco Português de Investimento
Dez/18
Operações Oneradas

Prestadas por

A pedido

Montante

Garanti as fi nancei ras pres tadas

Banco BPI

Banco Português Inves ti mento

Garanti as fi nancei ras pres tadas

Banco Português Inves ti mento

Banco BPI

3,061
79,320

Val ores em mi l hares de Euros

No Banco BPI a principal razão para a oneração de ativos decorre das necessidades de liquidez e de
financiamento obtido, nomeadamente:



Junto do Banco Central Europeu;



Junto do Banco Europeu de Investimento;
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Através de obrigações hipotecárias e obrigações sobre o Sector Público e titularizações de crédito
colocadas no mercado; e



Através de reportes sobre títulos da carteira própria.

A oneração de ativos pode ainda ser desencadeada por diversos motivos, nomeadamente:



Pela existência de requisitos legais como é o caso dos ativos dados em garantia para o Fundo de
Garantia de Depósitos e o Sistema de Indemnização aos Investidores;



Pela existência da margem inicial ou margem de negociação subjacentes a operações de
instrumentos financeiros derivados;



Pelas necessidades de financiamento da atividade.

Em relação às principais fontes de oneração, divulgam-se as seguintes informações complementares
sobre os ónus:
a) Operações sobre Derivados
O colateral é transferido ao abrigo dos Credit Support Annexes – English Law assinados entre o Banco BPI
e as várias contrapartes de contratos ISDA. Cada Credit Support Annex – English Law constitui uma
operação ao abrigo do contrato ISDA, celebrado entre o Banco BPI e a respetiva contraparte, nos termos
da qual a parte que em cada momento estiver obrigada a prestar colateral efetua a transferência de
dinheiro ou de valores mobiliários (conforme o que tiver sido acordado) para a contraparte. Existe efetiva
alteração de titularidade do dinheiro ou dos valores mobiliários transferidos.
No Credit Support Annex – English Law são acordados bilateralmente entre as partes, nomeadamente (i)
a periodicidade de avaliação do valor de mercado das operações de derivados contratadas entre as partes;
(ii) o Threshold (iii) o Independent Amount e (iv) o Minimum Transfer Amount.
b) Financiamentos do Banco Central Europeu
O financiamento obtido junto do Banco Central Europeu e a respetiva colateralização é regulamentado
pela Documentação Geral de Política Monetária transposta para a Instrução 3/2015 do Banco de Portugal
(atualizada pela Instrução 1/2016 do Banco de Portugal.
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c)

Financiamentos do Banco Europeu de Investimento (BEI)

Existem Contratos de Penhor de Créditos assinados entre o Banco BPI e o BEI, nos termos dos quais o
Banco BPI empenha a favor do BEI, para garantia dos respetivo financiamentos, créditos e direitos conexos
de que o Banco BPI é titular ao abrigo dos contratos de mútuo identificados nos Anexos a cada Contrato
de Penhor de Créditos.
No caso da Linha BEI Transeuropeias existe um Contrato de Penhor de Créditos celebrado em 29 de abril
de 2004, respetivos aditamentos e contratos de penhor constituídos ao abrigo do respetivo contrato
supra identificado.
Há também um Framework Pledge Agreement assinado entre o Banco BPI e o BEI em agosto de 2011, nos
termos do qual o BPI empenha a favor do BEI, para garantia das várias linhas de financiamento, dinheiro
ou valores mobiliários, cujo valor é calculado por aplicação da percentagem acordada ao montante ainda
não reembolsado de cada financiamento.
d) Operações de venda com acordo de recompra
Neste caso, há Global Master Repurchase Agreements assinados entre o Banco BPI e cada uma das
contrapartes, nos termos do qual as partes acordam que em qualquer momento em que qualquer das
partes tenha uma Net Exposure (calculada relativamente a todas as operações celebradas ente as partes,
ao abrigo deste contrato) relativamente à outra parte, pode requerer uma transferência de Margem num
montante pelo menos igual ao da Net Exposure. Pode ser estabelecida uma Initial Margin, se as partes
assim o acordarem.
e) Obrigações colateralizadas por crédito Hipotecário – Obrigações Hipotecárias
Ao abrigo do Decreto-Lei nº 59/2006, de 20 de março e referente às emissões efetuadas ao abrigo do €
9,000,000,000 Covered Bonds Programme do Banco BPI – Nos termos do regime legal aplicável às
Obrigações Hipotecárias, para garantia das obrigações hipotecárias emitidas são afetos os créditos
hipotecários que lhe subjazem (e identificados na carteira afeta), incluindo o produto de juros e
reembolsos, bem como depósitos e outros ativos de baixo risco e elevada liquidez, nos termos do artigo
17º do mesmo diploma.
f)
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Ao abrigo do Decreto-Lei nº 59/2006, de 20 de março e referente às emissões efetuadas ao abrigo do €
2,000,000,000 Public Sector Bonds Programme do Banco BPI. Nos termos do regime legal aplicável às
Obrigações sobre o Sector Público, para garantia das obrigações sobre o Sector Público emitidas, são
afetos os créditos sobre administrações centrais ou autoridades regionais e locais de um dos Estados
membros da União Europeia e créditos com garantia expressa e juridicamente vinculativas das mesmas
entidades que lhe subjazem (e identificados na carteira afeta), incluindo o produto de juros e reembolsos,
bem como depósitos e outros ativos de baixo risco e elevada liquidez (nos termos do artigo 17º do mesmo
diploma).
g)

Operações de titularização

Ao abrigo do Decreto-Lei 453/99, de 5 de novembro que estabelece o regime jurídico das operações de
titularização de créditos e nos termos e condições das respetivas emissões de obrigações titularizadas
Douro Mortgage Nº 1, Nº 2 e Nº3 – nos termos do regime legal aplicável às obrigações titularizadas, são
afetos ao respetivo reembolso um conjunto de créditos e respetivos direitos, constituindo estes um
património autónomo.
h) Compromisso para com o Fundo de Garantia de Depósitos
Os ativos onerados por conta do Fundo de Garantia de Depósitos são regulamentados pela Portaria 285B/95, de 19 de dezembro e o Aviso do Banco de Portugal 11/94, 21 dezembro 1994.
i)

Compromisso para com o Fundo Único de Resolução

Os ativos onerados por conta do Fundo Único de Resolução são regulamentados pelo Regulamento
Delegado (U.E.) nº2015/63 da Comissão de 21 de outubro de 2014 e com as condições previstas no
Regulamento de Execução (U.E.) 2015/81 do Conselho de 19 de dezembro de 2014.
j)

Compromisso para com o Sistema de Indemnização aos Investidores

Os ativos onerados por conta do Fundo de Indeminização ao Investidores são regulamentados pelo
Regulamento da CMVM nº 2/2000, conforme alterado.
Existe a possibilidade de sobrecolaterização temporária na medida em que a avaliação da exposição e a
entrega/recebimento de colateral é efetuada em dias determinados, ou permanente se os contratos
estabelecerem haircuts que introduzam uma margem de segurança entre o valor da exposição e a
valorização a preços de mercados do colateral entregue ou recebido.
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10.

Risco de Crédito – Recurso às ECAI

Para efeitos de determinação dos requisitos de fundos próprios para risco de crédito, destinados ao
apuramento do rácio de solvabilidade prudencial, o Banco BPI utiliza o método padrão, conforme previsto
na Parte III, Título II, Capítulo 2 do CRR.
Esta metodologia implica uma ponderação dos ativos provenientes da atividade do Banco BPI por um
conjunto de ponderadores pré-definidos pela entidade de supervisão. Esses ponderadores, para algumas
classes de ativos, dependem da existência (ou não) de notações externas e da melhor ou pior qualidade
creditícia que é indicada por essas mesmas notações.
As notações externas, vulgarmente designadas por ratings, utilizadas pelo Banco BPI para a classificação
dos seus ativos para efeitos de obtenção dos ponderadores de risco, de acordo com o estipulado na Parte
III, Título II, Capítulo 2, Seção 4 do CRR, provêm das agências de notação Moody’s, Standard & Poor’s e/ou
da Fitch.
O processo de escolha do rating a atribuir a um dado instrumento financeiro começa por verificar se este
possui rating(s) específico(s) atribuído(s) por alguma(s) das agências de notação acima referidas (no caso
de títulos, é normal a existência de ratings específicos para uma dada emissão). Se o rating específico
existir será o considerado. Se existir mais do que um rating será considerado o segundo melhor para
efeitos de cálculo do ponderador. No caso de não haver qualquer rating específico para o instrumento
em causa, é verificado se o responsável pelo valor a receber pelo Banco BPI, ou caso exista, o seu garante,
têm rating(s) atribuído(s) que possa(m) ser utilizado(s), tendo em conta o grau de senioridade do
instrumento em causa. Mais uma vez, se apenas existir um rating será esse o escolhido e se houver mais
do que um, o segundo melhor será escolhido, em acordo com o estipulado na Parte III, Título II, Capítulo
2, Seção 4 do CRR. Se não existir qualquer rating externo atribuível, o ponderador será o que é indicado
pelo CRR para essa situação, tomando sempre em conta a classe de risco em causa.
As classes de risco relativamente às quais se recorre a uma ECAI ou ECA são as classes empresas,
administrações centrais, titularizações e organismos de investimento coletivo.
A relação entre a notação externa de cada uma das ECAI e os graus da qualidade de crédito descritos na
Parte III, Título II, Capítulo 2, respeita a relação padrão definida pelo Banco de Portugal na sua Instrução
nº 16/2013.
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O quadro 47 mostra as posições em risco originais por classe de risco e por ponderador (de acordo com a
qualidade de crédito). O quadro 48 mostra as posições EAD e o quadro 49 os ativos ponderados pelo risco
(RWA). Em todos os quadros há uma coluna com os valores não objeto de notação.
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Quadro 47 - Método Padrão - Posição em Risco Original por classe de Risco
Classes de Risco
Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s

0%

2%

5,107,369

10%

20%

35%
9

Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

50%

70%

75%

1

100%
220,630

150%

250%

370%

1250%

Outros

4

5,328,013

1,062,275

Entida des do s etor públ i co
Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento

4%

Dez/18
Total
Não objeto
Dedutíveis Exposição
de notação
Original
2,002,888

1,062,275

128
50,032

362,628

362,756

12,575

62,607

11,200

Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções
Empres a s

763

12,550

1,574

641,089

5,990

268,279

1,427

53

9,385,629

Retal ho

4,182,566

Ga ra ntida s por hi poteca s s obre bens i móvei s

1,141 10,681,046

200,021

Pos i ções em ri s co em s i tua çã o de i ncumpri mento

280,735

120,664
1,021,751

Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos

928,724

168,220

9,388,630

9,180,453

4,182,566

4,182,566

11,283,608 11,282,467
112,249

1,134,001

1,132,603

52,770

52,770

52,770

Obri ga ções cobertas
Ins titui ções e Empres a s com a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)

88,133

Pos i ções s obre a ções
Outros el ementos
Total

279,143
5,438,882

12,550

50,938
1,757,007 10,681,046

206,012

100,441

51

287,923
4,463,301 11,868,652

165,126

219,945

88,133

88,133

320,437

277,521

130,360
748,363
748,363
350,305 34,942,882 29,127,184
Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: Este quadro contém posições em risco de crédito (não inclui posições em Risco de Contraparte; Titularizações e Default Fund)
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Quadro 48 - EU CR5 - Método Padrão - Posição de Risco por classe de Risco
Dez/18
Classes de Risco
Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s

