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RAS: Risk Appetite Statement 

RAV: Risk Appetite Vision 

RWF: Risk Appetite Framework 

SNCI: Small and Non Complex Institution (instituição de pequena dimensão e não complexa) 
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 Secções do Documento 

 

A. Nota Introdutória 

No âmbito do enquadramento legal previsto no marco de Basileia III estabelecido através do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 (CRR) e da Diretiva 213/36/EU (CRD IV) e, bem assim, do Regulamento de Execução (UE) nº 2021/637, o 
Banco L. J. Carregosa S.A. publica o documento “Disciplina de Mercado”, no âmbito do Pilar 3, que concentra os 
requisitos de informação e transparência ao mercado. 

Dando cumprimento ao artigo 19º do Regulamento de Execução (UE) nº 2021/637, esclarecemos que, salvo menção 
expressa em contrário, a informação divulgada tem como data de referência 31 de dezembro de 2021 e período de 
referência correspondente ao exercício de 2021. A moeda de relato é o euro e os valores são apresentados em 
unidades (euros). O relatório foi elaborado em base consolidada, segundo as normas de relato financeiro IAS 28, 
IFRS 3 e IFRS 10. Informamos ainda que o LEI do Banco L. J. Carregosa S.A. é 213800UFLAA5SS55IZ10. 

O Banco L. J. Carregosa S.A. é classificado como uma “instituição de pequena dimensão e não complexa”, pelo que 
cumpre as suas obrigações de divulgação de informação definidas na Parte VIII do Regulamento (UE) n.º 575/2013, 
nos termos do artigo 433º-B do referido Regulamento, sendo aplicável a derrogação prevista no nº 2 deste mesmo 
artigo, uma vez que se trata de uma instituição não cotada. 

 

  



Disciplina de Mercado 

 

www.bancocarregosa.com Pág. 2  

  

B. Declarações do Órgão de Administração 

 

Dando cumprimento ao artigo 435.º, n.º 1, alínea e), do CRR, o Conselho de Administração do Banco L. J. Carregosa, 
S.A. declara que: 

i. O Banco dispõe de uma função de gestão de risco independente, cujas funções e linhas de reporte hierárquico e 
funcional se encontram formalizadas, garantindo que a função dispõe de autoridade, independência e estatuto 
adequados, com acesso irrestrito aos órgãos de administração e fiscalização; 

ii. Os órgãos de administração e de fiscalização recebem informação regular sobre os riscos a que a atividade da 
instituição se encontra sujeita, bem como sobre as metodologias utilizadas na sua medição e controlo, solicitando 
à função de gestão de risco todas as alterações e informações de que necessitem para o cumprimento da Política 
de Gestão Global do Risco e, bem assim, das políticas específicas de risco em vigor na instituição; 

iii. Nos termos descritos neste documento, o Banco dispõe de adequadas medidas de gestão de risco, que garantem 
que os sistemas de gestão de risco implementados são adequados face ao perfil e à estratégia da instituição; 

iv. Para maior tempestividade e rigor na aferição do risco, em 2021, o Banco prosseguiu o esforço de 
desenvolvimento e parametrização das ferramentas de gestão de risco no seu sistema de suporte à atividade. 

Porto, 30 de junho de 2022 

O Conselho de Administração 
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Dando cumprimento ao artigo 435.º, n.º 1, alínea f), do CRR, o Conselho de Administração do Banco L. J. Carregosa, 
S.A. declara que: 

i. Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários ao cumprimento das obrigações de 
divulgação de informação definidas na Parte VIII do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e que, tanto quanto é do seu 
conhecimento, toda a informação divulgada neste documento é verdadeira, fidedigna e conforme com as políticas 
formais e os processos, sistemas e controlos internos do Banco; 

ii. A qualidade de toda a informação constante neste documento é adequada, incluindo a referente ou com origem 
em entidades englobadas no grupo económico no qual o Banco se insere, encontrando-se a informação organizada 
e apresentada segundo os Quadros e Modelos previstos pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/637 e respetivos 
Anexos, conforme consta em D. Divulgação Pública de Informação no âmbito do Pilar 3 do CRR; 

iii. Divulgará, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer do exercício 
subsequente àquele a que este documento se refere; 

iv. O Banco vem consolidando uma visão integrada do risco, suportada nomeadamente na sua Risk Appetite Vision 
(RAV) – ter metas de risco compatíveis com um rating de Investment Grade, mantendo um nível de risco real e percecionado 
consentâneo com o negócio de Banca Privada. O Banco concretiza essa visão através de uma gestão transversal de 
riscos, a qual é, em primeira linha, responsabilidade das próprias áreas de negócio e suporte, bem como dos órgãos 
de articulação responsáveis pelo acompanhamento de alguns riscos específicos, destacando-se, nesta matéria, a 
Comissão de Crédito e o ALCO, sem deixar de observar em todo o processo a adequação do perfil de risco da 
instituição na sua interação com a tolerância de risco definida pelo órgão de administração, com reflexos 
transversais ao nível da gestão dos vários tipos de risco;  

v. A estratégia de risco é revista anualmente em coordenação com a atualização da declaração de apetite pelo risco 
(RAS), aprovada pelo Conselho de Administração, e enfoca nos riscos materiais identificados pelo Banco, em função 
do seu modelo de negócio e interagindo com o perfil de risco da instituição; 

vi. Sem prejuízo de considerar adequada a sua Política de Gestão Global do Risco, o Banco dispõe ainda de políticas 
específicas para riscos identificados e avaliados pelo Banco como materiais (riscos de crédito, de mercado e 
operacional) ou relevantes (risco de liquidez), atentos os seus modelo de negócio e perfil de risco; 

vii. No que se refere à natureza das transações relevantes no âmbito do grupo, em 31 de dezembro de 2021, os 
ativos das sociedades participadas pelo Banco, globalmente considerados, representam 1,73% do total do ativo 
consolidado, tendo um impacto relativamente reduzido na globalidade da atividade e, bem assim, da distribuição 
de riscos dentro do grupo. Quanto à entidade regulada Carregosa – Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo, S.A., que integra o grupo, releva como mais significativo o risco de reputação; 

viii. Entende que o risco assumido pela entidade é moderado, destacando-se que, com referência a dezembro de 
2021, o rácio de solvabilidade, em base consolidada, é de 16,64%, o rácio de alavancagem de 9,06%, o rácio de 
financiamento estável líquido de 139,03% e o rácio de cobertura de liquidez de 171,26%, estando os mesmos 
globalmente alinhados com o apetite ao risco definido na RAS e com a tolerância ao risco do Banco. 

Porto, 30 de junho de 2022 

O Conselho de Administração 
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C. Âmbito de aplicação 

C.1. O Banco L. J. Carregosa S.A. 

O Banco Carregosa é um banco privado que se dedica à oferta de serviços, produtos e aconselhamento nas áreas 
de banca privada (wealth management) e poupança e investimento. Com um corpo restrito de acionistas, conforme 
exposto na Figura 1 | Participações no Capital do Banco Carregosa, o Banco Carregosa tem o dever de honrar o 
legado de tantas gerações de acionistas, colaboradores e clientes que acompanharam a L. J. Carregosa, casa quase 
bicentenária, criada no Porto em 1833, que se dedicava originalmente ao comércio de divisas. Esta continuidade 
reflete-se numa estrutura acionista muito estável, estando os seus principais acionistas atuais ao leme da instituição 
desde os anos 90, correspondendo ao período em que a instituição mais se reinventou. 

 

Figura 1 | Participações no Capital do Banco Carregosa 

 

 

 

Ao longo do século XX, embora mantendo os valores tradicionais da banca do século XIX, tão enraizados na 
instituição pelos seus fundadores, a L. J. Carregosa soube adaptar-se às necessidades dos clientes e às mudanças 
no setor financeiro. Nas últimas décadas do séc. XX, orientou a sua atividade para o mercado de capitais, 
transformando-se, sucessivamente, em Sociedade Corretora e Sociedade Financeira de Corretagem, tendo sido 
pioneira na área de negociação de valores mobiliários online. Essa vantagem tecnológica contribuiu também para 
a liderança, durante anos consecutivos, das quotas de mercado de negociação em produtos derivados, como 
demonstram as estatísticas oficiais dos anos 90. 

Na entrada do século XXI, celebrou uma parceria com o Saxo Bank que desenvolveu, para Portugal, a plataforma 
mais avançada de negociação nos mercados de capitais, hoje utilizada em todo o mundo, pelas mais diversas 
instituições financeiras. Na sequência dessa parceria tecnológica, em 2001 é dado um passo pioneiro com o 
lançamento do primeiro serviço de corretagem online em Portugal. A evolução da negociação online levou ao 
lançamento da marca GoBulling, em 2007, que foi o primeiro broker a praticar comissão de corretagem zero em 
todos os mercados Euronext. Nesse mesmo ano, a GoBulling torna-se líder do mercado de futuros com uma quota 
de 36,5%. Em 2008, depois de longos trabalhos preparatórios, a L. J. Carregosa transforma-se finalmente em banco. 

O Banco Carregosa distingue-se pela conjugação que consegue fazer entre conservadorismo e modernidade, entre 
tradição e inovação, cobrindo um vasto conjunto de soluções para investidores particulares, institucionais e 
empresas, incluindo soluções de consultoria para investimentos, gestão de ativos, assessoria patrimonial, corporate, 
gestão e cobertura de risco, execução (em sala ou através de plataformas eletrónicas), custódia e serviços de 
depositário de Fundos de Investimento de natureza diversa.  

Em resultado do afirmado antes, resulta uma estrutura organizacional simples e transparente, que suporta um 
sistema de controlo interno adequado e eficaz, no sentido de assegurar que a gestão e o controlo das operações 
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são efetuados de uma forma prudente, garantindo que os órgãos de administração e fiscalização têm um 
conhecimento e compreensão integral da estrutura operacional do Banco, permitindo-lhes promover e assegurar 
que a instituição tem uma estrutura adequada e que as linhas de reporte de informação e atribuição de 
responsabilidade e poderes são claros, bem definidos, coerentes e respeitados, assegurando a capacidade daqueles 
órgãos supervisionarem e/ou gerirem eficazmente os riscos que afetam o Banco. 

Nos tópicos seguintes opta-se por conferir uma visão da organização, da estratégia e do modelo de negócio do 
Banco, com base num conjunto de documentos estabilizados, devidamente articulados, de modo a passar a melhor 
informação disponível a cada momento. No texto procura-se assegurar a devida articulação das peças de modo a 
conseguir um todo fluente. 

 

C.2. Perímetro de Consolidação 

O Banco insere-se numa estrutura empresarial simples, detendo apenas três sociedades participadas, 
nomeadamente, a Circuitos e Traçados, SA detida a 100%; a Carregosa, SGOIC, SA, detida a 96% e a Circuitos e 
Traçados II, Unipessoal, Lda detida a 100%, conforme se observa na Figura 2 | Entidades Empresariais do Banco 
Carregosa: 

 

Figura 2 | Entidades Empresariais do Banco Carregosa 
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D. Divulgação Pública de Informação no âmbito do Pilar 3 do CRR 

A informação divulgada organiza-se e é apresentada segundo os Quadros e Modelos previstos pelo Regulamento 
de Execução (EU) 2021/637, conforme os respetivos Anexos. 

Os Quadros apresentam informação de natureza qualitativa, enquanto os Modelos correspondem essencialmente 
a indicadores de risco e outras informações de natureza quantitativa. 