0%

2%

4%

10%

20%

5,564,145

35%
2

Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

50%

70%

75%

0

100%

150%

250%

370%

1250%

Outros

Dedutíveis

7,084

5,571,230

798,188

Entida des do s etor públ i co

346,348

Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento

163,639

Total
EAD

Não objeto
de notação
2,002,888

798,188

5

241,154

587,507

1,375

165,014

Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções
Empres a s

759

12,550

587,803

22,816

129,376

753,338

151,899

1,427

145,000

6,736,544

6,884,546

6,571,654

2,893,479

2,893,479

1,141 10,652,689

198,696

40,795

11,026,023

11,024,882

60,638

573,995

572,706

52,770

52,770

52,770

1,574

Retal ho

34

2,893,479

Ga ra ntida s por hi poteca s s obre bens i móvei s

132,702

Pos i ções em ri s co em s i tua çã o de i ncumpri mento

513,357

Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos
Obri ga ções cobertas
Ins titui ções e Empres a s com a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)

88,133

Pos i ções s obre a ções

52,367

51

268,653
8,078,838

113,492

Outros el ementos
Total

279,143
6,355,609

12,550

50,938
1,439,503 10,652,689

366,513

3,026,181

219,945

88,133

88,133

272,363

229,925

130,360
729,094
729,094
350,305 30,395,679 24,317,429
Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: Este quadro contém posições em risco de crédito (não inclui posições em Risco de Contraparte; Titularizações e Default Fund)
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Quadro 49 - Método Padrão - RWA por classe de Risco
Dez/18
Classes de Risco

0%

2%

4%

10%

20%

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s

35%
0

Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

50%

70%

75%

0

100%

150%

250%

370%

1250%

Outros

Dedutíveis

7,084

Não objeto
de notação

7,084

159,638

Entida des do s etor públ i co

Total
RWA

159,638

1

Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento

241,154

241,155

1,375

1,375

Orga ni za ções Interna ci ona i s
Ins titui ções

251

117,561

11,408

129,376

285

72,500

6,682,303

Empres a s
Retal ho

51

258,647

40,038

6,755,089

6,515,838

1,879,309

1,879,309

3,940,794

3,940,565

90,957

604,314

602,380

79,154

79,154

79,154

1,879,309

Ga ra ntida s por hi poteca s s obre bens i móvei s

228

3,711,785

93,478

95,282

Pos i ções em ri s co em s i tua çã o de i ncumpri mento

40,020
513,357

Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos
Obri ga ções cobertas
Ins titui ções e Empres a s com a va l i a çã o de crédi to de curto-pra zo
Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)

88,133

Pos i ções s obre a ções

52,367

76

268,653
8,023,822

170,238

Outros el ementos
Total

251

10,188
287,901

3,711,785

177,386

1,974,590

549,864

88,133

88,133

602,307

559,868

325,900
604,740
604,740
875,763 15,221,737 14,310,027
Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: Este quadro contém posições em risco de crédito (não inclui posições em Risco de Contraparte; Titularizações e Default Fund)
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11.

Exposição a Risco de Mercado

O risco de mercado é definido como a perda potencial que pode ocorrer nas posições do Banco por
variação dos preços ou taxas de mercado que são relevantes para o valor dos instrumentos financeiros
que compõem as suas carteiras (por exemplo os riscos de taxa de juro, os riscos de taxa de câmbio, os
riscos de preço das ações).
A gestão dos riscos de mercado é feita de forma diferente para a carteira de negociação e para a restante
carteira (carteira bancária). A carteira de negociação inclui posições detidas por um curto prazo onde se
pretende aproveitar as variações dos preços de mercado (ou coberturas dessas mesmas posições).
No Banco BPI a atividade de negociação é neste momento muito reduzida. Assim, a exposição aos riscos
de mercado do Banco é sobretudo proveniente do risco de taxa de juro na carteira bancária que, por isso
mesmo, é tratado em capítulo específico neste documento, e da posição cambial proveniente das
participações financeiras em entidades fora da zona euro, nomeadamente a posição no Banco de
Fomento de Angola (BFA). O risco cambial é uma consequência normal de participações financeiras em
entidades fora da zona euro, não vendo o Banco vantagem na sua cobertura.
O Banco BPI utiliza para o cálculo de requisitos de capital para riscos de mercado o método padrão
proposto pela regulamentação prudencial. Estas normas impõem metodologias conservadoras para
cálculo dos requisitos de fundos próprios, destinados a fazer face aos diversos riscos de mercado da
carteira de negociação. Nomeadamente, são identificados riscos gerais de posição em taxas de juro, em
ações e em mercadorias; riscos específicos, que existem nas operações realizadas por virtude das
diferenças na probabilidade de incumprimento das diversas contrapartes.
No caso do risco cambial e de mercadorias os requisitos são calculados em conjunto para a carteira de
negociação e para a restante atividade bancária.
A metodologia padrão para cálculo dos riscos da carteira de negociação consta na Parte III, Título IV,
Capítulo 2 do CRR. Será de referir que para instrumentos de dívida o Banco BPI utiliza no cálculo o método
baseado no prazo de vencimento. Como foi previamente explicado, para efeitos prudenciais as posições
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em risco de derivados são calculadas de acordo com o método de avaliação ao preço de mercado descrito
no artigo 274º (Parte III, Título II, Capítulo 6, Seção 3) do CRR.
No quadro 50 a redução dos requisitos de fundos próprios na carteira de instrumentos de dívida foi em
parte compensada pelo crescimento dos requisitos para títulos de capital. Os requisitos globais continuam
a ser insignificantes.
Quadro 50 - Requisitos de fundos próprios para risco de posição da carteira de negociação – instrumentos de dívida e de capital
Dez/18

Dez/17

1,620

1,937

675

1,610

Ri s co Gera l

305

635

Ri s co Es pecífi co

369

975

Opera ções de Ti tul a ri zaçã o

0

0

Ca rtei ra de Negoci a çã o de Correl a çã o

0

0

369

975

Risco de Posição
Método Padrão sobre a Carteira de Negociação
Instrumentos de Dívida

Outros Ins trumentos de Dívi da
Títulos de Capital

945

327

Ri s co Gera l

514

158

Ri s co Es pecífi co

395

133

36

36

Outros Ri s cos nã o-del ta pa ra Opções

Va l ores em mi l ha res de Euros

No que respeita aos riscos cambiais, de mercadorias e de liquidação, o Banco BPI utiliza a metodologia
padrão indicada nas normas prudenciais, capítulos 3 e 4 respetivamente do Título IV da Parte III do CRR.
Quadro 51 - Requisitos de fundos próprios para risco de posição da carteira de negociação – risco cambial, de mercadorias e
liquidação

Risco Cambial
Risco de Mercadorias
Risco de Liquidação

Dez/18

Dez/17

16,213

20,796

0

0

0

0

Val ores em mi l hares de Euros

O risco cambial existente é sobretudo resultante das participações financeiras do BPI em entidades fora
da zona euro, avultando a participação no Banco de Fomento Angola. Para além destas posições
estruturais, o Banco tem como política manter posições abertas em moeda estrangeira muito reduzidas.
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Em traços gerais, o quadro 52 apresenta as posições ponderadas pelo risco (RWA) e requisitos de fundos
próprios para risco de mercado pelo método padrão a 31 de dezembro de 2018 implementada de acordo
com a seção 4.13 das guidelines da EBA.
Quadro 52 - EU MR1 - Risco de Mercado de acordo com o Método Padrão
Dez/18

Produtos Outright
Ri s co de Ta xa de Juro (gera l e es peci fi co)
Ri s co s obre a ções (gera l e es peci fi co)

a

b

RWA

Requisitos de Fundos
Próprios
232,580

18,606

8,435

675

11,815

945

212,330

16,986

Ri s co de Merca dori a s
Opções

0
0

0
0

Método Si mpl i fi ca do

0

0

Método Del ta-Pl us

0

0

Método dos cená ri os

0

0

Ri s co Ca mbi a l

Ti tul a ri za ções (ri s co es peci fi co)
Total

0

0

232,580

18,606

Va l ores em mi l ha res de Euros

Relativamente à valorização dos instrumentos financeiros da carteira de negociação, tal como da carteira
bancária, deve ser consultado o Relatório e Contas do Banco, nomeadamente as notas às contas.
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12.

Risco Operacional

O risco operacional, definido como sendo o risco de incorrer em prejuízos financeiros resultantes de
deficiências na definição ou execução de procedimentos, falhas nos sistemas de informação ou como
consequência de fatores externos, é inerente às atividades de todas as instituições financeiras. Este risco
não contempla o risco estratégico e de negócio e o risco reputacional.
O cálculo dos requisitos de fundos próprios para efeitos de capital prudencial para cobertura de risco
operacional tem por base o método padrão. O enquadramento deste cálculo está suportado na Parte III,
Título III Capítulo 3 do CRR. O requisito anual de fundos próprios para cada segmento de atividade é igual
ao produto do fator beta correspondente (varia entre 12% e 18%, consoante o segmento de atividade)
pela parte do indicador relevante atribuído ao respetivo segmento de atividade. O indicador relevante é
o resultado da soma da margem líquida de juros com outras receitas líquidas, numa base anual,
reportadas ao final do exercício financeiro e a sua composição consta do artigo 316º da CRR.
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Quadro 53 - Método Padrão – Segmentos de Atividade

Segmentos de atividade

Lista de atividades

Percentagem (fator beta)

Fi na nci a mento à s empres a s

Toma da fi rme de i ns trumentos fi na ncei ros e/ou col oca çã o de
i ns trumentos fi na ncei ros numa ba s e de toma da fi rme Servi ços
l i ga dos à toma da fi rme Cons ul tori a em ma téri a de i nves timento
Cons ul tori a à s empres a s em ma téri a de es trutura de ca pi tal ,
es tra tégi a i ndus tri a l e ques tões conexa s ; cons ul tori a e s ervi ços
no domíni o da fus ã o e a qui s i çã o de empres a s Aná l i s e de
i nves timento e a ná l i s e fi na ncei ra e outra s forma s de cons ul tori a
genéri ca rel a ci ona da com opera ções s obre i ns trumentos
fi na ncei ros

18%

Negoci a çã o e venda s

Negoci a çã o por conta própri a Intermedi a çã o nos merca dos
monetári os Receçã o e tra ns mi s s ã o de ordens em rel a çã o a um ou
ma i s i ns trumentos fi na ncei ros Execuçã o de ordens por conta de
cl i entes Col oca çã o de i ns trumentos fi na ncei ros s em toma da fi rme
Expl ora çã o de s i s tema s de negoci a çã o mul til a tera l

18%

Intermedi a çã o rel a tiva à ca rtei ra de
retal ho (Ati vi da des com pes s oa s
Receçã o e tra ns mi s s ã o de ordens em rel a çã o a um ou ma i s
s i ngul a res ou com PME, que
i ns trumentos fi na ncei ros Execuçã o de ordens por conta de
s a tis fa ça m os cri téri os es tabel eci dos
cl i entes Col oca çã o de i ns trumentos fi na ncei ros s em toma da fi rme
no a rtigo 123. o rel a tiva mente à
cl a s s e de ri s co ca rtei ra de retal ho)

12%

Receçã o de depós i tos e de outros fundos reembol s á vei s
Emprés timos Loca çã o fi na ncei ra Conces s ã o de ga ra ntia s e
a s s unçã o de outros compromi s s os

15%

Ba nca de retal ho (Ati vi da des com
pes s oa s s i ngul a res ou com PME, que Receçã o de depós i tos e de outros fundos reembol s á vei s
s a tis fa ça m os cri téri os es tabel eci dos Emprés timos Loca çã o fi na ncei ra Conces s ã o de ga ra ntia s e
no a rtigo 123. o rel a tiva mente à
a s s unçã o de outros compromi s s os
cl a s s e de ri s co ca rtei ra de retal ho)

12%

Ba nca comerci a l

Pa ga mento e l i qui da çã o

Opera ções de pa ga mento Emi s s ã o e ges tão de mei os de
pa ga mento

18%

Servi ços de a gênci a

Gua rda e a dmi ni s tra çã o de i ns trumentos fi na ncei ros por conta de
cl i entes , nomea da mente a cus tódi a e s ervi ços conexos , tai s como
a ges tão de tes oura ri a /de ca uções

15%

Ges tão de a tivos

Ges tão de ca rtei ra s Ges tão de OICVM Outra s forma s de ges tão de
a tivos

12%

Quadro 54 - Requisitos de fundos próprios para risco operacional
Dez/18
Risco Operacional
Método do Indi cador Bás i co
Método Padrão / Padrão Alternati vo
Método de Medi ção Avançada

Dez/17

103,704

102,504

0

0

103,704

102,504

0

0

Val ores em mi l hares de Euros

Os requisitos de Fundos Próprios para cobertura de Risco Operacional foram de 103,7 milhões de euros a
31 de dezembro 2018 (102,5 milhões de euros em 2017).
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O Banco BPI tem procedimentos implementados para gerir os riscos operacionais com o objetivo último
de maximizar a segurança, a resiliência e a eficiência da gestão dos ativos à sua guarda e do serviço
prestado ao Cliente.
O modelo de gestão de risco operacional tem como base um sistema de autoavaliação dos riscos
associados aos processos e de registo descentralizado de ocorrências. A equipa central de Risco
Operacional dedica-se permanente e exclusivamente ao controlo deste risco, concebendo e
desenvolvendo metodologias que asseguram o cumprimento do modelo e da política de gestão de risco
operacional, coordenando os gestores locais de riscos operacionais e dando apoio na operacionalização
dos respetivos procedimentos. Em cada direção do BPI existem gestores de riscos operacionais,
responsáveis pela identificação e avaliação dos riscos operacionais e pela definição de medidas
mitigadoras. É dever de cada direção avaliar a exposição ao risco operacional e considerar a
implementação de medidas de mitigação, tendo por base uma análise de custo-benefício.
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13.

Posições em Risco sobre Ações da Carteira Bancária

As posições em risco sobre ações podem ser divididas em termos de objetivos como pertencendo à (i)
carteira de negociação (aquelas em que se pretende apenas lucrar no curto prazo de variações no seu
valor e que podem ser curtas ou longas); (ii) carteira bancária (aquela em que o objetivo é igualmente o
lucro pela variação de valor das ações, mas em que a instituição detém uma posição mais estável no
tempo); (iii) carteira de participações em empresas associadas (aquelas em que a instituição exerce direta
ou indiretamente uma influência significativa, mas não detém o controlo da empresa).
Em relação às técnicas contabilísticas e metodologias de avaliação utilizadas no caso de ações não
cotadas, o justo valor é estimado com base na análise da posição financeira e resultados do emitente,
perfil de risco e de valorizações de mercado ou transações para empresas com características idênticas.
Sempre que não esteja disponível um valor de mercado e não seja possível determinar com fiabilidade o
seu justo valor, os instrumentos de capital encontram-se reconhecidos ao custo histórico e são sujeitos a
testes de imparidade.
Quadro 55 - Carteira bancária de ações
Dez/18
Ações Não Cotadas
Ações Cotadas
Private Equity
2018

2017

2018

2017

Outras
2018

2017

601,625

147,161

Outros Instrumentos
de Capital
2018

2017

Derivados Contratos sobre
Ações/Índices
2016

Participações
Financeiras

2017

Total

2018

2017

2018

2017

215,833

794,483

979,153 1,118,630

Cus to de Aqui s i çã o / Va l or Nomi na l
Jus to Va l or

846

3,772

Preço de Merca do

846

3,772

75,589

77,494

85,261

95,721

0

0

Res ul tado do exercíci o decorrente de venda s e
l i qui da ções

63,400

34,241

Total de ga nhos ou perda s nã o rea l i za da s

58,093

86,823

16,709

-14,445

Total de ga nhos ou perda s i nerentes a
rea va l i a ções l a tentes
Fonte: DACR - RG

Va l ores em mi l ha res de Euros

Notas: Perímetro de Consolidação Prudencial
Não se encontram incluídas ações emitidas pela própria instituição, assim como os derivados sobre essas ações.
Nas ações cotadas incluem-se também unidades de participação em fundos de investimento em ações.
No Private Equity incluem-se ações e participações em fundos de capital de risco.
Em Outros Instrumentos de Capital consideram-se os fundos de capital de risco que não são considerados parte da carteira de Private Equity.
Em Derivados consideram-se as posições em ações em futuros (sobre ações e índices) e equity swaps da carteira bancária
As carteiras consideradas foram:
Dez-18 - "Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados" e "Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral"
Dez-17 - "Disponíveis para Venda" e "Avaliadas a Justo Valor".

À data de 31 de dezembro de 2018, não existiam diferenças entre o preço de mercado e o justo valor para
as ações cotadas.
Todos os valores apresentados no quadro referente a ações são valores de balanço.
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14.

Risco de taxa de juro na carteira bancária

O risco da taxa de juro é inerente à atividade do setor bancário. Surge do impacto ̶ potencialmente
negativo ̶ que as alterações nas taxas de juro de mercado podem ter sobre a margem financeira e o
valor económico do balanço. A natureza deste risco advém de componentes como: os diferentes
indexantes usados (basis risk), o gap de prazo ou repricing (gap risk) e opcionalidade automática ou
comportamental (option risk) presente nos diferentes elementos de balanço ativos e passivos, sendo
estes cruciais para a medição dos potenciais impactos e respetiva gestão deste risco.
A política de gestão de risco de taxa de juro no BPI segue a politica corporativa do Grupo CaixaBank, de
que o banco faz parte. O BPI gere o risco de taxa de juro com o objetivo de otimizar a margem financeira
e valor económico do balanço assegurando que os potenciais impactos nestes permanecem sempre
dentro dos limites de apetite de risco estabelecidos.
O BPI adota a estrutura de três linhas de defesa no processo de execução da sua estratégia e gestão dos
seus riscos. A gestão e controlo operacional deste risco é executada pela Direção Financeira (DF),
enquanto primeira linha de defesa, sendo o controlo e acompanhamento dessa gestão feito de forma
independente pela Direção de Gestão Global de Riscos (DGR), enquanto segunda linha de defesa.
Compete à Direção de Compliance assegurar o estrito cumprimento das normas regulamentares
aplicáveis. A Direção de Auditoria Interna, enquanto terceira linha de defesa, vai garantir que o
funcionamento destes processos é feito de forma correta e de acordo com as melhores práticas e os
guidelines e standards internos e externos existentes.
De acordo com os objetivos estratégicos do BPI na estrutura de apetite pelo risco (RAF) são estabelecidas
métricas e limites aplicáveis para os impactos na margem financeira e valor económico do balanço. O
cumprimento dos limites estabelecidos é monitorizado pelos órgãos de gestão do Banco, nomeadamente
através do acompanhamento mensal das métricas definidas pelo Comité ALCO e pelo Comité de Gestão
de Riscos. As métricas mais relevantes são igualmente acompanhadas pelo Conselho de Administração.
Em caso de ultrapassagem destes limites é requerido um plano de ação, aos responsáveis pela gestão
operacional do risco de taxa de juro, com o objetivo de repor os valores das métricas novamente dentro
dos limites do RAF, mantendo assim o perfil de risco do banco controlado e em linha com apetite ao risco
definido.
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O BPI mede o risco de taxa de juro da carteira bancária numa base mensal pelo impacto na margem
financeira e no valor económico, considerando a variação do nível de taxas de juro definida nos cenários
utilizados para os cálculos de impacto. Para medição destes impactos é utilizado o modelo corporativo do
grupo CaixaBank que assenta nos princípios constantes nos guidelines da EBA e enquadramento técnico
definido nos standards de IRRBB do BCBS.
Os cenários de impacto usados são definidos de acordo com as recomendações da EBA, tendo em
consideração a sofisticação da entidade e perfil de exposição ao risco, visando cobrir todas as
componentes do risco de taxa de juro a que está exposta. Os cenários são:



Impactos paralelos e não paralelos nas curvas de taxa de juro padronizados, conforme os Standards
do BCBS;



Impactos instantâneos e progressivos nas curvas de taxa de juro, desenvolvidos internamente,
adaptados à natureza, escala e complexidade das atividades do banco bem como ao seu perfil de
risco.



Outros, se e quando requisitados pelo supervisor.

Os cenários de impacto padronizados são:
1. Parallel UP: Subida imediata e paralela das taxas de juro de 200 pb para a moeda EUR e de
diferentes valores para outras moedas;
2. Parallel Down: Queda imediata e paralela das taxas de juro de 200 pb para a moeda EUR e de
diferentes valores para outras moedas. Nesse cenário, o banco usa um floor que pode ser
inferior a 0%;
3. Short UP: Aumento da taxa nas maturidades curtas da curva de taxas de juro;
4. Short Down: Redução da Taxa nas maturidades curtas da curva de taxas de juro;
5. Steepener: Aumento geral da inclinação;
6. Flattener: Redução geral da inclinação;
7. Long UP: Aumento da taxa nas maturidades longas da curva de taxas de juro;
8. Long Down: Diminuição da taxa nas maturidades longas da curva de taxas de juro;
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Os cenários de impacto desenvolvidos internamente são:
1. Progressivo Up: aumento progressivo das taxas de juro em 200pb;
2. Progressivo Down: redução progressiva das taxas de juro em 200pb;
3. Progressivo Up: aumento progressivo das taxas de juro em 100pb;
4. Progressivo Down: redução progressiva das taxas de juro em 100pb;
5. Instantâneos Up: aumento instantâneo das taxas de juro em 200pb;
6. Instantâneos Down: redução instantânea das taxas de juro em 200pb;
As taxas de juro negativas são consideradas nos cenários padronizados onde o floor de 0% não é aplicado.
Para os cenários desenvolvidos internamente é aplicado floor de 0%, exceto se a taxa já for negativa no
seu cenário base, permanecendo então inalterada.
Na projeção de cash-flows é usado o método de balanço constante (constant balance sheet approach),
assumindo que no vencimento dos produtos de balanço com prazo definido, estes são substituídos por
produtos de igual estrutura e montante, mas com taxas modelizadas de acordo com os cenários do
exercício.
Os pressupostos comportamentais relativos aos produtos sem prazo de vencimento, nomeadamente os
depósitos à ordem, são modelizados com modelo próprio desenvolvido para o efeito.
Relativamente ao risco de opcionalidade automática e/ou comportamental, presente nos produtos com
prazo de vencimento contratado, nomeadamente empréstimos e depósitos a prazo a taxa fixa, estes são
também modelizados com modelo próprio para o efeito e incorporado o seu resultado na gestão do risco
de taxa de juro.
Para o exercício de 2019 foi aprovado um conjunto de alterações às métricas do RAF que entram em vigor
no início do ano. As alterações das métricas do RAF visam uma melhor adaptação ao perfil de risco do
Banco bem como a simplificação da sua estrutura. Os novos cenários de impacto que farão parte do RAF
para 2019 são os seguintes:
1. Progressivo Up: aumento progressivo das taxas de juro em 200pb sem floor;
2. Progressivo Down: redução progressiva das taxas de juro em 200pb sem floor;

3. Instantâneos Up: aumento instantâneo das taxas de juro em 100pb sem floor;
4. Instantâneos Down: redução instantânea das taxas de juro em 100pb sem floor;
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As taxas de juro negativas são consideradas nos novos cenários de impacto sem floor. Estes contemplam
cenários de taxas de juro negativas com um floor máximo de -1%.
No quadro 56 encontram-se os resultados dos impactos simulados no valor económico e na margem
financeira resultantes dos impactos dos cenários padrão (valores para 31 dezembro de 2018).
Quadro 56 - Impactos dos cenários padrão no Valor Económico e Margem Financeira
Valores em % do cenário base
Ma rgem Fi na ncei ra

1

Va l or Pa tri moni a l (ca rtei ra ba ncá ri a )
Notas:

+100 pb

2

1)

Sensibilidade da margem a 1 ano

2)

Sensibilidade do valor económico base

- 100 pb

-0.2%

-18.2%

-0.7%

2.6%

No que respeita a estratégia e processo de cobertura de risco de taxa de juro, o BPI utiliza técnicas de
mitigação para este risco nomeadamente:


Aproximação de mismatch temporal e/ou de repricing entre ativos e passivos, criando
uma cobertura natural entre estes;



Negociação de operações de cobertura utilizando para o efeito derivados;



Controlo de Vo1 (sensibilidade ao movimento de taxas de juro em +/- 1pb) macro e/ou
micro;



Venda ou substituição de posições por outras semelhantes com duração ou tipo de taxa
de juro diferente consoante o caso.