 

Modelo EU OV1 — Síntese dos montantes totais das exposições ao risco 

Modelo EU KM1 — Modelo para os indicadores de base 

(cf. Anexo I -Divulgação de informação geral, do Regulamento de Execução (EU) 2021/637) 

 

Quadro EU OVA — Método da instituição em matéria de gestão de riscos 

(cf. Anexo III - Divulgação de objetivos e políticas em matéria de gestão de riscos) 

 

Quadro EU CRA — Informação qualitativa geral sobre o risco de crédito 

(cf. Anexo XV - Divulgação sobre risco de crédito) 

 

Quadro EU MRA -  Requisitos de divulgação qualitativa relacionados com o risco de mercado 

(cf. Anexo XXIX -Divulgação sobre risco de mercado) 

 

Quadro EU ORA — Informação qualitativa sobre o risco operacional 

Modelo EU OR1 — Requisitos de fundos próprios para risco operacional e montantes de exposição ponderados 
pelo risco 

(cf. Anexo XXXI - Divulgação sobre risco operacional) 

 

Quadro EU REMA — Política de remuneração 

Modelo EU REM1 — Remuneração atribuída para o exercício financeiro 

Modelo EU REM2 — Pagamentos especiais ao pessoal cuja atividade profissional tem um impacto significativo no 
perfil de risco das instituições (pessoal identificado) 

Modelo EU REM3 — Remuneração diferida 

Modelo EU REM4 — Remuneração igual ou superior a 1 milhão de EUR por ano 

Modelo EU REM5 — Informação sobre a remuneração do pessoal cuja atividade profissional tem um impacto 
significativo no perfil de risco das instituições (pessoal identificado) 

(cf. Anexo XXXIII - Divulgação sobre a política de remuneração) 
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D.1. Modelo EU OV1 — Síntese dos montantes totais das exposições ao risco 

 

 

  

Modelo EU OV1 — Síntese dos montantes totais das exposições ao risco

Total dos requisitos 
de fundos próprios

a b c
31/12/2021 31/12/2020 (*) 31/12/2021

1 Risco de crédito (excluindo CCR) 197 789 201 187 930 650 15 823 136
2 do qual: método padrão 197 789 201 187 930 650 15 823 136
3 do qual: método básico IRB (F-IRB) 0 0 0
4 do qual: método de afetação 0 0 0

EU 4a do qual: ações de acordo com o método de ponderação de risco simples 0 0 0
5 do qual: método IRB avançado (A-IRB) 0 0 0
6 Risco de crédito de contraparte - CCR 1 020 636 82 961 81 651
7 do qual: método padrão 0 0 0
8 do qual: método do modelo interno (IMM) 0 0 0

EU 8a do qual: exposições a uma CCP 0 0 0
EU 8b do qual: ajustamento da avaliação de crédito — CVA 509 753 46 318 40 780

9 do qual: outro CCR 510 883 36 643 40 871
10 Não aplicável
11 Não aplicável
12 Não aplicável
13 Não aplicável
14 Não aplicável
15 Risco de liquidação 0 0 0

16
Exposições de titularização não incluídas na carteira de negociação (após o limite 
máximo)

0 0 0

17 do qual: método SEC-IRBA 0 0 0
18 do qual: SEC-ERBA (incluindo IAA) 0 0 0
19 do qual: método SEC-SA 0 0 0

EU 19a do qual: 1250 % / dedução 0 0 0
20 Riscos de posição, cambial e de mercadorias (risco de mercado) 4 962 618 6 617 468 397 009
21 do qual: método padrão 4 962 618 6 617 468 397 009
22 do qual: IMA 0 0 0

EU 22a Grandes riscos 0 0 0
23 Risco operacional 17 975 273 17 977 636 1 438 022

EU 23a do qual: método do indicador básico 17 975 273 17 977 636 1 438 022
EU 23b do qual: método padrão 0 0 0
EU 23c do qual: método de medição avançada 0 0 0

24
Montantes inferiores aos limites de dedução (sujeitos a
ponderação de risco de 250 %)

2 008 479 1 662 172 160 678

25 Não aplicável
26 Não aplicável
27 Não aplicável
28 Não aplicável
29 Total 221 747 728 212 608 716 17 739 818

(*) O Banco passou a consolidar prudencialmente apenas a partir de abril de 2021; os dados a 31/12/2020 referem-se assim ao perímetro individual.

Uma vez que os ativos do balanço individual do Banco representam 98,3% do total do ativo consolidado, entendemos que existe uma adequada comparabilidade.

Total dos montantes de 
exposição ao risco
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D.2. Modelo EU KM1 — Modelo para os indicadores de base 
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D.3. Quadro EU OVA — Método da instituição em matéria de gestão de riscos 

 

Quadro EU OVA – Método da instituição em matéria de gestão de riscos 
 

Base 
jurídica 

Número 
da linha Informações qualitativas 

Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea 
f), do 
CRR 

a) O Conselho de Administração do Banco L. J. Carregosa, S.A. declara que: 

i. Foram desenvolvidos todos os procedimentos considerados necessários ao cumprimento 
das obrigações de divulgação de informação definidas na Parte VIII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e que, tanto quanto é do seu conhecimento, toda a informação divulgada neste 
documento é verdadeira, fidedigna e conforme com as políticas formais e os processos, 
sistemas e controlos internos do Banco; 

ii. A qualidade de toda a informação constante neste documento é adequada, incluindo a 
referente ou com origem em entidades englobadas no grupo económico no qual o Banco se 
insere, encontrando-se a informação organizada e apresentada segundo os Quadros e 
Modelos previstos pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/637 e respetivos Anexos, 
conforme consta em D. Divulgação Pública de Informação no âmbito do Pilar 3 do CRR; 

iii. Divulgará, tempestivamente, quaisquer alterações significativas que ocorram no decorrer 
do exercício subsequente àquele a que este documento se refere; 

iv. O Banco vem consolidando uma visão integrada do risco, suportada nomeadamente na 
sua Risk Appetite Vision (RAV) – ter metas de risco compatíveis com um rating de Investment Grade, 
mantendo um nível de risco real e percecionado consentâneo com o negócio de Banca Privada. O 
Banco concretiza essa visão através de uma gestão transversal de riscos, a qual é, em primeira 
linha, responsabilidade das próprias áreas de negócio e suporte, bem como dos órgãos de 
articulação responsáveis pelo acompanhamento de alguns riscos específicos, destacando-se, 
nesta matéria, a Comissão de Crédito e o ALCO, sem deixar de observar em todo o processo 
a adequação do perfil de risco da instituição na sua interação com a tolerância de risco 
definida pelo órgão de administração, com reflexos transversais ao nível da gestão dos vários 
tipos de risco;  

v. A estratégia de risco é revista anualmente em coordenação com a atualização da declaração 
de apetite pelo risco (RAS), aprovada pelo Conselho de Administração, e enfoca nos riscos 
materiais identificados pelo Banco, em função do seu modelo de negócio e interagindo com 
o perfil de risco da instituição; 

vi. Sem prejuízo de considerar adequada a sua Política de Gestão Global do Risco, o Banco 
dispõe ainda de políticas específicas para riscos identificados e avaliados pelo Banco como 
materiais (riscos de crédito, de mercado e operacional) ou relevantes (risco de liquidez), 
atentos os seus modelo de negócio e perfil de risco; 

vii. No que se refere à natureza das transações relevantes no âmbito do grupo, em 31 de 
dezembro de 2021, os ativos das sociedades participadas pelo Banco, globalmente 
considerados, representam 1,73% do total do ativo consolidado, tendo um impacto 
relativamente reduzido na globalidade da atividade e, bem assim, da distribuição de riscos 
dentro do grupo. Quanto à entidade regulada Carregosa – Sociedade Gestora de Organismos 
de Investimento Coletivo, S.A., que integra o grupo, releva como mais significativo o risco de 
reputação; 

viii. Entende que o risco assumido pela entidade é moderado, destacando-se que, com 
referência a dezembro de 2021, o rácio de solvabilidade, em base consolidada, é de 16,64%, 
o rácio de alavancagem de 9,06%, o rácio de financiamento estável líquido de 139,03% e o 
rácio de cobertura de liquidez de 171,26%, estando os mesmos globalmente alinhados com o 
apetite ao risco definido na RAS e com a tolerância ao risco do Banco. 
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Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea 
e), do 
CRR 

c)  O Conselho de Administração do Banco L. J. Carregosa, S.A. declara que: 

i. O Banco dispõe de uma função de gestão de risco independente, cujas funções e linhas de 
reporte hierárquico e funcional se encontram formalizadas, garantindo que a função dispõe 
de autoridade, independência e estatuto adequados, com acesso irrestrito aos órgãos de 
administração e fiscalização; 

ii. Os órgãos de administração e de fiscalização recebem informação regular sobre os riscos 
a que a atividade da instituição se encontra sujeita, bem como sobre as metodologias 
utilizadas na sua medição e controlo, solicitando à função de gestão de risco todas as 
alterações e informações de que necessitem para o cumprimento da Política de Gestão Global 
do Risco e, bem assim, das políticas específicas de risco em vigor na instituição; 

iii. Nos termos descritos neste documento, o Banco dispõe de adequadas medidas de gestão 
de risco, que garantem que os sistemas de gestão de risco implementados são adequados 
face ao perfil e à estratégia da instituição; 

iv. Para maior tempestividade e rigor na aferição do risco, em 2021, o Banco prosseguiu o 
esforço de desenvolvimento e parametrização das ferramentas de gestão de risco no seu 
sistema de suporte à atividade. 

 Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea 
a), do 
CRR 

f) Estratégias e processos de gestão de risco, para cada categoria de risco. 
 

A Risk Appetite Framework (RAF) do Banco consiste na abordagem geral segundo a qual o 
apetite pelo risco da instituição é estabelecido, comunicado e monitorizado, incluindo as 
políticas, processos, controlos e sistemas necessários. 

Para o Banco, a RAF considera todos os riscos materiais, financeiros e não financeiros, 
inerentes à atividade desenvolvida, permitindo assegurar o alinhamento entre o apetite ao 
risco e os objetivos estratégicos através da consideração das dimensões de risco e 
rendibilidade nas decisões de negócio. 

Esta abordagem é suportada numa visão (RAV – Risk Appetite Vision) e nos limites (RAS – Risk 
Appetite Statement) que o Banco considera aceitáveis relativamente a cada risco, de modo a 
atingir os seus objetivos de negócio. Estes limites correspondem a medidas qualitativas e 
quantitativas, com base, por exemplo, nos resultados, nos fundos próprios, em indicadores 
de risco e na posição de liquidez. 

Nesta lógica, o quadro de monitorização de cada risco específico, segue o modelo geral 
estabelecido pelo Banco, concretizando-se através da: 

- Seleção de indicadores; 

- Definição de níveis de confiança; 

- Controlo dos valores dos indicadores; 

- Reporte de violações dos limites; 

- Avaliação da situação; 

- Seleção de eventuais medidas mitigadoras; 

- Implementação de eventuais medidas; 

- Fecho da situação. 

De acordo com o Exercício de Identificação e Avaliação dos Riscos efetuado pelo Banco, o 
Risco de Crédito, o Risco de Mercado, o Risco de Taxa de Juro e o Risco Operacional foram 
considerados como materiais. 

Por uma questão de eficácia e num ambiente de recursos escassos, é fundamental a aplicação 
de um princípio de proporcionalidade, sujeitando apenas os riscos materiais a processos 
específicos de gestão, que passam por formalizar e implementar um quadro adequado para 
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a sua gestão e controlo, normalmente traduzidos numa política específica, onde o Banco 
define o seu modelo de gestão de riscos específicos e relevantes, descrevendo quais os órgãos 
e unidades responsáveis pela decisão, gestão e controlo dos riscos do Banco, bem como o 
detalhe dos respetivos procedimentos de gestão e controlo dos riscos. 

Cada política clarifica: 

a. De que forma o Banco toma o risco e quais os controlos e limites associados; 

b. Quais os procedimentos de acompanhamento e controlo do risco; 

c. De que forma o mesmo é avaliado, quantificado e reportado; e 

d. Quais os responsáveis (entre órgãos e unidades orgânicas) por assegurar cada um desses 
procedimentos, nomeadamente a intervenção das duas primeiras linhas de defesa. 

Estes normativos, da responsabilidade do Departamento de Risco (DR), são de Nível 2, sendo 
aprovados pelo CA, ouvido o Conselho Fiscal (CF) e as áreas ou órgãos de coordenação que 
lhe estejam mais próximos. 

No que diz respeito à monitorização e controlo, cada um dos riscos é suportado por práticas 
próprias, estabelecidas nas respetivas políticas individuais, sem prejuízo de todos os tipos de 
riscos serem monitorizados e controlados, de forma integrada, quanto aos seus impactos no 
capital e na liquidez do Banco. 

O programa de testes de esforço suporta a avaliação da resiliência do Banco, com base no 
desafio da suficiência de capital e liquidez disponível. O exercício é efetuado com base nos 
cenários em vigor e nos cenários adversos projetados. Os resultados deste exercício 
informam o Banco e os decisores das tolerâncias (e objetivos) e dos limites da apetência pelo 
risco. 

O programa de testes de esforço faz parte integrante do modelo de gestão de riscos do Banco, 
estando inserido e subsidiando o processo de avaliação da adequação do capital interno 
(ICAAP) e o processo de avaliação da adequação da liquidez interna (ILAAP). Os testes de 
esforço devem apoiar diferentes decisões e processos de negócio, bem como o planeamento 
estratégico, incluindo o planeamento de capital e de liquidez. As decisões de negócio devem 
ter em conta as deficiências, as limitações e as vulnerabilidades durante os testes de esforço. 

O exercício de testes de esforço deve ser suficientemente abrangente, incluindo todos os 
riscos relevantes e os seus fatores, bem como a adequação do capital interno e da liquidez. 

O programa de testes de esforço inclui o processo de conceção, aprovação, execução, 
monitorização do desempenho e avaliação periódica do programa e dos seus resultados para 
cada categoria de risco relevante. No programa são fixados os cenários de esforço relevantes 
e as principais variáveis económicas e internas a considerar, estabelecendo, designadamente, 
a tipologia de cenários a aplicar, por exemplo, idiossincráticos, de mercado e combinados. 
Neste âmbito, estabelecem-se as condições-limite, que devem ser extremas, mas plausíveis, 
a que o Banco possa vir a estar exposto.  

 

Risco de Crédito 

A estratégia de gestão do risco de crédito encontra-se descrita na Política de Gestão de Risco 
de Crédito (PGRC). De uma forma geral, o crédito deve ser um instrumento que permita: 

Proporcionar a Clientes private ou top affluent uma oferta mais completa de serviços 
financeiros, reforçando, em geral, a atratividade do Banco e, em particular, a capacidade de 
angariação de Clientes dos segmentos-alvo; 

Potenciar o envolvimento daqueles Clientes em operações não consumidoras do balanço. 

Admitem-se, ainda, relações com Clientes com um perfil distinto e/ou que se esgotem na 
prestação do serviço de crédito, desde logo quando as operações em causa ou os mutuários 
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se insiram no ecossistema de investimentos em que o Banco atua, nomeadamente no âmbito 
da prestação de serviços de custódia institucional. 

A atividade de gestão de crédito é gerida com base em dois processos paralelos e articulados: 

 Os objetivos de crédito, que são estabelecidos, anualmente, no exercício de 
planeamento e aprovação do Orçamento; 

 A gestão do risco de crédito, estabelecida nesta Política, na RAS e RWF, como pilares 
que definem as regras e os limites de atuação. 

Em termos de processo, o Banco suporta-se numa estrutura de tomada de decisão de crédito 
clara e bem documentada, estando definidas as responsabilidades na tomada de decisões de 
crédito dos diferentes órgãos/departamentos. Esta estrutura está alinhada com o apetite pelo 
risco, políticas e limites e, como tal, está em consonância com o modelo de negócio do Banco. 

 

Risco de Mercado e Risco de Taxa de Juro 

O risco de mercado e o risco de taxa de juro da carteira bancária constituem dois dos 
principais riscos a que a carteira própria (CP) do Banco se encontra exposta.  

Nos termos da Política de Gestão de Risco da Carteira Própria (PGRCP), a gestão da CP tem o 
objetivo geral de maximização do binómio retorno/ risco, em linha com a RAV e a RAS, e 
assume um papel ativo na gestão eficiente do balanço e da liquidez, que são, por natureza, 
realidades dinâmicas, pelo que esta gestão deve ser adaptativa e multifacetada. 

Nesta linha, a CP pode ser decomposta por subcarteiras muito distintas, cada uma com os 
seus objetivos específicos, integráveis num todo coerente. 

Para a classificação das carteiras que compõem a CP concorrem três visões: a de gestão, a 
contabilística e a prudencial.  

Numa ótica de gestão, a segmentação da CP assenta na identificação de três famílias. As duas 
primeiras (Estratégica e Financeira) são carteiras com estratégia, orientações de gestão e 
objetivos claramente definidos. A terceira, de Suporte, serve a necessidade dos serviços do 
Banco e acomoda os erros decorrentes da sua atividade. 

O Banco estabelece o processo de gestão da CP e os modelos de avaliação de risco em sede 
da PGRCP.  

A nível de testes de esforço, são adotados cenários de mercado específicos, concebidos com 
o intuito de captar a realidade e as principais exposições do Banco, analisando-se os seus 
impactos e efetividade das respetivas medidas de recuperação, tipicamente no âmbito do 
Plano de Recuperação. Na mesma linha de cenários de mercado, mas desta feita mais 
abrangentes, são aplicados, no âmbito do exercício de ICAAP, testes de esforço mais 
completos e transversais com base nos cenários adversos publicados pelo BCE para o 
período. Finalmente, podem ser complementarmente realizados cenários customizados 
baseados em eventos históricos severos ou choques padrão parametrizados através da 
ferramenta Portfolio and Risk Analystics da Bloomberg.  

 

Risco Operacional 

Nos termos da Política de Gestão do Risco Operacional, a estratégia de gestão do risco 
operacional deve promover a conservação de um perfil de risco operacional consistente com 
a estratégia global do Banco, em particular com o estabelecido na PGGR, nas Políticas de 
Gestão de Risco Específicas e com o quantificado na sua RAS;  

i. O estabelecimento de um ambiente operacional e de um sistema de controlo 
interno que permitam a adequada monitorização dos riscos operacionais e a 
atuação tempestiva sobre os mesmos, através de ações de prevenção, 
mitigação, análise e resolução; 
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ii. A promoção de uma cultura de risco operacional que incentive e encoraje os 
colaboradores sujeitos a participar proativamente em todo o ciclo de gestão 
do risco operacional (identificação, avaliação, monitorização, controlo e 
reporte), através, por exemplo, de ações de formação, bem como a 
formalização de KRIs que controlem e estimulem a cultura de risco 
estabelecida pelo Banco. 

Pretende-se, assim, não apenas possibilitar a prevenção de perdas não esperadas, mas 
também fomentar a eficiência operacional e a utilização eficiente do capital disponível. 

O sistema de gestão de risco operacional deve assegurar todo o fluxo desde a identificação, 
avaliação, monitorização, controlo e reporte do risco operacional, cobrindo as dimensões 
temporais passada, presente e prospetiva.  

O processo de gestão do risco operacional envolve três etapas fundamentais – Identificação 
e avaliação, Monitorização e controlo e Reporte. 

 

Risco de Liquidez 

A Política de Gestão do Risco de Liquidez (PGRL) elenca os princípios gerais da gestão deste 
risco. Sob a perspetiva de liquidez, o modelo de negócio assenta em atividades de três 
naturezas: 

i. Não consumidoras; 
ii. Circunstancialmente consumidoras/ com consumo contingente; 
iii. Estruturalmente consumidoras. 

O modelo de gestão da liquidez assenta em várias parcelas de relevância muito diferenciada: 

- Do lado das exigências/aplicações identificam-se seis blocos nucleares: crédito, carteira 
contingente, carteira operacional, carteira própria, tesouraria, e consumos ou libertação de 
fundos ligados a outras atividades ocasionais; 

- Do lado das origens, o Banco conta, sobretudo com a angariação, direta ou indireta, de 
depósitos de clientes.  

Assim, tendo o Banco como área de negócio primordial a gestão de ativos, a estruturação das 
suas atividades de balanço parte da sua capacidade de captação de recursos junto de clientes, 
para definir a alocação de montantes atribuíveis às áreas constituintes do ativo, sendo este 
um dos princípios basilares da estratégia definida pelo Banco. 

No processo de gestão do risco de liquidez, o Banco adota quatro ações complementares: 

i. De planeamento de médio/longo prazo;  
ii. De gestão da liquidez onde se inclui a execução com a classificação dos 

instrumentos e aplicação dos princípios definidos ao nível do planeamento; 
iii. De identificação, avaliação e monitorização dos riscos de liquidez; 
iv. De reporte da execução do plano, onde são analisados desvios e medidas 

corretivas de curto prazo ou do próprio planeamento; 

Estas ações cruzam-se com os três horizontes temporais de referência: curto, médio e longo 
prazos. 

O programa de testes de esforço de liquidez encontra-se previsto na PGRL, a qual identifica 
os seguintes cenários de crise: “Crise de Crédito”, “Crise nos Depósitos de Clientes” e 
“Insolvência de Contraparte”.  
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Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea 
a)  do 
CRR 

g) Informações sobre as estratégias e os processos de gestão dos riscos 
 

Tendo por base o enquadramento estratégico efetuado na linha f), apresentam-se, 
seguidamente, as seguintes informações adicionais, para cada categoria de risco.  

 

Risco de Crédito 

A gestão do risco de crédito é da responsabilidade do CA, que delega na Comissão Executiva 
(CE) a implementação da PGRC. Especificamente, nas operações de crédito a clientes há 
intervenção de diferentes níveis de decisão e emissão de pareceres por vários departamentos 
– nomeadamente, Departamento de Crédito, Departamento de Risco e Departamento de 
Compliance –, na sua contratação e no acompanhamento. Adicionalmente, o Departamento 
Financeiro (DF) desempenha um papel fundamental na alocação de depósitos à ordem e a 
prazo e na gestão das carteiras de títulos. 

Utilizam-se várias técnicas de redução deste risco, nomeadamente a exigência de garantias 
sólidas e líquidas e o recurso a acordos de compensação contratual. 

Com efeito, a principal técnica de redução de risco de crédito é o recurso à constituição de 
cauções financeiras, por valores mobiliários, líquidos e transacionados em mercados 
regulamentados, saldos financeiros e depósitos a prazo. No entanto, para outros créditos, o 
Banco aceita garantias pessoais, reais e cauções imobiliárias. Todas as garantias são avaliadas 
regularmente, em especial os títulos transacionados, que são avaliados várias vezes ao dia. 
Estes valores começaram a ser considerados para fins prudenciais em 2010, pelo método 
integral sobre as cauções financeiras, e coadunavam-se já com a política conservadora de 
assunção de risco do Banco sendo, por isso, fundamentais no processo de aprovação e gestão 
do risco de crédito. 

Nalguns casos são também reconhecidos prudencialmente acordos de compensação, que se 
referem a descobertos em contas bancárias que compensam posições em risco junto das 
mesmas Instituições. Estes acordos de compensação encontram-se previstos nos contratos 
mantidos com as Instituições de Crédito referidas.  