O Banco efetua coberturas do risco de taxa de juro. Mensalmente, a Direção Financeira testa a eficácia
retrospetiva dessas coberturas, comparando a variação do justo valor do instrumento coberto, atribuível
ao risco coberto, com a variação do justo valor do derivado de cobertura, devendo a relação entre ambos
situar-se no intervalo entre 80% e 125%. Adicionalmente, a Direção de Gestão Global de Riscos – Riscos
Globais testa a eficácia prospetiva numa base diária, comunicando mensalmente os resultados à Direção
Financeira.

BPI | DISCIPLINA DE MERCADO

101

15.

Risco de Liquidez

Com a integração do BPI no Grupo CaixaBank, o Banco alinhou os seus princípios e procedimentos com a
cultura corporativa do CaixaBank embora mantenha a gestão autónoma de liquidez.
A apetência pelo risco de liquidez, a política e a estratégia de gestão desse risco, a nível global, no Banco
BPI, é decidida e acompanhada pelo Conselho de Administração e pelas suas comissões especializadas
(ALCO, Comité Global de Riscos, Comissão de Riscos e Comissão de Auditoria e Controlo Interno).
No contexto da estrutura de apetite pelo risco (RAF), o Conselho de Administração do BPI assumiu uma
declaração qualitativa de apetite pelo risco na dimensão de liquidez e financiamento, que foi mencionada
no subcapítulo 3.2 deste relatório de Disciplina de mercado: “O BPI quer estar permanentemente em
condições de cumprir com as suas obrigações contratuais e de obter as suas necessidades de
financiamento de forma oportuna, mesmo em condições adversas de mercado, e assume o propósito de
ter uma base de financiamento estável e diversificada, preservando e protegendo o interesse dos seus
depositantes”.
A declaração de apetência pelo risco de liquidez evidencia o princípio geral subjacente à estratégia de
gestão de liquidez do BPI. O Banco pretende manter, a todo o momento, níveis de liquidez que, dentro
dos limites definidos pelos órgãos de governo no âmbito do RAF, permitam o cumprimento rigoroso dos
compromissos de pagamento assumidos sem colocar em causa a política de financiamento da expansão
da atividade comercial, mantendo uma estrutura de balanço equilibrada a longo prazo.
Para atingir os objetivos da declaração de apetência pelo risco de liquidez, o Banco efetua uma gestão
ativa e segue os princípios definidos para a política de gestão do risco de liquidez.
A gestão ativa do risco engloba um processo de identificação dos riscos de liquidez relevantes, a definição
dos objetivos estratégicos para esses riscos, o desenho de métricas para quantificar os riscos e de
objetivos e limites para essas métricas, o estabelecimento das ações e procedimentos de gestão para
alcançar os objetivos, monitorizar e controlar os riscos, e de mecanismos de comunicação e reporte
interno e externo para os órgãos de governo e supervisores. Ainda neste contexto, o BPI efetua um
exercício anual de avaliação da adequação de liquidez (ILAAP), em que revê todos os processos e avalia
os riscos por meio de um quadro de stress tests em cenários de crise moderada e grave. Para situações
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de crise está definido um plano de contingência de liquidez e no Plano de Recuperação também se
formulam cenários e medidas para situações extremas. A política de cobertura e de redução de riscos de
liquidez está implícita na política geral do risco de liquidez e nos objetivos que se pretendem atingir.
Um dos elementos essenciais para suportar a implementação da estratégia de gestão de liquidez e o
cumprimento dos seus objetivos é uma estrutura sólida de governo. O modelo adotado pelo BPI, com
base nas melhores práticas definidas pelas autoridades de supervisão e na política corporativa do Grupo
onde se insere, é baseado num modelo de três linhas de defesa.
Na primeira linha de defesa, em termos funcionais, a Direção Financeira assegura o controlo e gestão da
liquidez, executa a política de gestão de risco de liquidez de acordo com as diretrizes dos órgãos de
governo e assume a responsabilidade de manter níveis de liquidez que permitam responder de forma
atempada a todos os compromissos e a permitir o desenvolvimento do negócio do Banco, dentro do
planeamento existente e cumprindo os limites impostos pela estrutura de apetência pelo risco (RAF).
O comité ALCO (Asset Liability Committee) é, na primeira linha de defesa, o responsável pela gestão,
seguimento e controlo dos riscos de liquidez, avaliando o desenvolvimento da situação do Banco e da
envolvente. O Comité é responsável pela monitorização, gestão e controlo do risco estrutural de liquidez
e compete-lhe otimizar a estrutura financeira do balanço e controlar o nível de apetência pelo risco e
limites aprovados pelo Conselho de Administração. É o órgão de governo com poderes de decisão em
relação ao wholesale funding do BPI, nomeadamente de emissões de obrigações, titularizações,
empréstimos e emissões de instrumentos de capital.
Dentro da primeira linha de defesa a Unidade de Análise e Projetos Especiais assegura a coordenação do
processo do ILAAP (avaliação interna da adequação da situação de liquidez).
Também é responsabilidade da primeira linha de defesa a identificação, medição, acompanhamento e
monitorização dos riscos de liquidez no âmbito das funções atribuídas a cada uma das suas unidades de
estrutura. A Direção Financeira e a Unidade de Análise e Projetos Especiais reportam hierarquicamente
ao CFO (Chief Financial Officer).
A segunda linha de defesa tem a responsabilidade de realizar o controlo e monitorização independente
dos riscos de liquidez, geridos e controlados pela primeira linha de defesa, bem como a qualidade e
eficiência dos modelos utilizados. O Comité Global de Riscos é responsável por esse controlo, que é
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assegurado, em termos funcionais, pela Direção de Gestão Global de Riscos. A Direção de Gestão Global
de Riscos reporta hierarquicamente ao CRO (Chief Risk Officer).
A terceira linha de defesa realiza uma revisão independente da gestão e controlo dos riscos de liquidez e
de financiamento desenvolvidos pela primeira e segunda linhas de defesa. A Comissão de Auditoria e
Controlo Interno tem a responsabilidade desse controlo, que é assegurado funcionalmente pela Direção
de Auditoria Interna.
O risco de liquidez é gerido pela Direção Financeira e acompanhado nas suas diversas vertentes: i) a
capacidade de acompanhar o crescimento do ativo e de satisfazer as necessidades de tesouraria sem
incorrer em prejuízos anormais; ii) a manutenção em carteira de ativos transacionáveis que constituam
uma reserva de liquidez suficiente; iii) no cumprimento dos diversos requisitos regulamentares no âmbito
do risco de liquidez.
A gestão de liquidez procura otimizar a estrutura de balanço de forma a manter a estrutura temporal de
maturidades entre ativos e passivos sob controlo tendo em conta o crescimento previsível e as diversas
situações de mercado centralizadas. A gestão encontra-se também condicionada à necessidade de
manutenção de um nível adequado de reservas de liquidez por forma a manter níveis de requisitos de
cobertura de liquidez, cumprindo as exigências prudenciais e internas.
No âmbito da gestão e controlo do risco de liquidez, o BPI produz regularmente informação prudencial
que envia às autoridades de supervisão e que divulga ao mercado nos termos das normas regulamentares
sobre divulgação de informação prudencial. Enquadra-se nesta situação a divulgação de informação
quantitativa sobre o Rácio de Cobertura de Liquidez (Liquidity Coverage Ratio muitas vezes designado por
LCR). No quadro 57 encontra-se o valor médio trimestral do LCR e das suas principais componentes.
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Quadro 57 - EU LIQ1 - Rácio Médio de Liquidez (LCR) em dezembro de 2018
Âmbito da Consolidação - Consolidado

Valor total não ponderado
(média)

Moeda e Unidades (EUR milhão)
Trimestre findo em
Número de pontos de dados usados para calcular as médias

Valor total ponderado
(média)

31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018
12

12

12

12

12

12

12

12

3,974

4,102

4,011

3,930

598
190
408
2,478

615
196
419
2,597

631
201
430
2,628

620
229
391
2,590

ATIVOS LÍQUIDOS DE ELEVADA QUALIDADE
1

Total de ativos líquidos de elevada qualidade (HQLA)

SAÍDAS DE CAIXA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Depósitos de retalho e depósitos de pequenas empresas, dos quais:
Depósitos estáveis
Depósitos menos estáveis
Financiamento por grosso não garantido
Depósitos operacionais (todas as contrapartes) e depósitos em redes de
bancos corporativos
Depósitos não operacionais (todas as contrapartes)
Dívida não garantida
Financiamento por grosso garantido
Requisitos adicionais
Saídas relacionadas com exposição a derivados e outros requisitos de garantia
Saídas de caixa relacionadas com a perda de financiamento da dívida
Facilidades de crédito e de liquidez
Outras obrigações contratuais de financiamento
Outras obrigações contingentes de financiamento
TOTAL DE SAÍDAS DE CAIXA

7,698
3,802
3,896
5,672

7,914
3,917
3,997
5,945

8,122
4,021
4,102
6,017

8,290
4,578
3,712
6,037

1,891

1,948

1,928

1,890

455

469

463

454

3,780
1

3,997
1

4,089
1

4,148
0

507

505

509

521

2,022
1
108
111

2,127
1
69
105

2,164
1
45
100

2,137
0
9
100

71

65

60

58

67

61

56

53

0
436
4
2,996

0
440
3
3,097

0
450
1
3,148

0
464
1
3,076

0
44
4
0
3,300

0
44
3
0
3,388

0
45
1
0
3,406

0
46
1
0
3,320

54
1,316
28

53
1,370
12

53
1,381
10

38
1,375
7

52
902
28

53
953
12

42
955
10

27
939
7

0

0

0

0

0

0

ENTRADAS DE CAIXA
17
18
19
EU-19a

EU-19b
20
EU-20a
EU-20b
EU-20c

Empréstimos garantidos (por exemplo, recompras reversíveis)
Entradas de Exposições integralmente produtivas
Outras entradas de caixa
(Diferença entre o total das entradas ponderadas e o total das saídas
ponderadas decorrentes de operações em países de terceiros em que existem
restrições de transferências ou que são expressas em moedas não
convertíveis)
(Entradas em excesso provenientes de uma instituição de crédito
especializada conexa)
TOTAL DE ENTRADAS DE CAIXA
Entradas totalmente isentas
Entradas sujeitas ao limite de 90%
Entradas sujeitas ao limite de 75%

1,398
0
0
1,398

1,435
0
0
1,435

1,444
0
0
1,444

1,419
0
0
1,419

0

0

983
0
0
983

1,019
0
0
1,019

1,007
972
0
0
0
0
1,007
972
VALOR TOTAL AJUSTADO

21

RESERVA DE LIQUIDEZ

3,974

4,102

4,011

22

TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA LÍQUIDAS

2,317

2,369

2,399

3,930
2,348

23

RÁCIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%)

171.5%

173.2%

167.2%

167.4%

Va l ores em mi l ha res de Euros

Em relação às normas técnicas de elaboração do quadro anterior e dos conceitos implícitos nas várias
rubricas que constituem o rácio deverão ser consultadas as normas regulamentares sobre o assunto.
O LCR é um rácio regulamentar que relaciona o stock de ativos líquidos de elevada qualidade e livres de
ónus com as necessidades líquidas de fundos de curto prazo. Para cumprir o mínimo de 100% exigido pelo
Supervisor o valor dos ativos líquidos de alta qualidade do Banco num dado momento (depois de sujeitos
aos haircuts regulamentares) deve ser superior ao valor das saídas líquidas de caixa nos 30 dias
subsequentes, saídas líquidas estimadas a partir de ponderadores regulamentares que incluem uma
situação de stress. Assim, o LCR procura assegurar que as instituições financeiras possuem ativos
suficientes, de qualidade e livres de ónus, para ultrapassar, por um prazo de pelo menos 30 dias, situações
de stress que resultam de uma corrida parcial aos depósitos coincidente com o desaparecimento da
possibilidade de acesso ao mercado de dívida não colateralizada.
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Como se verifica no quadro 57, a estrutura de financiamento média do Banco assentou em 2018
maioritariamente em depósitos de clientes, dos quais a maior parcela são depósitos de retalho (depósitos
de particulares e pequenas empresas), tendencialmente mais estáveis em caso de crise.
No que respeita às entradas de liquidez, estas foram maioritariamente devidas a recebimentos
decorrentes da amortização ou liquidação de operações de crédito, facto espectável e enquadrado pela
normal atividade de um banco comercial como o BPI.
A diferença entre as saídas médias de liquidez (sujeitas a um stress incremental) e as entradas (limitadas
por via do mesmo stress regulamentar), conduz ao nível de necessidades de liquidez.
O BPI registou, durante 2018, níveis confortáveis de cobertura das suas necessidades de liquidez,
possuindo um buffer adequado e capaz de responder às responsabilidades perante os seus clientes e
parceiros comerciais, mesmo num cenário de stress genérico como o que o LCR pressupõe.
No que concerne a concentração de financiamento e de fontes de liquidez, como acima já foi referido o
financiamento do BPI é sobretudo efetuado a partir de depósitos de clientes, nomeadamente de um
grande número de pequenos depósitos de retalho e um conjunto razoavelmente diversificado de clientes
com depósitos “grossistas”. Pelo número de contrapartes envolvidas pode, portanto, considerar-se que
as fontes de financiamento do BPI são neste momento amplamente diversificadas, dentro do que será
expectável num banco com as suas características e mercado alvo. O Banco tem ainda a capacidade de
recorrer aos mercados financeiros quando necessário, capacidade que foi reforçada pela sua integração
no Grupo CaixaBank.
De notar que os ativos líquidos de alta qualidade do BPI são quase exclusivamente constituídos por
reservas livres (excesso de reservas no BCE), caixa e dívida pública de países da zona euro. A concentração
neste tipo de ativos não constitui, no entanto, um problema acrescido do ponto de vista de risco de
incumprimento ou de dificuldade na sua conversão em liquidez.
Em termos de exposição a derivados, a existência de contratos de colateralização com as contrapartes
profissionais, que são simultaneamente as suas contrapartes mais importantes, pode produzir saídas (ou
entradas) de caixa em situações de stress nos mercados que alterem subitamente o valor dos derivados
e exijam prestação de novo colateral. O valor escolhido para a linha 11 do quadro representa a repetição
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da maior saída de fundos ocorrida por este motivo nos últimos dois anos. O valor em causa não tem
dimensão para gerar problemas de liquidez.
O Banco BPI trabalha fundamentalmente em Euros. A única moeda que poderia ser relevante para a
gestão de liquidez de curto prazo, para além do Euro, é o dólar dos Estados Unidos da América (USD),
moeda onde o Banco tem normalmente algum excesso de fundos. Entretanto o BPI cobre
sistematicamente as posições em USD para euros e, dada a liquidez e profundidade do mercado do
euro/dólar, não se prevê que haja falha nessas coberturas que possa afetar a liquidez de curto prazo.
Dentro do Grupo CaixaBank, a gestão e controlo de liquidez do BPI é feita de forma autónoma e procura
responder às necessidades específicas do Banco. É, no entanto, mantida uma coordenação com o Grupo,
no aproveitamento de eventuais sinergias. Nomeadamente podem ser aproveitadas vantagens
comparativas que existam por parte da Casa Mãe no acesso aos mercados financeiros institucionais na
emissão de dívida não colateralizada (foi o caso da emissão de dívida subordinada realizada em 2017 e
totalmente subscrita pelo Grupo CaixaBank).
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16.

Risco associado a posições de titularização

O Banco BPI participou como originador (que transforma a carteira de empréstimos em títulos de renda
fixa através da transferência de ativos) e servicer nas seguintes operações de titularização tradicionais:



Douro Mortgages nº 1;



Douro Mortgages nº 2;



Douro Mortgages nº 3;



Douro Mortgages nº 4 - que terminou por exercício da opção de reembolso antecipado a 23 de março
de 2015;



Douro Mortgages nº 5 - que terminou por exercício da opção de reembolso antecipado em julho
2015;



Douro SME Series 1 - que terminou a 21 de maio de 2013 por exercício da opção de reembolso
antecipado decorrente da redução das obrigações para valor inferior a 10% do montante original
emitido ("Clean-up call");



Douro SME Series 2.

Em 2018 a sucursal de Paris do Banco BPI foi originadora de uma operação de titularização designada
Fonds Commun de Titrisation Vasco (FTC Vasco) cujas obrigações senior no montante inicial de 35.5
milhões de euros foi adquiridas pelo Banco BPI. Para além desta operação, durante o ano de 2018, o
Banco BPI não desenvolveu atividades relacionadas com novas operações de titularização, sendo que no
final do ano também não existiam ativos a aguardar titularização.
O objetivo principal das operações Douro SME Series 1, Douro Mortgages nº 1, Douro Mortgages nº 2 e
Douro Mortgages nº 3, concretizadas entre 2005 e 2007, foi a diversificação de fontes de financiamento
para a atividade corrente do Banco BPI e redução do custo do funding. Entre 2009 e 2011, o Banco BPI
concretizou as operações de titularização Douro Mortgages nº 4, Douro Mortgages nº 5 e Douro SME
Series 2 com o objetivo de incrementar a carteira de ativos elegíveis para financiamento junto do BCE.
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O objetivo principal da operação FTC Vasco foi vender a carteira de crédito da sucursal de Paris do Banco
BPI no seguimento do plano de encerramento daquela sucursal.
Em dezembro de 2016, a operação Douro SME Series 2 foi alterada com o objetivo de estender o período
de Revolving até dezembro de 2019.
Enquanto investidor, o Banco BPI participou no passado em operações de titularização numa perspetiva
de diversificação do risco através do investimento em ativos de alta qualidade. Atualmente não
desenvolve este tipo de atividade. Na posição de originador, o Banco incorre no risco de contraparte
relativamente à Sagres STC, SA (veículo emitente), associado às posições assumidas pelo Banco enquanto
“swap counterparty” nas operações de titularização Douro Mortgages 1 e 3 e “contingent liquidity facility
account holder” nas operações de titularização Douro Mortgages 1, 2 e 3.
Na qualidade de investidor, o Banco assume os seguintes riscos:



Risco de crédito, associado à possibilidade de incumprimento do emitente ou resultante da potencial
variação do valor dos ativos devido à deterioração da qualidade do risco do emitente ou do colateral
da operação;



Risco de liquidez, na eventual impossibilidade de transação dos ativos em função das condições do
mercado;



Risco de mercado, relativo à possibilidade de incorrer em perdas devido a variações inesperadas do
preço dos ativos ou das taxas de juro praticadas pelo mercado em cada momento;



Riscos legais relativos à possibilidade de prejuízos inesperados decorrentes de deficiências na análise
do enquadramento jurídico aplicável às posições detidas ou da alteração do enquadramento jurídico
aplicável;



Risco de “prepayment”, relacionado com a possibilidade de os reembolsos antecipados serem
diferentes do esperado levando a um ritmo de amortização diferente do projetado.

O Banco BPI não efetua retitularizações de posições de titularização, nem investe por norma neste tipo
de ativos. No final do ano 2018 não existiam em carteira posições em operações de retitularização.
Nas operações de titularização próprias, o Banco tem assumido os seguintes papéis:
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Originador



Servicer



Contraparte dos swaps nas operações Douro Mortgages 1 e 3



“Contingent liquidity facility account holder” nas operações Douro Mortgages 1, 2 e 3

O Banco assume o papel de “back-up servicer” em algumas operações de titularização do Santander,
transitadas do Banif.
Relativamente às operações próprias, o Banco BPI assume plenamente os papéis identificados
anteriormente não recorrendo a terceiros para o desempenho dessas funções. Quanto às funções de
“back-up servicer”, o Banco não participa ativamente nas operações e só o fará em caso de “Servicer
Event” relativamente ao Servicer em funções.
A carteira de titularizações do Banco BPI, enquanto posição de investidor, é composta apenas por uma
titularização de défice tarifário da EDP (EnergyOn2) emitida pela Sociedade de Titularização de Crédito
TAGUS, apresentando indicadores de risco de incumprimento baixos.
O Banco BPI acompanha as alterações de rating das titularizações numa base regular e analisa os
relatórios de desempenho das titularizações numa base mensal (“Investor Reports”). Estes relatórios
permitem acompanhar o cumprimento dos rácios de proteção e os “triggers” que acionam mecanismos
de incremento da proteção inicial. Com base nesta informação, o Banco BPI produz trimestralmente um
relatório sobre a performance das titularizações em carteira, denominado “Análise da carteira de
titularizações e outros produtos estruturados”. Este relatório é disponibilizado aos Auditores Externos
numa base trimestral.
O Banco BPI, em relação às transações originadas, de acordo com a sua posição de originador e enquanto
“servicer” das operações, no âmbito dos procedimentos previstos na respetiva documentação, procede a
uma análise mensal da pool de ativos, o que permite um acompanhamento regular da performance do
colateral das transações.
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Numa base trimestral o BPI produz informação detalhada sobre as transações, como a análise estatística
dos ativos que constituem a pool, os “Servicer Reports” das operações, que incluem indicadores de
performance, e informações loan-by-loan. O Banco BPI não participa em transações de retitularização.
O Banco BPI definiu como política não contratar operações de “hedging” para as operações de
titularização retidas de forma a evitar contingências de rating de contraparte.
No âmbito do cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios, as autoridades de supervisão
não consideraram ter havido transferência significativa de risco de crédito nas operações de titularização
efetuadas pelo Banco BPI e que se encontram em vida, pelo que as titularizações efetuadas não são
consideradas para efeitos de cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios, sendo
considerada para esse efeito a exposição à totalidade dos créditos titularizados.
As operações de Titularização do Banco BPI foram efetuadas com recurso à Sagres - Sociedade de
Titularização de Créditos, S.A., uma entidade constituída em Portugal, criada especificamente para a
emissão de “asset-backed securities”. A exposição à Sagres decorre unicamente do papel de emitente
assumido por esta entidade enquanto veículo utilizado pelo Banco para as operações de titularização. O
Banco não participa no capital da Sagres nem tem qualquer outro tipo de relação com esta entidade para
além das que decorrem das operações de titularização em curso, nomeadamente enquanto “Swap
counterparty” e “Contingent Liquidity Facility Account Holder”, função no âmbito da qual o Banco BPI
providencia liquidez, correspondente a dois períodos trimestrais de juros, depositada numa conta
caucionada a favor do emitente. O Banco não gere nem aconselha outras entidades relativamente a
posições de titularização.
As agências de rating utilizadas nas titularizações do Banco são:



Douro SME 2: DBRS e Fitch



Douro Mortgages No 1: Fitch, Moody’s e S&P



Douro Mortgages No 2: Fitch, Moody’s e S&P



Douro Mortgages No 3: Fitch, Moody’s e S&P
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O Banco BPI efetuou um conjunto de operações e que atualmente ainda se encontram em vigor cujas
principais características se resumem no quadro 58. As emissões foram efetuadas através da Sagres –
Sociedade de Titularização de Créditos S.A. As obrigações emitidas pelo veículo de titularização e detidas
pelo Banco são anuladas na consolidação.
Quadro 58 - Posições de Titularizações
DOURO SME NO. 2
Descritivo

Dez/18
Vida média
residual (anos)

Montante

Rating DBRS

Rating Fitch

Rating S&P

Spread

Montante
Recomprado/ Retido

Cl a s s A

1,819,400

2.2

AA

AA

n.a .