O processo de apuramento e registo de imparidades, embora não seja uma técnica de 
redução de risco na aceção das anteriores, contribui muito relevantemente para o controlo 
do risco de crédito ao comprometer, com impacto imediato em resultado, a instituição 
relativamente a cada exposição de crédito. Na prática traduz-se num processo de auto-
colateralização das operações, razão pela qual as instituições lhe dedicam especial atenção.  

O cálculo de imparidades é da responsabilidade do DR, sendo realizado numa base mensal. 

Tendo também em conta a introdução das IFRS9, o Banco efetuou, no final de 2017, uma 
revisão profunda do seu modelo de imparidades, tendo como objetivo imediato o 
apuramento da metodologia e do controlo de risco.  

Tendo em vista qualificar as suas contrapartes em termos de risco de crédito, o Banco definiu 
13 níveis de risco de crédito (NR), sendo o nível 1 o de menor risco e correspondendo os NR 
11 a 13 a níveis de incumprimento (default).  

Para a determinação do NR, o Banco adota uma abordagem diferenciada, de acordo com o 
tipo de contraparte e as condições de atuação ou tipo de relação: 

i. Quando sejam empresas ou instituições o Banco parte de notações de risco 
externas fornecidas por agências notação de risco reconhecidas, sempre que 
disponíveis, como acontece para a grande maioria das empresas. Quando não se 
encontrem disponíveis notações externas, o Banco utiliza os seus próprios 
modelos de avaliação, sendo matéria que se encontra em fase de melhoramento; 

ii. Quando seja o caso de clientes particulares ou pessoas coletivas assimiláveis, o 
Banco usa o seu próprio modelo, estando igualmente em curso o seu refinamento; 
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iii. Enquanto as duas primeiras situações se aplicam muito diretamente a operações 
de crédito, por natureza construídas à medida, em outras situações a relevância da 
contraparte perde peso e passam a relevar as características da operação pelo que 
o tratamento passa a ser mais uniforme e menos dependente das condições 
creditícias do cliente – caso típico da atuação em mercados financeiros 
massificados. 

 
Risco de Mercado 
O Risco de Mercado consiste na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 
resultados ou no capital do Banco, devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado 
dos instrumentos da carteira de investimento e de negociação, incluindo flutuações nas taxas 
de juro, taxas de câmbio, cotações de ações ou preços de mercadorias. 

Este risco associa-se primordialmente à carteira de ativos avaliados ao justo valor, composta 
por posições de curto prazo detidas pelo Banco, numa postura especulativa, embora possa 
produzir efeitos sobre as restantes carteiras próprias do Banco, na medida em que as 
respetivas posições sejam utilizadas como garantia para créditos obtidos. De forma indireta, 
este tipo de risco causa impactos sobre os ativos custodiados, sob gestão e negociados, 
podendo levar à redução de proveitos do Banco. Conjugado com o risco de crédito e de 
liquidez do mercado, pode gerar prejuízos na execução de garantias de crédito. 

O Banco mantém aplicações nos mercados financeiros através das suas carteiras próprias de 
ativos disponíveis para venda, de ativos avaliados ao justo valor e de ativos detidos até à 
maturidade, conforme o CRR, registado de acordo com as IAS 36, 38 e 39. A avaliação destas 
carteiras é feita no Coolbiz (sistema informático de backoffice do Banco) várias vezes ao dia, 
sempre que a cotação esteja disponível. Contabilisticamente, a carteira de ativos detidos até 
à maturidade é registada pelo custo amortizado e as restantes ao justo valor. As perdas ou 
ganhos não realizados são levados a reservas no caso de ativos disponíveis para venda e as 
restantes a resultados. 

O DR é responsável por identificar, medir, controlar e analisar os riscos de mercado, aferindo 
se os riscos assumidos coincidem com o apetite ao risco definido pelo órgão de 
administração. Uma vez que o risco de mercado se associa primordialmente à carteira de 
títulos avaliados ao justo valor por resultados do Banco, cabe ao DF a gestão destes títulos 
em linha com os limites de discricionariedade definidos pela CE, de acordo com o estabelecido 
nas fichas técnicas integrantes na PGRCP. 

De modo a garantir que os níveis de risco incorridos nas diversas carteiras estão de acordo 
com os níveis de tolerância ao risco, são definidos limites para o risco de mercado que são 
monitorizados e controlados regularmente. 

Mensalmente, os resultados e a alocação dos ativos da Carteira Própria são apresentados no 
Comité de Ativos e Passivos (ALCO). Deste Comité são emanadas recomendações que são 
tomadas em consideração pela CE na definição estratégica, e pelo DF na gestão corrente. 

 

Risco de Taxa de Juro 
A gestão corrente deste risco é da responsabilidade do DF, que procura obter um ajustamento 
de prazos até à refixação de taxas, moedas e respetivos indexantes, podendo servir-se de 
derivados de taxa de juro para gestão e mitigação do risco inerente. Por outro lado, o controlo 
do risco de taxa de juro é favorecido pela política de manutenção de exposição cambial líquida 
reduzida. 

O Banco, assumindo a existência deste risco relativamente aos elementos de balanço 
sensíveis à taxa de juro, utiliza métodos para mitigação, nomeadamente: 

- Cruzamento dos indexantes entre ativo e passivo, preferindo aplicações de curto e médio 
prazo, relativamente a aplicações mais longas; 
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- Utilização de derivados para a cobertura do risco de taxa de juro dos depósitos a prazo 
indexados; 

- Gestão de taxas de juro de depósitos a prazo passivos no sentido de cruzar prazos até à 
refixação de taxa, coerentes com os ativos. 

Para efeitos prudenciais, o Banco utiliza o método de avaliação de riscos gerais do 
Regulamento UE n.º 575/2013. É, também, assegurado o cumprimento da Instrução n.º 3/2020 
do BdP que testa os elementos sensíveis à taxa de juro, da carteira bancária, apurando o 
impacto da situação líquida nos fundos próprios. 

Com efeito, nos termos da Instrução do Banco de Portugal n.º 3/2020, que altera a Instrução 
do Banco de Portugal n.º 34/2018, o Banco reporta a exposição ao risco de taxa de juro da 
carteira bancária (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB), incluindo nomeadamente o 
resultado do teste de outlier e da variação da margem financeira e os resultados do teste de 
outlier “sinal de alerta”. Neste exercício é considerada a variação paralela súbita de +/- 200 
pontos base da curva de rendimentos original, i.e. sem variações de taxas de juro, dando 
origem a duas novas curvas de rendimentos, evidenciando respetivamente uma subida 
paralela e uma descida paralela correspondente a 200 pontos base, sujeita, no último caso, 
ao floor regulamentarmente previsto.  

Aplica-se ainda, para cada moeda na qual o Banco tenha posições significativas, a magnitude 
dos choques para os seis cenários definida no Quadro 1 do Anexo VI da Instrução. De acordo 
com os critérios expostos no Artigo 4.º-B, n.º 1, alínea r) da Instrução n.º 3/2020 do BdP, 
existiam à data de referência de 31 de dezembro de 2020, duas moedas significativas, 
designadamente euro e dólar EUA. 

A determinação do valor económico passa pela consideração das posições líquidas segundo 
as bandas temporais, descontadas em função de cada uma das curvas de rendimento, 
conforme os cenários. 

Por sua vez, o cálculo dos valores das alterações da margem financeira esperada estimada a 
1 ano, em resultado, seja de uma subida paralela, seja de uma descida paralela das taxas de 
juro, é calculado tendo em conta as posições líquidas nas bandas com horizonte temporal 
não superior a 12 meses e ainda as deslocações implícitas nas curvas, para cada segmento 
temporal.  

 
Risco de Liquidez 
A liquidez estrutural resulta das origens e aplicações de fundos tanto a longo prazo (incluindo 
todas as posições que não possuem um vencimento contratual ou não estão determinadas 
no tempo a sua origem ou aplicação como depósitos à ordem, linhas de crédito, etc.) como 
as de curto prazo de carácter permanente. 

A gestão de tesouraria é gerida pelo DF, sendo objeto de seguimento e controlo por parte do 
Departamento de Risco.  

A avaliação do risco de liquidez baseia-se no cálculo e análise de indicadores regulamentares 
definidos pelas autoridades de supervisão. Em resposta às exigências prudenciais, 
diariamente o Banco controla e monitoriza os rácios de cobertura de liquidez, de curto prazo 
(Liquidity Coverage Ratio) e o rácio de financiamento estável, de mais longo prazo (Net Stable 
Funding Ratio). De forma complementar é, também, integrado o mismatch por prazo de 
vencimento entre ativos e passivos. 

É um objetivo do Banco a gestão ativa e antecipada da sua liquidez estrutural como um 
mecanismo imprescindível para assegurar o permanente financiamento dos seus ativos em 
condições ótimas. A liquidez operativa de curto prazo influencia a estrutura de financiamento 
do balanço, e como tal, é parte da liquidez estrutural. 
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Risco Operacional 
O risco operacional relaciona-se com a perda resultante da inadequação ou deficiência de 
procedimentos, do pessoal, dos sistemas internos ou de eventos externos, incluindo risco de 
natureza legal, conforme o Regulamento EU n.º 575/2013.  

É, assim, estimado com base na probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos 
resultados ou no capital do Banco, decorrentes, nomeadamente, de falhas na análise, 
processamento, liquidação, controlo ou reconciliação das operações, de fraudes internas ou 
externas, da atividade ser afetada devido à utilização de recursos em regime de outsourcing, 
da existência de recursos humanos insuficientes ou inadequados, da inoperacionalidade das 
infraestruturas ou da ineficiente segregação de funções. 

A gestão do risco operacional é da responsabilidade da CE, sendo o controlo e monitorização 
correntes da responsabilidade dos DR, Compliance e Auditoria Interna.  

A visão do Banco no que ao risco operacional diz respeito inclui o seguinte conjunto de riscos: 
processos, contrapartes, pessoas, sistemas de informação, ativos, compliance e legal, fraude 
e roubo.  

Como técnica fundamental de redução de risco destaca-se a cultura que a CE incute em todos 
os Colaboradores do Banco, de diligência e avaliação crítica, cuidada e permanente do risco. 
Acrescenta-se, nesta vertente, o incentivo à acumulação e difusão interna de conhecimento 
através de formações e workshops, onde se incluem vários temas relativos ao Controlo 
Interno. A dimensão do Banco e a proximidade interdepartamental contribuem para uma 
mais ágil resolução dos problemas operacionais que se detetem. 
 

 

  



Disciplina de Mercado 

 

www.bancocarregosa.com Pág. 18  

  

 

D.4. Quadro EU CRA — Informação qualitativa geral sobre o risco de crédito 

 

Quadro EU CRA — Informação qualitativa geral sobre o risco de crédito 

 
Divulgações qualitativas 
a) Da forma como o modelo de negócio se traduz nas componentes do perfil de risco de crédito 

A PGRC assegura a conformidade com o RAF, nomeadamente o alinhamento entre o apetite ao risco e os 
objetivos estratégicos da instituição, através da consideração das dimensões de risco e rendibilidade nas 
decisões de negócio.  

Deve, portanto, guiar-se pela referência sintética e norteadora plasmada na RAV e derivar as suas metas e 
limites específicos para o risco de crédito das metas gerais definidas no âmbito da RAS. 

Nos termos da PGRC, o crédito deve ser um instrumento que permita: 

i. Proporcionar a Clientes private ou top affluent uma oferta mais completa de serviços financeiros, 
reforçando, em geral, a atratividade do Banco e, em particular, a capacidade de angariação de 
Clientes dos segmentos-alvo; 

ii. Potenciar o envolvimento daqueles Clientes em operações não consumidoras do balanço. 