0.150%

1,819,400

Cl a s s B

1,317,500

2.2

n.a .

n.a .

n.a .

n.a .

1,317,500

Cl a s s D

211,400

2.2

n.a .

n.a .

n.a .

remunera çã o res i dua l

Total

3,348,300

211,400
3,348,300

Va l ores em mi l ha res de Euros
DOURO MORTGAGES NO. 1
Descritivo

Dez/18
Montante

Vida média
residual (anos)

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

Spread

Montante
Recomprado/ Retido

Cl a s s A

237,533

3.5

A+

A2

A

0.28%

130,536

Cl a s s B

5,026

3.5

A

Ba a 3

BB+

0.34%

4,214

Cl a s s C

4,569

3.5

BBB

Ba 3

B+

0.54%

4,569

Cl a s s D

3,808

3.5

BB+

B2

B-

0.94%

2,884

Cl a s s E

6,000

3.5

n.a .

n.a .

n.a .

remunera çã o res i dua l

Total

256,936

DOURO MORTGAGES NO. 2
Descritivo

6,000

148,202
Va l ores em mi l ha res de Euros
Dez/18

Montante

Vida média
residual (anos)

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

Spread

Montante
Recomprado/ Retido

Cl a s s A1

3,376

5.1

A

A1

BBB+

0.10%

1,368

Cl a s s A2

341,248

5.1

A

A2

BBB+

0.28%

260,259

Cl a s s B

8,417

5.1

BBB

Ba 1

B+

0.34%

8,114

Cl a s s C

5,460

5.1

BB+

Ba 3

B-

0.46%

4,818

Cl a s s D

4,322

5.1

BB-

B3

B-

0.96%

3,610

Cl a s s E

4,500

5.1

n.a .

n.a .

n.a .

remunera çã o res i dua l

Total

367,324

DOURO MORTGAGES NO. 3
Descritivo

4,500

282,668
Va l ores em mi l ha res de Euros
Dez/18

Montante

Vida média
residual (anos)

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

Spread

Montante
Recomprado/ Retido

Cl a s s A

537,503

6.7

BBB+

A2

A

0.24%

485,263

Cl a s s B

13,781

6.7

BB+

n.a .

BB

0.26%

13,781

Cl a s s C

8,194

6.7

BB

n.a .

B

0.35%

8,194

Cl a s s D

7,077

6.7

B

n.a .

B-

0.72%

7,077

Cl a s s F

1,251

6.7

n.a .

n.a .

n.a .

remunera çã o res i dua l

Total

567,806

1,251
515,566

Va l ores em mi l ha res de Euros
FTC VASCO
Descritivo
Obri ga ções
Uni da des Subordi na da s
Total

Dez/18
Vida média
residual (anos)

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

29,039

5.0

n.a .

n.a .

4,148

5.0

n.a .

n.a .

Montante

33,187

Spread

Montante
Recomprado/ Retido

n.a .

1.25%

29,039

n.a .

remunera çã o res i dua l

-

29,039
Va l ores em mi l ha res de Euros

O montante total recomprado/retido atingia, em 31 de dezembro de 2018, cerca de 4 324 milhões de
euros.
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Na qualidade de investidor, o Banco tinha as seguintes posições ativas:
Quadro 59 - Posições ativas em Titularizações
Dez/18

ISIN

Nome Titulo

Originador

Função

Tipo de
Titularização

Carteira

Ativo subjacente

País

PTTGUDOM0002

TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.A-12.02.2025

EDP Servi ço Uni vers a l , S.A.

Inves ti dor

Ti tul a ri za çã o

Ba ncá ri a

Tra de recei va bl es

Portuga l

PTTGUEOM0001

TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.B-12.02.2025

EDP Servi ço Uni vers a l , S.A.

Inves ti dor

Ti tul a ri za çã o

Ba ncá ri a

Tra de recei va bl es

Portuga l

FCT VASCO - Obri ga ções

Ba nco BPI

Ori gi na dor

Ti tul a ri za çã o

Ba ncá ri a

Hi poteca s Res i denci a i s Fra nça

Rating

A+

Ponderador
de Risco

Posição em
risco
original

50%

50,003

1250%

44

90%

29,172

Va l ores em mi l ha res de Euros

No que respeita ao tratamento contabilístico, os créditos objeto de operações de titularização efetuadas
pelo Banco BPI que não foram desreconhecidos do balanço estão registados na rubrica de Crédito não
Titulado, sujeitos a critérios contabilísticos idênticos aos das restantes operações de crédito. Os fundos
recebidos pelo Banco BPI no âmbito destas operações estão registados na rubrica Passivos Financeiros
Associados a Ativos Transferidos. Os juros e comissões associados a este passivo são periodificados com
base na remuneração cedida pelo Banco BPI e de acordo com o período correspondente à vida média
esperada da operação de titularização à data do seu lançamento.
Em caso de vendas de equity pieces das emissões titularizadas, o Banco desreconhece esse valor
proporcionalmente no ativo (créditos titularizados) e no passivo por ativos desreconhecidos, sendo
considerado em resultados eventuais diferenças entre o valor desreconhecido e o valor recebido pela
venda. Com esse desreconhecimento o Banco mantém no seu balanço a percentagem de risco e beneficio
que resta.
O Banco regista as posições em operações titularizadas ao custo amortizado, periodificando os juros e
comissões associados aos créditos. Não é efetuada reavaliação de posições. Nas titularizações o Banco
tem mantido o risco e benefício dos créditos titularizados, pelo que não prevê incorrer em eventuais
perdas nas restantes posições.
No que o Art.º 449º alínea j) vi) da CRR sugere, o Banco BPI tem em três operações de titularização
depositado junto do “Transaction Manager” um montante equivalente a dois períodos de juros das
“notes” (“contingent liquidity deposits”), cujo montante total atual é de 52.9 mil euros. Este montante
pode ser utilizado para pagar juros das transações em caso de insuficiência de fundos. Este acordo está
refletido no balanço do Banco, não existindo quaisquer outros acordos para dar apoio financeiro às
operações.
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O quadro 60 indica as posições do Banco BPI em titularizações, na situação de investidor. São
apresentadas as posições originais em carteira, as posições depois de consideradas as correções de valor
provenientes de imparidades e de garantias e antes da aplicação dos fatores de conversão. Esse valor é
depois ponderado (as ponderações dependem dos ratings atribuídos aos títulos em causa, tal como
especificado na Parte III, Título II, Capítulo 5, Seção 4 do CRR) e chega-se ao valor da posição depois de
ponderada.
Quadro 60 - Operações de titularização - método padrão
Dez/18

ISIN

Nome Titulo

País

PTTGUDOM0002

TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.A-12.02.2025 Portuga l

PTTGUEOM0001

TAGUS-SOC.TIT.CREDITO-CL.B-12.02.2025 Portuga l
FCT VASCO - Obri ga ções

Rating

Posição em risco
Ponderador Posição em risco
Correções de
(Base de
de Risco
original
valor e provisões
incidência dos
ponderadores)

A+

Fra nça

Posição
ponderada pelo
Risco

Posição ponderada
pelo Risco
(considerando SME
supporting factor)

50%

50,003

54

49,950

24,975

24,975

1250%

44

0

44

554

554

90%

29,172

0

29,172

26,333

26,333

Va l ores em mi l ha res de Euros

Em 2018, não se registaram perdas reconhecidas pela instituição em relação a posições em operações de
titularização em que o Banco BPI é entidade cedente ou investidor.
O quadro 61 apresenta a exposição à totalidade dos créditos titularizados, dado que, como mencionado,
as autoridades de supervisão não consideraram ter havido transferência significativa de risco de crédito
nas operações de titularização efetuadas pelo Banco BPI e que se encontram em vida. Por isso, no cálculo
dos requisitos regulamentares de fundos próprios, são excluídas essas operações de titularização.
Quadro 61 - Crédito Titularizado - método padrão
Dez/18

Identificação

Posição em risco original

Posição em risco
(Base de incidência
dos ponderadores)

Posição ponderada
pelo Risco

Posição ponderada pelo Risco
(considerando SME supporting
factor)

Credito Titularizado - DM1

251,288

248,428

91,397

91,397

Credito Titularizado - DM2

355,790

352,151

129,128

129,128

Credito Titularizado - DM3

562,635

557,879

203,246

203,246

3,854,959

2,960,547

2,446,099

2,303,808

Credito Titularizado - DSME2

Valores em milhares de Euros
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Quadro 62 - Posições em titularizações por tipo de exposição
Dez/18
Exposição
% do total
4,284,342
99%
4,284,342
99%
2,691,089
62%
1,370,102
32%
223,151
5%

Tipos de exposição
1) Titularizações em que o BPI atua como originador
A) Posições em exposições de titularização dentro de balanço
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche preferenci a l
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche mezza ni ne
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche equi ty
Emprés timos s ubordi na dos
B) Posições em exposições de titularização fora de balanço
Li nha s de l i qui dez
Deri va dos de taxa s de juros
2) Titularizações em que o BPI não atua como originador
A) Posições em exposições de titularização dentro de balanço
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche preferenci a l
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche mezza ni ne
Obri ga ções de titul a ri za çã o de tra nche equi ty
Emprés timos s ubordi na dos
B) Posições em exposições de titularização fora de balanço
Li nha s de l i qui dez
Deri va dos de taxa s de juros
Total

Dez/17
Exposição
% do total
4,228,661
99%
4,228,661
99%
2,582,118
60%
1,378,955
32%
267,588
6%

49,994
49,994
49,950

1%
1%
1%

57,714
57,714
57,664

1%
1%
1%

44

0%

50

0%

4,334,336

100%

4,286,375
100%
Va l ores em mi l ha res de Euros

Quadro 63 - Exposição em operações de titularizações
Dez/18
BPI atua como originador
Tradicionais
Hi poteca s Res i denci a i s

Sintéticas

BPI atua como investidor
Subtotal

943,344

943,344

3,348,355

3,348,355

Tradicionais

Sintéticas

Subtotal

Hi poteca s Comerci a i s
Ca rtões de crédi to
Leasing
Emprés timos a empres a s ou PME tra tada s como empres a s
Emprés timos a o cons umo
Di rei tos de pa ga mento

50,048

50,048

Outros a tivos
Total

4,291,699

4,291,699

50,048

50,048
Va l ores em mi l ha res de Euros

Quadro 64 - Distribuição por tipo de ativos titularizados
Dez/18
Posição retida em
exposições de
titularizações
originadas
Hi poteca s Res i denci a i s

1)

Saldo titularizado
total

Saldo titularizado1) em Saldo titularizado1) em
Do qual: saldo de
titularizações
titularizações
operações em Default
tradicionais
sintéticas

Perdas efetivas

943,209

1,205,058

1,205,058

37,510

10,936

3,341,133

3,854,959

3,854,959

154,269

100,409

4,284,342

5,060,016

5,060,016

191,778

111,344

Hi poteca s Comerci a i s
Ca rtões de crédi to
Leasing
Emprés timos a empres a s ou PME tra tada s como empres a s
Emprés timos a o cons umo
Di rei tos de pa ga mento
Outros a tivos
Total

Va l ores em mi l ha res de Euros
1)

Saldo utilizado titularizado: Em coerência com os dados reportados no COREP C14.00, e corresponde com o disposto nos contratos subjacentes à data do relatório
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17.

Política de Remuneração

Em relação à política e prática de remuneração aplicáveis às categorias de pessoal cujas atividades
profissionais tenham um impacto significativo no respetivo perfil de risco deve ser consultada a
informação constante do Relatório sobre o Governo do BPI em 31 de dezembro de 2018 (em anexo ao
Relatório e Contas de 2018), cujas referências se colocam em seguida, complementada com a informação
complementar que coloca neste capítulo em forma de quadros suplementares:



Artigo 450º, 1 a) do Regulamento 575/2013 – Informações relativas ao processo de tomada de decisão
utilizado na definição da política de remuneração:



Parte “Remunerações”, Capítulos I, II e III – No que respeita aos membros dos órgãos de
administração e fiscalização



Parte “Outras Informações”, Capítulo I – no que respeita aos colaboradores titulares de
funções essenciais



Artigo 450º, 1 b) do Regulamento 575/2013 – Informações sobre a relação entre a remuneração e o
desempenho:


Parte “Remunerações”, Capítulo II e III – No que respeita aos membros dos órgãos de
administração e fiscalização



Parte “Outras Informações”, I – no que respeita aos colaboradores titulares de funções
essenciais



Artigo 450º, 1 c) do Regulamento 575/2013 - As características estruturais mais importantes do
sistema de remuneração:


Remunerações, Capítulo II e III – no que respeita aos membros do órgão de administração e
fiscalização



Parte “Outras Informações”, I – no que respeita aos colaboradores titulares de funções
essenciais

116

DISCIPLINA DE MERCADO | BPI



Artigo 450º, 1 d) do Regulamento 575/2013 - Os rácios entre remunerações fixas e variáveis
estabelecidos nos termos do artigo 94, nº 1, alínea g), da Diretiva 2013/36/UE;


“Remunerações”, Capítulo II e III – no que respeita aos membros do órgão de administração e
fiscalização



Parte “Outras Informações”, I – no que respeita aos colaboradores titulares de funções
essenciais



Artigo 450º, 1 e) do Regulamento 575/2013 - Informações sobre os critérios de desempenho nos quais
se baseiam os direitos a ações, opções ou as componentes variáveis da remuneração;


“Remunerações”, Capítulo II e III – no que respeita aos membros do órgão de administração e
fiscalização



Parte “Outras Informações”, I – no que respeita aos colaboradores titulares de funções
essenciais



Artigo 450º, 1 f) do Regulamento 575/2013 - Os principais parâmetros e fundamentos dos sistemas de
prémios anuais e dos outros benefícios não pecuniários;


Remunerações, Capítulo II e III – no que respeita aos membros do órgão de administração e
fiscalização



Parte “Outras Informações”, I – no que respeita aos colaboradores titulares de funções
essenciais

g) Artigo 450º, 1 g) do Regulamento 575/2013 – Dados quantitativos agregados sobre as remunerações,
discriminados por área de atividade:


Para além do que é publicado nos quadros 61-64, deve ser consultado o Relatório de Governo
da Sociedade, Parte “Remunerações, Capítulo IV” – no que respeita aos membros do órgão de
administração e fiscalização;
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Quadro 65 - Remunerações de Pessoas Identificadas por Tipo de Atividade

Âmbito da atividade

Descrição do tipo de negócio

Remuneração fixa
2018

Remuneração
variável
2018

Total 2018

Administradores Não Executivos

Membros do Conselho de
Administração com função
de supervisão

1,900

0

1,900

Administradores Executivos

Membros do Conselho de
Administração em funções
executivas (2017)

4,519

1,252

5,771

Banca de Investimento

Mercado de Capitais e
Tesouraria,
Mercados, ALM e Banca
Institucional e de Empresas

810

412

1,222

2,213

922

3,135

522

301

823

3,046

1,200

4,247

981

309

1,290

Banca Comercial

Gestão de Ativos
Funções Corporativas
Funções Independentes de Controlo

Banca de Particulares,
Banca Privada, Banca de
Empresas e
Banca Transaccional.
Gestão de Ativos
Direção de Topo e Áreas
dos Serviços Centrais
Áreas de controlo
independente

Restante

0

0
0
Va l ores em mi l ha res de Euros

h) Artigo 450º, 1 h) do Regulamento 575/2013 – Dados quantitativos agregados sobre as remunerações,
discriminados pela Direção de topo e pelos membros do pessoal cujas ações tenham um impacto
significativo no perfil de risco da instituição:
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Quadro 66 - Remunerações de Pessoas Identificadas
Administradores Administradores
Banca de
Não Executivos
Executivos
Investimento

Remunerações Coletivas
Nº de beneficiários

Banca
Comercial

Gestão de
Ativos

Funções
Funções
independentes
corporativas
de controlo

Resto
Coletivo
Identificado

Total Coletivo
Identificado

19

8

6

15

3

31

14

-

19

8

6

15

3

31

14

-

96

1,900
-

4,519
1,252

810
412

2,213
922

522
301

3,046
1,200

981
309

-

13,992
4,396

450

626
626
2,190

286
126
349

601
322
339

176
126
465

923
278
424

309
42

-

2,919
1,477
4,258

450
450
324

250
1,939
1,564
375
725

69
280
234
46
-

106
233
162
71
-

90
374
314
60
-

138
285
193
92
-

18
24
12
12
-

-

672
3,586
2,929
657
1,049

324
-

725
-

-

-

-

-

-

-

1,049
-

-

-

Número de beneficiários de indenização por demissão

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compens a çã o por demi s s ã o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Período médi o de perma nênci a
Monta nte má xi mo des te ti po de pa ga mentos pa gos
a uma úni ca pes s oa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Número de Beneficiários de ILP 2015-2018
Bónus Ta rget objeti vo prorra tea do a nua l mente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

58

Qua dros Di reti vos
Funções de Control o
Remunerações fixas 2018
1

Remunerações variáveis 2018 (bónus anual)
Em di nhei ro
Em a ções ou i ns trumentos rel a ci ona dos
Noutros i ns trumentos
Compensação diferida variável pendente de pagamento2
Atri buída
Nã o a tri buída
Em di nhei ro
Em a ções ou i ns trumentos rel a ci ona dos
Noutros i ns trumentos
Pagamentos diferidos pagos no exercício de 2018 3
Em di nhei ro
Em a ções ou i ns trumentos rel a ci ona dos
Noutros i ns trumentos
Ajus te expl íci to de expos i çã o pa ra des empenho
a pl i ca do no a no pa ra os pa ga mentos a cumul a dos
em exercíci os a nteri ores

Número de Beneficiários de contribuições para benefícios
de pensão discricionários
Monta nte tota l da s contri bui ções pa ra benefíci os de
pens ã o di s cri ci oná ri os no a no

96

-

-

6

-

-

-

-

-

-

58

-

-

-

-

-

Va l ores em mi l ha res de Euros
1)

A remuneração variável contemplada nos Administradores não executivos foi acumulada nas funções executivas do período anterior.

2)

A remuneração variável diferida de exercícios anteriores está incluída pendente de pagamento em 31/12/2018 (1 terço bónus 2016, bónus de 2 terços 2017 e parte diferida do bónus 2018)

3)

A remuneração variável diferida dos exercícios anteriores e paga em fevereiro de 2018 está incluída (1 terço bónus 2015, 1 terço bónus 2016 e 1 terço ou quinto, segundo corresponda, bónus 2017)

Quadro 67 - Remunerações Variáveis de Pessoas Identificadas
Remuneração Variável 2018 do Coletivo
Identificado

Administradores Administradores
Banca de
Não Executivos
Executivos
Investimento

Nº de pessoas incluídas
Remuneração variável 2018 (bónus anual)
Bónus 2018 recebi do em 2019

Banca
Comercial

Gestão de
Ativos

Funções
corporativas

Funções
independentes
de controlo

Resto
Coletivo
Identificado

Total Coletivo
Identificado

19

8

6

15

3

31

14

-

96

-

1,252

412

922

301

1,200

309

-

4,396

-

501

311

680

201

978

309

-

2,980

Em di nhei ro

-

250

235

487

125

812

309

-

2,219

Em a ções ou i ns trumentos rel a ci ona dos

-

250

76

193

75

167

-

-

761

-

751

101

242

101

222

-

-

1,416

Em di nhei ro

-

375

50

113

50

111

-

-

700

Em a ções ou i ns trumentos rel a ci ona dos

-

375

50

129

50

111

-

-

716

Noutros i ns trumentos

-

-

-

-

-

-

Noutros i ns trumentos
Bónus 2018 di feri do e nã o a tri buído
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Quadro 68 - Remuneração superior a 1 milhão de euros
Dez/18
Número de pessoas que recebem uma remuneração superior
a 1 milhão de Euros
de 1 mi l hã o de Euros a 1,5 mi l hões de Euros

Número de
beneficiários
2

de 1,5 mi l hã o de Euros a 2 mi l hões de Euros
de 2 mi l hã o de Euros a 2,5 mi l hões de Euros
de 2,5 mi l hã o de Euros a 3 mi l hões de Euros
de 3 mi l hã o de Euros a 3,5 mi l hões de Euros



Artigo 450º, 1 j) do Regulamento 575/2013 – A pedido do Estado-Membro ou da autoridade
competente, a remuneração total de cada um dos membros do órgão de administração ou da Direção
de topo.


Não aplicável ao Banco BPI.

A informação sobre a remuneração fixa e variável individual de cada membro do Conselho de
Administração consta da parte sobre Remunerações, Capítulo IV do Relatório sobre o Governo do BPI,
que é parte integrante do Relatório e Contas do exercício de 31 de dezembro de 2018, documentos estes
que são públicos e sujeitos à aprovação do Acionista.
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18.

Técnicas de Redução do Risco de Crédito

As garantias podem dividir-se em garantias pessoais (em que alguém se compromete perante o Banco a
cumprir as responsabilidades do devedor em caso de incumprimento deste) e garantias reais (em que um
dado bem, instrumento financeiro, imóvel ou outro, é colocado sob caução pelo cumprimento das
responsabilidades).
O impacto das garantias reais e pessoais na exposição, destinada ao cálculo dos requisitos regulamentares
de fundos próprios, pode ser encontrada no quadro 69, cuja primeira coluna indica a exposição líquida
por classe de risco. Esta exposição é calculada de acordo com as normas regulamentares relativas ao
cálculo da adequação de capital e as classes de risco são igualmente as regulamentares. Nas colunas
seguintes está explicitado o impacto das garantias pessoais. Não existiam na data em causa derivados de
crédito, os quais funcionam de forma similar a garantias pessoais. Repare-se que as garantias pessoais
podem alterar a classe de risco3, efeito que está explicitado nas colunas “Efeito de substituição na posição
em risco” onde o risco é abatido da linha onde está o garantido e somado à linha onde está o garante (que
podem ser a mesma). Será de notar que as garantias aqui explicitadas são as que passam os critérios de
aceitação impostos pelas normas prudenciais regulamentares para serem elegíveis como garantias
efetivas e não todas as garantias recebidas pelo Banco BPI.
O Banco BPI possui uma aplicação que regista as garantias recebidas e que as liga às operações garantidas.
Esta aplicação inclui garantias pessoais e reais, dando informação relevante no primeiro caso sobre o
garante e no segundo sobre o bem que é dado em colateral. Neste último caso os principais colaterais
detidos pelo Banco BPI são imóveis, títulos (ações e obrigações) e dinheiro (depósitos). A partir da
informação disponível na aplicação é verificada a sua aceitabilidade e são efetuados os cálculos
necessários ao apuramento da exposição ajustada, abatendo à exposição o valor apurado para a garantia,
salvo no caso de hipotecas sobre imóveis em que apenas é afetado o ponderador.
Os bens recebidos em garantia são periodicamente reavaliados. Por norma, no caso de imóveis, há uma
avaliação inicial por um perito avaliador havendo depois periodicamente uma reavaliação para imóveis
habitacionais a partir de modelos quantitativos. No caso de títulos e de montantes em moeda estrangeira,

3

Por exemplo, uma garantia do Estado Português ao pagamento de um crédito por uma empresa fará com que a
posição de risco seja abatida à classe Empresas e acrescentada à classe Administrações Centrais.
BPI | DISCIPLINA DE MERCADO