Esta atividade é gerida com base em dois processos paralelos e articulados: 

i. Os objetivos de crédito, que são estabelecidos, anualmente, no exercício de planeamento e 
aprovação do Orçamento; 

ii. A gestão do risco de crédito, estabelecida na PGRC, na RAS e RWF, como pilares que definem as 
regras e os limites de atuação. 

Para além do cumprimento destes objetivos e limites, o Banco deve promover operações com objetivo 
específico e com um prazo determinado. 

A estratégia de gestão do risco de crédito é estabelecida em conformidade com a apetência pelo risco do Banco, 
devendo contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos definidos, devendo ser considerado não só 
o impacto na posição de capital do Banco, mas também fatores de rendibilidade, sustentabilidade, ambientais, 
sociais e de governance.  

Deve procurar-se garantir que o crédito é concedido a mutuários que, tendo por base a informação disponível 
no momento da concessão, possam cumprir com os termos e condições dos contratos de crédito acordados, 
e, quando aplicável, garantidos por colaterais suficientes e apropriados.  

Na sua RAS, o Banco define KRI globais, os quais incluem, entre outros, a tipologia de alavancagem e qualidade 
dos ativos, através do indicador Rácio de Alavancagem. Com base na Declaração do CA constante na linha a) 
do Anexo III – OVA,  

“ (…) viii. Entende que o risco assumido pela entidade é moderado, destacando-se que, com referência 
a dezembro de 2021, o rácio de solvabilidade, em base consolidada, é de 16,64%, o rácio de 
alavancagem de 9,06%, o rácio de financiamento estável líquido de 139,03% e o rácio de cobertura de 
liquidez de 171,26%, estando os mesmos globalmente alinhados com o apetite ao risco definido na RAS 
e com a tolerância ao risco do Banco. (…)” 

Por sua vez, o RWF estabelece os limites relativamente aos KRI globais e aos demais indicadores, KRI1 
(indicadores de nível mais alto), KRI2 e KRI3 (indicadores de cariz mais operacional). 

Neste âmbito, no que respeita à qualidade dos ativos, são estabelecidos indicadores relacionados com crédito 
em incumprimento, saldos irregulares, empréstimos não produtivos, peso das exposições em fundos próprios, 
níveis de risco, - caraterísticas da operação, LTV e maturidade.  
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b) Critérios e os métodos utilizados para definir a política de gestão do risco de crédito 

Os princípios gerais de gestão de risco de crédito do Banco encontram-se definidos na PGRC: 

i. Proporcionalidade na gestão do risco de crédito 
ii. O CA é o órgão máximo na gestão do risco de crédito 
iii. Delegação de Poderes 
iv. Autonomia e responsabilidade dos órgãos de decisão 
v. Solidariedade nas decisões de crédito 
vi. Colegialidade nas decisões de crédito 
vii. Classificação de risco 
viii. Segregação do processo de notação de risco 
ix. Visão global do cliente 
x. Não exclusividade 
xi. Prestatividade do crédito 
xii. Monitorização dos mutuários 
xiii. Adequação do pricing ao risco 
xiv. Alinhamento com a apetência ao risco 
xv. Inexistência de conflitos de interesses 
xvi. Conformidade com as regras de Compliance do Banco 
xvii. Segregação de funções 

 

Tendo por base os indicadores de qualidade dos ativos estabelecidos em sede de RAS e RWF, conforme exposto 
na linha a), os respetivos limites são incorporados ao longo da PGRC, nomeadamente na definição dos 
processos de gestão do risco de crédito, em particular nas seguintes vertentes: 

- segmentação de clientes (tipologia, constituição de grupos económicos); 
- concentração da carteira de crédito (contrapartes, setores de atividade, localização geográfica, tipo de 
operações e produto, maturidade das operações); 
- critérios e formas de concessão / aceitação; 
- novos produtos ou alterações significativas; 
- mitigação do risco de crédito e garantias; 
- modelos de rating e scoring; 
- análise do risco de crédito das operações;  
- pricing das operações; 
- riscos ESG.  

 

  



Disciplina de Mercado 

 

www.bancocarregosa.com Pág. 20  

  

 

D.5. Quadro EU MRA - Requisitos de divulgação qualitativa relacionados com o risco de 
mercado 

 

Quadro EU MRA - Requisitos de divulgação qualitativa relacionados com o risco de mercado 
 

Base 
jurídica 

Número 
da linha Informações qualitativas 

Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea a), 
do CRR 

a) A carteira de títulos avaliados ao justo valor por resultados do Banco está sujeita a uma 
avaliação de risco de mercado.  

A gestão da Carteira Própria (CP) tem o objetivo geral de maximização do binómio retorno/ 
risco, em linha com a RAV e a RAS, e assume um papel ativo na gestão eficiente do balanço 
e da liquidez. A CP pode ser decomposta por subcarteiras muito distintas, cada uma com 
os seus objetivos específicos, integráveis num todo coerente.  

Numa ótica de gestão, a segmentação da CP assenta na identificação de três famílias: 
Estratégica, Financeira (ambas com a respetiva estratégia, orientações e objetivos 
claramente definidos) e de Suporte (a qual serve a necessidade dos serviços do Banco e 
acomoda os erros decorrentes da sua atividade).  

Cada carteira dispõe de uma Ficha Técnica de Carteira (FTC), contendo as definições de: 

i. Montantes; 
ii. Mandato de gestão; 
iii. Ativos elegíveis e respetiva qualificação; 
iv. Limites e níveis de risco; 
v. Delegação de competências; 
vi. Financiamento; 
vii. Monitorização. 
O Banco estabelece um conjunto de critérios para inclusão ou exclusão de títulos na 
Carteira de Negociação, que abrangem aspetos como a tipologia de ativos, negociabilidade, 
horizonte de investimento, rotação, liquidez e concentração. 

O RAF do Banco suporta-se, em termos de modelo organizacional, no modelo das 3 Linhas 
de Defesa, o qual é transporto para a realidade da gestão dos riscos da CP. A primeira Linha 
(L1) é responsável pela assunção e gestão dos riscos da CP, devendo implementar 
controlos internos adequados à gestão e tratamento do risco. Nesta linha incluem-se o 
Departamento de Mercados, os gestores da CP, o Departamento Financeiro, o 
Departamento de Investimentos, o Departamento de Corporate, e ainda os 
Departamentos de Operações e de Contabilidade e informação de Gestão. Ainda nesta 
linha, ao ALCO cabe a emissão de recomendações relativamente à composição da CP e o 
acompanhamento primário da CP, na ótica do retorno e do risco, fazendo parte da sua 
composição o negócio e o controlo. A segunda linha (L2) é composta por dois 
departamentos de controlo interno. A terceira linha é composta pelo Departamento de 
Auditoria Interna. Pode ainda considerar-se uma quarta linha, neste caso particular, 
essencialmente composta pelo CF, que assume o papel de Comité de Riscos, e pelo CA, na 
qualidade de validadores da adequação e bom funcionamento do sistema de gestão de 
riscos e de avaliadores da ação da L3. 
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A gestão da CP obedece a um conjunto de regras definidas na Política de Gestão do Risco 
da Carteira Própria (PGRCP), abrangendo aspetos como a estruturação, gestão operacional 
e negociação.  

Do mesmo modo, o controlo de riscos da CP encontra-se descrito na PGRCP, estipulando-
se regras relativas a valorização independente e desempenho, monitorização, 
conformidade, modelos de avaliação de risco, reporte e monitorização dos modelos.  

O reporte de informação de risco da CP encontra-se definido em termos de periodicidade, 
conteúdo, responsável, forma / suporte, e destinatários.  

Refira-se ainda que mensalmente, os resultados e a alocação dos ativos da Carteira Própria 
são apresentados no Comité de Ativos e Passivos (ALCO). Deste Comité são emanadas 
recomendações que são tomadas em consideração pela CE na definição estratégica, e pelo 
DF na gestão corrente.  
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D.6. Quadro EU ORA — Informação qualitativa sobre o risco operacional 

 

Quadro EU ORA — Informação qualitativa sobre o risco operacional 
 

Base 
jurídica 

Número 
da linha Informações qualitativas 

Artigo 
435.º, 
n.º 1, 
alínea a), 
do CRR 

a) O risco operacional está associado à probabilidade de ocorrência de impactos negativos 
nos resultados ou no capital, decorrentes de uma inadequação ou deficiência de 
procedimentos, de recursos humanos ou do sistema de informação ou de acontecimentos 
externos, incluindo os riscos associados a: 

i. Fraude interna 
ii. Fraude externa 
iii. Pessoas 
iv. Processos 
v. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); 
vi. Eventos Externos e Subcontratação; 
vii. Legal/ Regulatório. 
 

A estratégia de gestão do risco operacional deve promover:  

i. A conservação de um perfil de risco operacional consistente com a estratégia global do 
Banco, em particular com o estabelecido na PGGR, nas Políticas de Gestão de Risco 
Específicas e com o quantificado na sua RAS;  

ii. O estabelecimento de um ambiente operacional e de um sistema de controlo interno 
que permitam a adequada monitorização dos riscos operacionais e a atuação tempestiva 
sobre os mesmos, através de ações de prevenção, mitigação, análise e resolução; 

iii. A promoção de uma cultura de risco operacional que incentive e encoraje os 
colaboradores sujeitos a participar proativamente em todo o ciclo de gestão do risco 
operacional (identificação, avaliação, monitorização, controlo e reporte), através, por 
exemplo, de ações de formação, bem como a formalização de KRIs que controlem e 
estimulem a cultura de risco estabelecida pelo Banco. 

Pretende-se, assim, não apenas possibilitar a prevenção de perdas não esperadas, mas 
também fomentar a eficiência operacional e a utilização eficiente do capital disponível. 

Tendo em conta os objetivos da estratégia de negócio e os resultados dos processos de 
identificação e avaliação dos riscos, compete à Função de Gestão do Risco propor 
indicadores e limites que definem a apetência pelo risco operacional e os seus respetivos 
limites para aprovação pelo CA. 

O Banco tem implementado um modelo de governação que permite que o risco 
operacional seja identificado, avaliado, monitorizado, controlado e reportado de forma 
adequada e tempestiva.  

Sob o ponto de vista orgânico, o Banco suporta-se no modelo das 3 Linhas de Defesa, que 
é transposto para a realidade da gestão do risco operacional. A primeira Linha (L1) é 
responsável pela gestão do risco operacional, devendo implementar controlos internos 
adequados à gestão e tratamento do risco, e assegura a gestão diária do risco operacional. 
A L2 é composta por dois departamentos de controlo interno, o DR e o DC, que asseguram 
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um controlo totalmente independente da gestão do risco operacional. A L3 é composta 
pelo DAI, o qual assegura a revisão completa do sistema de gestão do risco operacional e, 
em concreto, de cada um dos seus elementos. Pode ainda considerar-se uma quarta linha, 
essencialmente composta pelo CF e pelo CA, na qualidade de validadores da adequação e 
bom funcionamento do sistema de gestão de riscos e considerando também o seu papel 
de monitorização de intervenientes da ação da L3. O CA assume ainda um papel 
preponderante na aprovação da estratégia e do quadro de gestão de risco operacional, 
bem como dos normativos que o concretizam. 

O processo de gestão do risco operacional envolve três etapas fundamentais: 

i. Identificação e avaliação – inclui a autoavaliação dos riscos e controlos, o registo e 
análise de eventos de risco operacional, análise de cenários, análise de novos produtos e 
serviços, e análise à subcontratação de atividades; 

ii. Monitorização e controlo – inclui a modelização do risco operacional, a definição de 
KRIs (Key Risk Indicators), a definição de um sistema de limites para cada indicador, a 
definição da resposta aos riscos e planos de ação, a monitorização de novos produtos e da 
subcontratação, a implementação de um plano de continuidade de negócio; 

iii. Reporte - O sistema de gestão de risco operacional assenta sobre uma estrutura de 
informação que assegura a difusão periódica de relatórios de controlo e de 
acompanhamento da exposição do Banco ao risco operacional. Neste âmbito, encontra-se 
definido um quadro geral de reporte interno, com a definição do conteúdo, periodicidade, 
responsáveis e destinatários de cada um dos relatórios. Estes relatórios conferem à CE, ao 
CA e ao CF uma visão integrada e prospetiva do perfil de risco operacional do Banco. 
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D.7. Modelo EU OR1 — Requisitos de fundos próprios para risco operacional e 
montantes de exposição ponderados pelo risco 

 

 

 

  

 Modelo EU OR1 — Requisitos de fundos próprios para risco operacional e montantes de exposição ponderados pelo risco

a b c d e

Ano -3 Ano -2 Ano passado

1
Atividades bancárias sujeitas ao método do indicador 
básico (BIA)

9 894 978 10 763 574 8 101 885 1 438 022 17 975 273

2
Atividades bancárias sujeitas ao método padrão (TSA) 
/método padrão alternativo (ASA)

0 0 0 0 0

3 Sujeitas ao TSA: 0 0 0

4 Sujeitas ao ASA: 0 0 0

5
Atividades bancárias sujeitas ao método de medição 
avançada (AMA)

0 0 0 0 0

Atividades bancárias Indicador relevante Requisitos de fundos 
próprios

Montante de 
exposição ao risco
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D.8. Quadro EU REMA — Política de remuneração 

 

Quadro EU REMA — Política de remuneração 
 

 
Divulgações qualitativas 
a.1) Nome, composição e mandato do órgão principal (órgão de administração ou comité de remuneração, 

conforme aplicável) que supervisiona a política de remuneração e o número de reuniões realizadas por 
esse órgão principal durante o exercício financeiro 

Até junho de 2021, a Comissão de Remunerações e Avaliação (CRAV) era responsável quer pela avaliação das 
políticas e práticas remuneratórias, quer pela definição da remuneração dos órgãos de administração e 
fiscalização. Nesse mês, foi determinada a criação de um Comité de Remunerações, constituído por três 
administradores não executivos, com maioria de membros independentes. No entanto, esse Comité não se 
encontrava, no final de 2021, constituído, na medida em que, para a sua constituição, é necessário que esteja 
concluído o processo de autorização dos membros do órgão de administração, que se encontra ainda em curso. 

Em face do enquadramento supra, considera-se que o principal responsável pela supervisão da Política de 
Remuneração foi a CRAV no primeiro semestre e, por não se encontrar em funções o Comité de Remunerações, 
as funções de supervisão da Política de Remuneração foram assumidas pelo Conselho Fiscal no segundo 
semestre. 

Nos respetivos períodos de atuação, a constituição dos respetivos órgãos foi a seguinte: 

CRAV: 

 Luís Manuel de Faria Neiva Santos 
 Maria Cândida Cadeco da Rocha e Silva 
 Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima 

Conselho Fiscal: 

 Rodrigo de Melo Neiva Santos 
 Maria da Graça Alves Carvalho 

O mandato da CRAV corresponde ao triénio 2020-2022, mas, como referido, deixou de ser o órgão principal em 
matéria de supervisão da remuneração. O mandato do Conselho Fiscal coincidiu com o triénio 2018-2020, 
mantendo-se os dois Vogais acima referidos em funções na pendência do processo de autorização e registo 
dos órgãos para o triénio 2021-2023. 

No primeiro semestre de 2021, a CRAV reuniu duas vezes, em abril e junho, tendo posteriormente reunido em 
setembro. 

O Conselho Fiscal analisou matérias referentes a políticas e práticas remuneratórias 2 vezes, no decurso do 
segundo semestre de 2021, isto é, após a cessação das funções consultivas da CRAV. 
 

a.2) Consultores externos cujo parecer foi solicitado, o organismo que os contratou e quais os domínios do 
quadro de remunerações visados 

O Banco obteve consultoria jurídica da SRS Advogados relativamente à Política de Remuneração dos Membros 
dos Órgãos de Administração e Fiscalização, no âmbito da sua revisão promovida pelo Conselho de 
Administração. 

Adicionalmente, o Banco foi assessorado pela PRPL, Lda. no projeto de definição do modelo de retribuição 
variável, promovido pelo Conselho de Administração. 
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As consultas supra visaram a definição das políticas e não a sua avaliação pelos órgãos responsáveis.  

a.3) Âmbito da política de remuneração da instituição 

O Banco tem aprovadas duas políticas de remuneração, uma aplicável aos Membros dos Órgãos de 
Administração e Fiscalização e outra aos Colaboradores. 

Ambas as Políticas são aplicáveis ao nível individual, não se incluindo as filiais, que a, 31 de dezembro de 2021, 
eram três, duas de natureza instrumental e uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo. O 
Banco não tem filiais ou sucursais no estrangeiro. 

 
a.4) Categorias de pessoal cuja atividade profissional tem um impacto significativo no perfil de risco da 

instituição 

 

Considera-se que têm impacto significativo no perfil de risco da instituição as pessoas integradas nas seguintes 
categorias: 

1. O Colaborador é membro executivo do CA; 

2. O Colaborador é membro não executivo do CA ou é membro do CF; 

3. O Colaborador é responsável pelo Departamento de Risco, pelo Departamento de Compliance ou pelo 
Departamento de Auditoria Interna; 

4. O Colaborador é responsável pela Coordenação das Áreas Comerciais, pelo Departamento de Banca Privada, 
pelo Departamento de Poupança e Investimento ou pelo Departamento Financeiro; 

5. O Colaborador é responsável pelo Departamento Jurídico, pelo Departamento de Contabilidade e Informação 
de Gestão, pelo Departamento de Pessoas e Cultura ou pelo Departamento de Tecnologias de Informação; 

6. O Colaborador é responsável pelo Departamento de Crédito; 

7. Colaboradores que reportem diretamente ao Órgão de Administração ou, caso tenha havido delegação de 
poderes de gestão, a um dos seus membros executivo, e não tenham sido identificados nos termos dos 
números anteriores; 

8. O Colaborador é subdiretor dos departamentos de Risco, Compliance ou Auditoria Interna; 

9. Colaborador é subdiretor do departamento de Banca Privada, Poupança e Investimento ou Financeiro; 

10. Quando não seja aplicável ao Banco, a derrogação para empresas com pequenas carteiras de negociação 
prevista no artigo 94.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, o Colaborador: 

i. Tem autoridade para tomar, aprovar ou vetar uma decisão sobre as transações da carteira de negociação 
que, em valor agregado, atingem um dos seguintes limiares: 

a. Quando for utilizado o Método Padrão, um requisito de fundos próprios para os riscos de mercado 
que representa 0,5% ou mais dos Fundos Próprios Principais de nível 1 do Banco; ou 

b. Quando tenha sido aprovado, para efeitos regulamentares, um método baseado em modelos internos, 
5% ou mais do limite interno do Banco para o valor das posições em risco da carteira de negociação com 
um percentil de 99% (intervalo de confiança unilateral); 

ii. É membro de um comité que tem autoridade para tomar as decisões a que se refere a alínea i). 

11. O Colaborador assume responsabilidades de gestão sobre um grupo de Colaboradores que têm 
individualmente o poder de vincular a instituição em transações e está preenchida uma das seguintes 
condições: 

i. A soma desses poderes é igual ou superior ao limiar definido no ponto 10, alínea i), subalínea a); 

ii. Quando tiver sido aprovado para efeitos regulamentares um método baseado em modelos internos, 
esses poderes ascendem a 5% ou mais do limite interno da instituição para o valor das posições em risco 
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da carteira de negociação com um percentil de 99% (intervalo de confiança unilateral). Se o Banco optar 
por não calcular um valor das posições em risco ao nível desse Colaborador, o limite para os valores das 
posições em risco do pessoal sob a sua gestão será determinado por adição. 

12. Relativamente às decisões no sentido de aprovar ou vetar a introdução de novos produtos, o Colaborador: 

i. Tem autoridade para tomar tais decisões; ou 

ii. É membro de um comité que tem autoridade para tomar tais decisões. 

13. O Colaborador assume responsabilidades de gestão sobre um Colaborador que preenche um dos critérios 
estabelecidos nos pontos 3 a 12. 

 

b) Informações relativas à conceção e estrutura do sistema de remuneração para o pessoal identificado 

Como acima referido, o Banco dispõe de regulamentação interna específica referente à remuneração dos 
MOAF e à remuneração dos Colaboradores. Abaixo, detalham-se a informação referente a ambas as políticas, 
atendendo às suas especificidades. 

 

b.1) Principais características e objetivos da política de remuneração, bem como informações sobre o 
processo de tomada de decisões utilizado para determinar a política de remuneração e o papel das 
partes interessadas relevantes 
 
MOAF 

A Política tem como principais objetivos: 

i. Fomentar práticas de remuneração que promovam e sejam coerentes com uma gestão sã e prudente dos 
riscos; 

ii. Garantir adequados equilíbrios internos (equilíbrio funcional) e externos (equilíbrio de mercado), 
assegurando o alinhamento em matéria de gestão de riscos, de capital e de liquidez; 

iii. Atender aos direitos e interesses dos clientes. 

Para tal, o Banco, considerando a sua dimensão e natureza e o âmbito e a complexidade das suas atividades, 
definiu um processo de governo da sua Política, que abaixo se sintetiza, salientando-se que, atualmente, não 
há remuneração variável dos MOAF, pelo que algumas das atribuições, nomeadamente do Comité de 
Remunerações, não são aplicáveis. 

 As decisões sobre remuneração dos MOAF compete à Assembleia Geral (AG), sem prejuízo da delegação 
que pode efetuar na CRAV; 

 A CRAV é responsável pela determinação das remunerações dos Membros dos Órgãos de Administração 
e Fiscalização, no âmbito da delegação efetuada pela AG; 

 O Comité de Remunerações, a constituir, é responsável por: 
 Desempenhar funções consultivas e fiscalizadoras enquanto órgão consultivo do órgão de 

administração; 
 Acompanhar a fiscalização dos processos, políticas e práticas de remuneração e o controlo do 

cumprimento desta Política; 
 Avaliar e formular juízos informados e independentes sobre os mecanismos e sistemas adotados pelo 

Banco para assegurar que esta Política leva corretamente em conta todos os tipos de riscos, os níveis 
de liquidez e de capital, e que a política de remuneração global é consistente e promove a sólida e 
eficaz gestão do risco e está em linha com a estratégia do negócio, os objetivos, a cultura corporativa 
e os valores e os interesses a longo prazo do Banco; 

 Quando for o caso: 
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•Avaliar o cumprimento dos objetivos de desempenho e a necessidade de ajustamento pelo risco ex-
post, incluindo a aplicação de mecanismos de redução («malus») e, quando for o caso e aplicável, de 
reversão («clawback»); 
• Analisar um conjunto de cenários plausíveis para testar a forma como as políticas e 
práticas de remuneração reagem a acontecimentos externos e internos; 
• Coordenar uma avaliação, com periodicidade mínima anual, desta Política e da sua 
implementação; 
• Acompanhar a escolha de consultores externos para abordar os temas da 
remuneração que se afigurem contender com esta Política e rever as conclusões dos 
serviços de consultoria externa. 

 Na medida em que o Comité de Remunerações não está ainda constituído, as suas funções são exercidas 
pelo Conselho Fiscal. 