121

existe uma reavaliação diária a partir dos valores existentes no mercado (preços de títulos e taxas de
câmbio).
Na classificação das exposições destinadas aos mapas prudenciais são consideradas como “com garantia
de bens imóveis” as operações ou parcelas de operações4 cuja exposição tiver alterado o seu ponderador
prudencial de risco devido à garantia dada por bens imóveis.
As garantias por bens imóveis são as mais importantes para o Banco BPI. Entretanto, os valores do quadro
69 não contemplam esse tipo de garantias, dada a forma de tratamento das exposições garantidas por
bens imóveis para cálculo do rácio de solvabilidade implicar a redução do valor do ponderador de risco e
não a redução do valor da exposição em risco.
No mapa pode ser avaliada a importância relativa dos colaterais existentes no Banco BPI que são aceites
para efeitos de cálculo prudencial dos requisitos de fundos próprios. Excluindo, como se referiu, o crédito
garantido por imóveis, verifica-se que as garantias são importantes nas classes de risco “empresas”.
Como referido anteriormente, no caso particular das operações derivadas e de reportes existem técnicas
de redução de risco específicas. O Banco BPI promove a clarificação das relações contratuais com os seus
clientes, através da assinatura de contratos onde as obrigações mútuas ficam claramente definidas. Os
contratos têm cláusulas que permitem a compensação de valores, mesmo em caso de falência (em
conformidade com o disposto na Parte III, Título II, Capítulo 6, Seção 7 do CRR), permitindo uma mitigação
de risco.
Ainda no que respeita a derivados, no caso de contratos interprofissionais, celebrados com bancos e
algumas grandes empresas, para além da cláusula de compensação, é normalmente incluído um acordo
de redução de risco por troca de colaterais, como já foi referido acima. Os colaterais de derivados são
neste momento em dinheiro e fazem parte do controlo de risco de crédito de contraparte abordado no
ponto relativo ao risco de crédito de contraparte.
O quadro 69 procura demonstrar o efeito da mitigação prudencial das garantias pessoais, proteção
pessoal de crédito, que permite a substituição da entidade responsável pelo cumprimento das obrigações

4

Uma dada transação poderá assim ter a sua exposição classificada em duas classes de risco distintas.
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relativas à operação, relevante se o garante tiver ponderador inferior ao garantido, e garantias reais,
cauções financeiras, que reduzem o valor da exposição pelo valor da garantia, depois de aplicados os
devidos haircuts e valorizada a garantia de forma prudente.
Quadro 69 - Técnicas de redução do risco de crédito – Método Padrão
exposure_net_adjustments
guarantees

Decomposição do total das posições por classes de risco

Posição em risco
líquida de correções
de valor e provisões

credit_derivatives
eligible_financial_collateral
other_funded_credit_protection
total_outflowstotal_inflowssubstitution_effects
volatility_adjustments
financial_collateral_adjusted

Proteção pessoal de crédito:
valor da proteção
totalmente ajustado

Derivados de
Crédito

Garantias

Proteção real de Crédito

Método
simples:
cauções
financeiras

Efeito de substituição na posição em risco

Outras
formas de
proteção real
de crédito

Outflows

Ajustamento de
volatilidade ao
valor da posição
em risco

Líquido de
saídas e
entradas

Inflows

Técnicas de redução do risco de crédito com
efeito no montante da exposição: proteção real
de crédito
Caução financeira: valor
ajustado pela volatilidade e
por qualquer desfasamento
entre prazos de vencimento

Dez/18

Exposição
completamente
ajustada

Admi ni s tra ções centra i s ou ba ncos centra i s

5,327,914

213,444

0

0

0

-213,444

456,776

243,332

0

-7

5,571,239

Admi ni s tra ções regi ona i s ou a utori da des l oca i s

1,062,474

209,802

0

0

0

-209,802

7,113

-202,688

0

-1

859,785

362,756

32,833

0

0

0

-32,833

347,001

314,168

0

-175

676,749

62,607

0

0

0

0

0

138,897

138,897

0

0

201,504

Ins titui ções

1,148,724

145,078

0

0

0

-145,078

93,507

-51,571

0

-72,551

1,024,602

Empres a s

9,483,853

293,945

0

0

0

-293,945

145,000

-148,945

0

-264,769

9,070,139

Ca rtei ra de retal ho

4,159,404

278,310

0

0

0

-278,310

0

-278,310

0

-308,752

3,572,341

11,253,643

3,581

0

0

0

-3,581

0

-3,581

0

-11,534

11,238,528

Entida des do s etor públ i co
Ba ncos Mul til a tera i s de des envol vi mento

Com ga ra ntia de bens i móvei s
El ementos venci dos

656,881

11,302

0

0

0

-11,302

0

-11,302

0

-6,649

638,930

Pos i ções a s s oci a da s a ri s cos pa rticul a rmente el eva dos

52,770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,770

Pos i ções de Ti tul a ri za çã o

79,166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79,166

Orga ni s mos de i nves timento col etivo (OIC)

88,133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88,133

272,363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272,363

729,094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

729,094

34,739,781

1,188,294

0

0

0

-1,188,294

1,188,294

0

0

Pos i ções s obre a ções
Outros el ementos
Total

-664,439
34,075,343
Va l ores em mi l ha res de Euros

A primeira coluna deste quadro contém o valor da exposição líquida de correções de valor e provisões
distribuída por classes de risco. A segunda coluna indica o valor das garantias recebidas. Na sexta coluna
está o valor líquido do efeito de substituição de risco produzido pelas garantias. Na penúltima coluna
encontra-se o valor das cauções financeiras, já ajustado pela volatilidade5 e por desfasamentos de prazos
de vencimentos. Finalmente na última coluna a exposição ajustada de todas as técnicas de mitigação.
Sobre as técnicas regulamentares de redução de risco de crédito deverá ser consultada a Parte III, Título
II, Capítulo 4 do CRR.
O quadro 70 apresenta o valor das garantias por sector de atividade económica, de acordo com a
Classificação das Atividades Económicas Portuguesa (CAE, revisão 3.0).

5

Quando o Banco tem um instrumento financeiro aceite pelas normas prudenciais como passível de ser usado como
colateral, essas mesmas normas obrigam a efetuar o chamado “ajustamento pela volatilidade” que consiste em não
tomar o valor de mercado do referido instrumento como valor da garantia recebida, mas sim um valor inferior. A
diferença entre o valor de mercado e o valor que pode ser usado para efeitos de garantia é designado normalmente
por haircut e procura tomar em conta que o valor de mercado de um título pode variar entre o momento em que a
garantia é executada e o momento em que o título é vendido (quanto maior a volatilidade do título, maior o haircut que
é exigido).
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Quadro 70 - Análise de concentração – proteção pessoal e real de crédito

No quadro 71 é ilustrado o efeito da mitigação prudencial das garantias e o requisito de fundos próprios
pelas classes de risco aplicadas de acordo com a Parte III, Título II, Capítulo 4 do CRR.
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Quadro 71 - EU CR4 - Método Padrão - Posições em risco de crédito e efeitos CRM

O quadro 71 não abrange instrumentos de derivados, transações de recompra, transações de empréstimo
ou de títulos ou de mercadorias, operações de liquidação longa e operações de empréstimo com
imposição de margem sujeitas à Parte III, Título II, Capítulo 6 ou sujeita ao artigo 92º -3 f) da CRR.
As exposições antes de CCF e CRM correspondem à exposição liquida do valor de ajustamentos e
provisões. A densidade dos RWA, expressa em percentagem, resulta do total de exposições ponderadas
pelo risco sobre as exposições depois da aplicação de CCF e CRM.
O quadro 72 mostra o montante contabilístico das posições em risco não cobertas e cobertas por garantias
reais e não reais.
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Quadro 72 - EU CR3 - Técnicas de CRM - Visão geral
Dez/18
a

b

c

Posições em risco não
Posições em risco cobertas - Montante
Montante Contabilístico
Contabilístico
1 Tota l de emprés ti mos

14,122,455

14,941,445

d

e

Posições em risco
Posições em risco
cobertas por garantias cobertas por derivados
financeiras
de crédito

Posições em risco
cobertas por caução
13,764,691

1,176,754

0

2 Tota l de títul os de dívi da

5,042,931

207,643

202,692

4,951

0

3 Total de posições em risco

19,165,386

15,149,088

13,967,383

1,181,705

0

238,219

415,049

375,399

39,651

0

4 Em s i tua çã o de i ncumpri mento

Va l ores em mi l ha res de Euros
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Anexo I
Quadro 73 - Lista de Quadros identificados nas Orientações mas não reportados pelo Banco BPI

Modelo/Quadro
EBA/GL/2016/11

Descrição

Frequência

Motivo pelo não reporte do Mapa

Model o 5: EU CR10

IRB (Emprés timos es peci a l i za dos e a ções )

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 6: EU INS1

Pa rtici pa ções nã o deduzi da s em empres a s de s eguros

Semes tra l

Nã o s e a pl i ca no ca s o do Ba nco BPI.

Qua dro 9: EU CRE

Requi s i tos de di vul ga çã o qua l i tativa rel a ci ona dos com os model os IRB

Anua l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 21: EU CR6

Método IRB - Pos i ções em ri s co de crédi to por cl a s s es de ri s co e i nterva l or de PD

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 22: EU CR7

Método IRB - Efei to s obre os RWA dos deri va dos de crédi to util i za dos como técni ca s CRM

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 23: EU CR8

Decl a ra ções de fl uxos de RWA pa ra ri s co de crédi to de a cordo com o método IRB

Tri mes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 24: EU CR9

Método IRB - Veri fi ca ções a pos teri ori de PD por cl a s s e de ri s co

Anua l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 29: EU CCR4

Método IRB - expos i ções a CCR por ca rtei ra a es ca l a de PD

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IRB.

Model o 30: EU CCR7

Decl a ra ções de fl uxos de RWA pa ra o CCR de a cordo com o método IMM

Tri mes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IMM.

Model o 33: EU CCR6

Pos i ções em ri s co s obre deri va dos de crédi to

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o tem expos i ções a
deri va dos de crédi to

Qua dro 10: EU MRB

Requi s i tos de di vul ga çã o qua l i tativa pa ra a s i ns titui ções que util i za m o IMA

Anua l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IMA.

Model o 35: EU MR2-A

Ri s co de merca do de a cordo com o IMA

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IMA.

Model o 36: EU MR2-B

Decl a ra ções de fl uxos de RWA pa ra os ri s cos de merca do de a cordo com o método IMA

Tri mes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IMA.

Model o 37: EU MR3

Va l ores IMA pa ra ca rtei ra s de negoci a çã o

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método IMA.

Model o 38: EU MR4

Compa ra çã o de es tima tiva s de Va R com ga nhos /perda s

Semes tra l

O Ba nco BPI nã o a pl i ca o Método Va R.
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Siglas e abreviaturas
BCE – Banco Central Europeu
BdP – Banco de Portugal
BFA – Banco de Fomento de Angola
BNA – Banco Nacional de Angola
CACI – Comissão de Auditoria e Controlo Interno
CA – Conselho de Administração
CC – Conselho de Crédito
CECA – Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A.
CGR – Comité Global de Riscos
CRD IV – Diretiva nº 36 / 2013 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu
CR – Comissão de Riscos
CRM – Mitigação de Risco de Crédito
CRR – Regulamento n.º 575 / 2013 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu
CRO – Chief Risk Officer
DA – Departamento de Ações
DAI – Direção de Auditoria Interna
DC – Direção de Compliance
DF – Direção Financeira
DGR – Direção de Gestão Global de Riscos
DJ – Direção Jurídica
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DO – Direção de Operações
DEO – Direção de Eficiência e Qualidade
DCPE – Direção de Contabilidade, Planeamento e Estatística
DRC – Direção de Riscos de Crédito
DREC – Direção de Recuperação de Crédito
EBA – European Banking Authority (em Português: Autoridade Bancária Europeia)
ECA – Export Credit Agency
ECAI – External Credit Assessment Institution
ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process
ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
INE – Instituto Nacional de Estatística
IRB – Internal Rating Based
OPA - Oferta Pública de Aquisição
p.p. – pontos percentuais
RWA – Risk Weighted Asset (em Português: Ativos Ponderados pelo Risco)
SSM – Single Supervisory Mechanism (em Português: Mecanismo Único de Supervisão)
USD – Dólar norte-americano
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