 Adicionalmente, o Departamento de Pessoas e Cultura, de Compliance e de Risco apoiam os órgãos 
decisores, no âmbito das suas competências. 

 O Departamento de Auditoria Interna realiza uma avaliação independente anual da política e práticas 
remuneratórias, incluindo os seus efeitos em matéria de perfil de risco. 

 

Colaboradores com impacto significativo no perfil de risco da instituição 

A remuneração das pessoas que, tendo impacto significativo no perfil de risco da instituição não sejam MOAF, 
é regulada pela Política de Remuneração dos Colaboradores. 

Essa Política visa: 

i. Atrair, motivar e reter os Colaboradores de elevado talento, que contribuam para a criação de valor no médio 
e longo prazo; 

ii. Fomentar práticas de remuneração que promovam e sejam coerentes com uma gestão sã e prudente dos 
riscos; 

iii. Não incentivar a assunção de riscos em níveis superiores aos tolerados pelo Banco; 

iv. Promover a concretização sustentada dos objetivos, valores e interesses do Banco, em conformidade com 
as suas linhas estratégicas; 

v. Garantir adequados equilíbrios internos (equilíbrio funcional) e externos (equilíbrio de mercado), 
assegurando o alinhamento em matéria de gestão de riscos, de capital e de liquidez; 

vi. Atender aos direitos e interesses dos clientes. 

Para tal, o Banco, considerando a sua dimensão e natureza, o âmbito e a complexidade das suas atividades, 
definiu um processo de governo da sua Política, no âmbito da qual a política é aprovada, revista e atualizada 
pelo CA, sob proposta da CE, após parecer favorável do Comité de Remunerações (CdR). A esse Comité 
compete, em articulação com as Funções de Controlo Interno (FCI) e o Departamento de Pessoas e Cultura 
(DPC), no âmbito das respetivas competências, assegurar, numa base anual, a avaliação da Política de 
Remuneração dos Colaboradores, por forma a verificar a conformidade das práticas de remuneração adotadas, 
devendo conter uma análise dos resultados, em especial sobre o respetivo efeito na gestão de riscos, de capital 
e de liquidez do Banco, e das medidas necessárias para corrigir eventuais insuficiências detetadas. 

 
 
 
 

b.2) Critérios utilizados para avaliar o desempenho e tomar em consideração o risco ex ante e ex post 
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MOAF 

A remuneração dos Administradores Não Executivos e dos Membros do Conselho Fiscal é exclusivamente fixa 
e, como tal, não dependente do desempenho individual ou dos resultados do Banco. 

A remuneração dos membros da CE é composta, exclusivamente, pela remuneração fixa, não incluindo 
nenhuma componente de natureza variável ou cujo valor esteja numa relação direta com o seu desempenho 
individual, com a performance coletiva e/ou com os resultados do Banco. 

Colaboradores com impacto significativo no perfil de risco da instituição 

Em 2021, o modelo de remuneração variável não esteve em vigor. A Política de Remuneração dos 
Colaboradores prevê mecanismos de ajustamento pelo risco ex-post, incluindo a aplicação de mecanismos de 
redução («malus») e, quando for o caso e aplicável, de reversão («clawback»). Destaca-se ainda a inexistência de 
garantia de remuneração, estando a sua atribuição dependente da apreciação, pelo CA, da obtenção de 
resultados sustentados e ajustados ao risco do Banco. 

No que concerne à avaliação ex-ante de risco, destaca-se o envolvimento da função de gestão de risco na 
avaliação dos KPI (Key Performance Indicators) a definir, bem como o facto serem considerados indicadores que 
visam a avaliação do desempenho individual, da unidade de estrutura e do Banco, atendendo a critérios não 
apenas de natureza financeira, mas também de natureza não financeira. 

Para garantir uma adequada gestão dos riscos de mis-selling, a Política prevê: 

 A definição de mecanismos que evitem quaisquer incentivos à promoção de produtos com risco superior 
ao desejado por cada Cliente não profissional ou à venda de produtos considerados não adequados; 

 A inexistência de relação direta entre a remuneração e a venda de instrumentos financeiros específicos ou 
uma categoria específica de instrumentos financeiros; 

 A fixação de referências utilizadas no cálculo da remuneração variável, comuns para todos os produtos 
vendidos. 

 
b.3) Informações sobre a forma como a instituição assegura que o pessoal com funções de controlo interno 

é remunerado de modo independente das atividades que supervisiona 
 
Nos termos da Política de Remuneração dos Colaboradores: 

 O nível remuneratório dos Colaboradores das FCI deve permitir contratar elementos qualificados e 
experientes para o desempenho das funções, sendo que a estrutura remuneratória deve ser estabelecida 
de modo a refletir a natureza das suas responsabilidades. 

 A remuneração do Colaborador responsável de cada FCI é aprovada pelo CA, ouvidos o CF e o CdR. 
 A aprovação da remuneração dos demais Colaboradores das FCI é delegada na CE, sendo o pacote 

remuneratório objeto de avaliação regular, no mínimo anual, pelo CdR, pelo CF e pelo CA. 
 Sem prejuízo do estabelecido no Regulamento das FCI, sempre que seja determinada uma componente 

variável para um Colaborador das FCI: 

i. Os métodos empregues para a sua determinação não podem comprometer a objetividade e a 
independência dos Colaboradores das FCI; 

ii. A parcela variável da remuneração deve ser determinada separadamente das unidades de negócio 
objeto de controlo pela função FCI, nomeadamente o desempenho resultante das decisões de negócio 
em que a função FCI está envolvida; 

iii. Os critérios utilizados para avaliar o desempenho e os riscos devem basear-se, sobretudo, nos 
objetivos das funções FCI, podendo depender do desempenho global do Banco; 

iv. Atendendo à natureza das funções FCI, a remuneração dos Colaboradores das FCI deve ser 
predominantemente fixa, sendo que a componente fixa da remuneração deverá representar entre 70% 
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e 100% da remuneração global. Na fixação da componente variável, assegurar-se-á que o rácio entre 
as componentes variável e fixa não ultrapassará 60% do rácio mais elevado estabelecido para as 
diversas funções; 

v. A atribuição de remuneração variável, a existir, deve ser determinada em separado do desempenho 
das áreas de negócio em que desenvolvem as suas funções de controlo; 

vi. É expressamente proibida a utilização de quaisquer mecanismos de pagamento por intermédio de 
entidades instrumentais ou outros métodos com efeitos equivalentes; 

vii. Existe a possibilidade de redução ou reversão da parte variável da remuneração dos Colaboradores 
das FCI, mediante deliberação do Conselho de Administração; 

 

 Aos Colaboradores das FCI está vedada a utilização de quaisquer mecanismos, contratos de seguro ou 
outros, tendentes à cobertura de risco ou garantia de remuneração e que tenha por finalidade atenuar os 
efeitos das modalidades da remuneração previstas na Política, designadamente o alinhamento da 
remuneração variável pelo risco. A atribuição de remuneração variável ao Colaborador de FCI fica 
dependente da assunção, pelo menos, de um prévio compromisso escrito de que não utilizará ou celebrará 
quaisquer mecanismos da referida natureza. 

 
b.4) Indicação sobre se o órgão de administração ou o comité de remuneração, quando exista, reviu a 

política de remuneração da instituição durante o ano transato e, em caso afirmativo, uma panorâmica 
das eventuais alterações introduzidas, dos motivos dessas alterações e do respetivo impacto sobre a 
remuneração 
 
A Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização e a Política de 
Remuneração de Colaboradores foram alteradas em 2021, para garantir o ajustamento ao RGICSF, às 
Orientações EBA/GL/2015/22 e ao Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, atendendo também às 
recomendações emanadas pelo Banco de Portugal. Na maioria das alterações, visou-se apenas formalizar 
práticas já instituídas, como sejam o não pagamento de prémios de permanência ou o pagamento de 
indemnizações por cessação de funções nos termos da lei. Destacam-se, pela sua relevância, a inclusão de 
modelo de remuneração variável de colaboradores e a previsão de que a remuneração dos vogais não 
executivos do Conselho de Administração deve consistir em remuneração fixa paga 12 vezes por ano, tendo tal 
implicado, em 2022, a alteração de pagamento através de senhas de presença para a referida remuneração 
fixa, no que concerne a um dos Vogais do CA. 

 
b.5) Políticas e critérios aplicados na atribuição de remuneração variável garantida e de indemnizações por 

cessação de funções 
Não existe remuneração variável garantida, nem para os MOAF, nem para os Colaboradores. 

Em caso de cessação de funções de qualquer membro do CA, o Banco assegurará o pagamento de 
compensações aos membros cessantes, se e na medida em que resultarem da lei. 

As compensações por cessação antecipada do exercício de funções devem cumprir o disposto na lei laboral, 
refletindo o desempenho verificado pelo Colaborador ao longo das mesmas, não estando estabelecidos 
quaisquer montantes mínimos ou máximos, nem sendo aceites mecanismos que, por qualquer forma, possam 
incentivar comportamentos desadequados. A cessação de funções resultante do despedimento do 
Colaborador por motivos que lhe sejam imputáveis, nos termos da lei, não dá lugar ao pagamento de qualquer 
compensação, sem prejuízo da liquidação dos créditos laborais devidos. 

c.1) Forma como os riscos atuais e futuros são tidos em conta nos processos de remuneração, incluindo uma 
panorâmica dos principais riscos, da sua mensuração e da forma como esta afeta a remuneração 
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A Política de Remuneração dos Colaboradores prevê que a avaliação anual da política e práticas remuneratórias 
atende aos seus efeitos em matéria de gestão de risco, no que concerne a capital e liquidez. Não se encontra 
efetuada a articulação entre a mensuração dos principais riscos e a remuneração. Salienta-se que, em 2021, o 
modelo de atribuição de remuneração variável não esteve ativo. 

d.1) Rácios entre remunerações fixas e variáveis fixados nos termos do artigo 94.º, n.º 1, alínea g), da CRD 

O Banco reconhece a importância de fixar um rácio apropriado entre as componentes fixa e variável da 
remuneração global dos Colaboradores, de modo a que a aplicação da última não seja incentivadora de riscos 
incompatíveis com o seu posicionamento, devendo ser ajustada tendo em conta, sempre que possível e 
adequado, os riscos e o desempenho do Banco, da unidade organizacional em que se insere o Colaborador, o 
próprio Colaborador, os direitos e interesses dos clientes, as funções desempenhadas e a relevância interna. 

No que concerne aos colaboradores das FCI, a remuneração fixa deverá ser no mínimo de 70%, não podendo 
o rácio entre as componentes variável e fixa ultrapassará 60% do rácio mais elevado estabelecido para as 
diversas funções. 

Na medida em que o modelo de remuneração variável não esteve ativo durante o ano de 2021, não foi definido 
o rácio máximo para a generalidade das funções. 

e) Forma como a instituição procura associar o desempenho durante um período de avaliação do 
desempenho aos níveis de remuneração 

Em 2021, o Banco não ativou modelo de remuneração variável, como tal não tendo definido os indicadores de 
desempenho subjacentes. Os KPIs que sustentarão o modelo terão em conta critérios qualitativos e 
quantitativos. 

O Banco não acomoda a disposição constante do número 3 do Artigo 115.º-E do RGICSF, que estabelece que 
pelo menos metade da remuneração variável deve consistir em ações, instrumentos equivalentes ou por 
alguma forma indexados, atendendo a que: 

i. O Banco é uma instituição de pequena dimensão; 

ii. As ações do Banco não estão admitidas à negociação em mercado regulamentado e, atenta a dimensão 
e detenção do seu capital, estas não têm liquidez e um valor de mercado regular; 

iii. Por idênticas razões, não há outro tipo de instrumentos financeiros que possam, de algum modo, 
cumprir os objetivos da regulamentação e recomendações em vigor; 

iv. Os custos para assegurar, com efetividade, os mecanismos previstos na regulamentação são 
demasiado elevados, colocando em causa a atribuição de uma componente variável de remuneração. 

f.1) f) Forma como a instituição procura ajustar a remuneração para ter em conta o desempenho a longo 
prazo; panorâmica da política da instituição em matéria de diferimento, pagamento sob forma de 
instrumentos, períodos de retenção e aquisição de direitos à remuneração variável, nomeadamente 
quando esta é diferente em função do pessoal ou categorias de pessoal. 

Quando a remuneração variável não exceda 50.000 euros ou 1/3 da remuneração total do Colaborador, não 
lhe será aplicado diferimento. Caso se exceda qualquer um desses limites, haverá lugar a um pagamento de 
50% no ano em que a remuneração variável seja calculada e a diferença será diferida e paga em 4 prestações 
iguais nos 4 anos subsequentes. 

O Banco, atendendo às suas características, não acomoda a disposição constante do número 3 do Artigo 115.º-
E do RGICSF, que estabelece que pelo menos metade da remuneração variável deve consistir em ações, 
instrumentos equivalentes ou por alguma forma indexados. 

Quando haja lugar à atribuição de remuneração variável, não há diferenciação entre categorias ou funções de 
pessoal, no que concerne às regras de diferimento. 
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f.2) Informações sobre os critérios da instituição para efetuar ajustamentos ex post (redução (malus) 
durante o diferimento e restituição (clawback) após a aquisição de direitos, se permitido pela legislação 
nacional) 

Possibilidade de redução ou reversão da parte variável da remuneração, mediante deliberação do Conselho de 
Administração, nomeadamente pela consideração das seguintes situações: 

a. Evolução do plano estratégico em vigor; 

b. Caso não se verifiquem os pressupostos definidos para a atribuição da componente variável da retribuição; 

c. Caso o Conselho de Administração, consultada a Comissão Executiva e relativamente aos colaboradores das 
Funções de Controlo Interno obtido também o parecer do Conselho Fiscal, conclua que o Colaborador: 

 Participou ou foi responsável por uma atuação que resultou em perdas significativas para o Banco; 
 Deixou de cumprir critérios de adequação e de idoneidade; 
 Tenha sido responsável pela comercialização de instrumentos financeiros em condições inadequadas 

e com impacto financeiro negativo relevante para Clientes; 

d. Caso o colaborador seja ou tenha sido alvo de processo disciplinar; 

e. Caso cesse o vínculo laboral com o Colaborador, por sua iniciativa ou em resultado de despedimento por 
justa causa; 

f. Estes mecanismos podem ser aplicados até à data do pagamento da remuneração variável no caso da 
redução e até 2 anos após o pagamento da remuneração variável no caso da reversão. 

g.1) Informações sobre os indicadores específicos de desempenho utilizados para determinar as 
componentes variáveis da remuneração e os critérios utilizados para estabelecer um equilíbrio entre 
os diferentes tipos de instrumentos atribuídos, incluindo ações, direitos de propriedade equivalentes, 
instrumentos associados a ações, instrumentos não pecuniários equivalentes, opções e outros 
instrumentos 

Como referido, o Banco não procede à atribuição de remuneração sob a forma de instrumentos financeiros, 
incluindo ações, como tal não sendo definidos períodos para a sua detenção. 

i) Informação indicando se a instituição beneficia de uma derrogação prevista no artigo 94.º, n.º 3, da CRD, 
de acordo com o artigo 450.º, n.º 1, alínea k), do CRR. 

A Política de Remuneração de Colaboradores prevê a aplicação das derrogações referentes à atribuição de 
remuneração sob a forma de instrumentos financeiros e também quanto ao diferimento de pagamento de 
remuneração variável. Contudo, conforme acima indicado, o Banco não aplicou modelo de remuneração 
variável em 2021, pelo que não fez uso de tais derrogações. 

j) As grandes instituições devem divulgar a informação quantitativa sobre a remuneração do seu órgão 
de administração coletivo, distinguindo entre membros executivos e não executivos de acordo com o 
artigo 450.º, n.º 2, do CRR. 

O Banco Carregosa é uma instituição de pequena dimensão e não complexa. 
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D.9. Modelo EU REM1 — Remuneração atribuída para o exercício financeiro 

 

  

Modelo EU REM1 — Remuneração atribuída para o exercício financeiro 

a b c d
Função de fiscalização 

do órgão de 
administração

Função de gestão do 
órgão de administração 

Outros membros da 
direção de topo

Outro pessoal 
identificado

1 Número de membros do pessoal identificado 7 3 25 2
2 Remuneração fixa total 204 884 387 742 1 461 873 94 181
3 Do qual: pecuniária 0 0 0 0
4 (Não aplicável na UE)

EU-4a Do qual: ações ou direitos de propriedade equivalentes 0 0 0 0

5
Do qual: instrumentos associados a ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0

EU-5x Do qual: outros instrumentos 0 0 0 0
6 (Não aplicável na UE)
7 Do qual: outras formas 0 0 0 0
8 (Não aplicável na UE)
9 Número de membros do pessoal identificados 0 0 0 0

10 Remuneração variável total 0 0 0 0
11 Do qual: pecuniária 0 0 0 0
12 Do qual: diferida 0 0 0 0

EU-13a Do qual: ações ou direitos de propriedade equivalentes 0 0 0 0
EU-14 a Do qual: diferida 0 0 0 0

EU-13b
Do qual: instrumentos associados a ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0

EU-14b Do qual: diferida 0 0 0 0
EU-14x Do qual: outros instrumentos 0 0 0 0
EU-14y Do qual: diferida 0 0 0 0

15 Do qual: outras formas 0 0 0 0
16 Do qual: diferida 0 0 0 0
17 204 884 387 742 1 461 873 94 181

Remuneração 
variável

Total da remuneração (2 + 10)

Remuneração 
fixa

Verificou-se que, no Relatório e Contas, foram indicados 39 colaboradores críticos a 31/12/2021, quando deveriam ter sido identificados 34.
Para o preenchimento deste quadro, foram considerados todos os colaboradores críticos que exerceram funções ao longo do ano de 2021, mesmo que tenho cessado funções antes do final 
do período de referência.
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D.10. Modelo EU REM2 — Pagamentos especiais ao pessoal cuja atividade profissional 
tem um impacto significativo no perfil de risco das instituições (pessoal 
identificado) 

 

  

Modelo EU REM2 — Pagamentos especiais ao pessoal cuja ativ idade profissional tem um impacto significativ o no perfi l de risco das instituições (pessoal identificado)

a b c d
Função de fiscalização do 
órgão de administração

Função de gestão do órgão 
de administração 

Outros membros da 
direção de topo

Outro pessoal 
identificado

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0
9 0 0 0 0

10 0 0 0 0

11 0 0 0 0

Remuneração variável garantida atribuída 

Remuneração variável garantida atribuída - Número de membros do pessoal identificados

Remuneração variável garantida atribuída - Montante total

Do qual remuneração variável garantida atribuída paga durante o exercício financeiro, que não é tida em conta para o limite máximo dos 
prémios

Indemnizações por cessação de funções atribuídas em períodos anteriores que foram pagas durante o exercício financeiro

Do qual diferidas

Do qual indemnizações por cessação de funções pagas durante o exercício financeiro, que são tidas em conta para o limite máximo dos prémios

Do qual o pagamento mais elevado que foi atribuído a uma única pessoa

Indemnizações por cessação de funções atribuídas em períodos anteriores que foram pagas durante o exercício financeiro - Número de membros 
do pessoal identificados
Indemnizações por cessação de funções atribuídas em períodos anteriores que foram pagas durante o exercício financeiro - Montante total

Indemnizações por cessação de funções atribuídas durante o exercício financeiro - Número de membros do pessoal identificados

Indemnizações por cessação de funções atribuídas durante o exercício financeiro - Montante total

Do qual pagas durante o exercício financeiro 

Indemnizações por cessação de funções atribuídas durante o exercício financeiro
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D.11. Modelo EU REM3 — Remuneração diferida 

 

 

  

Modelo EU REM3 — Remuneração diferida 

a b c d e f EU - g EU - h
Remuneração diferida e retida Montante total da 

remuneração diferida 
atribuída para períodos 
de desempenho 
anteriores

Do qual devido à 
aquisição de direitos no 
exercício financeiro

Do qual aquisição de 
direitos em exercícios 
financeiros posteriores

Montante do 
ajustamento em função 
do desempenho 
aplicado no exercício 
financeiro 
relativamente à 
remuneração diferida 
que se tornou adquirida 
no exercício financeiro

Montante do 
ajustamento em função 
do desempenho 
aplicado no exercício 
financeiro 
relativamente à 
remuneração diferida 
que se tornou adquirida 
em anos de 
desempenho futuros

Montante total do 
ajustamento durante o 
exercício financeiro 
devido a ajustamentos 
implícitos ex post  (ou 
seja, variações do valor 
da remuneração 
diferida devido a 
variações dos preços 
dos instrumentos)

Montante total da 
remuneração diferida 
atribuída antes do 
exercício financeiro 
efetivamente paga no 
exercício financeiro 

Montante total da 
remuneração diferida 
atribuída ao período de 
desempenho anterior 
que se tornou adquirida 
mas está sujeita a 
períodos de retenção

1
Função de fiscalização do órgão de 
administração 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pecuniária 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ações ou direitos de 
propriedade equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Instrumentos associados a 
ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Outros instrumentos 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Outras formas 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Função de gestão do órgão de 
administração 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Pecuniária 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Ações ou direitos de 
propriedade equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Instrumentos associados a 
ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Outros instrumentos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Outras formas 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Outros membros da direção de topo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pecuniária 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Ações ou direitos de 
propriedade equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Instrumentos associados a 
ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Outros instrumentos 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Outras formas 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Outro pessoal identificado 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pecuniária 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Ações ou direitos de 
propriedade equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Instrumentos associados a 
ações ou instrumentos não 
pecuniários equivalentes 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Outros instrumentos 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Outras formas 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Montante total 0 0 0 0 0 0 0 0
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D.12. Modelo EU REM4 — Remuneração igual ou superior a 1 milhão de EUR por ano 

 

  

Modelo EU REM4 — Remuneração igual ou superior a 1 milhão de EUR por ano

a
EUR 0

1 de 1 000 000 até menos de 1 500 000 0

2 de 1 500 000 até menos de 2 000 000 0

3 de 2 000 000 até menos de 2 500 000 0

4 de 2 500 000 até menos de 3 000 000 0

5 de 3 000 000 até menos de 3 500 000 0

6 de 3 500 000 até menos de 4 000 000 0

7 de 4 000 000 até menos de 4 500 000 0

8 de 4 500 000 até menos de 5 000 000 0

9 de 5 000 000 até menos de 6 000 000 0

10 de 6 000 000 até menos de 7 000 000 0

11 de 7 000 000 até menos de 8 000 000 0
12 8 000 000 ou mais 0
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D.13. Modelo EU REM5 — Informação sobre a remuneração do pessoal cuja atividade 
profissional tem um impacto significativo no perfil de risco das instituições 
(pessoal identificado) 

 

 

 

 

Modelo EU REM5 
Informação sobre a remuneração do pessoal cuja ativ idade profissional tem um impacto significativo no perfil de risco das instituições (pessoal identificado)

a b c d e f g h i j

Função de 
fisca l ização do 

órgão de 
administração

Função de gestão 
do órgão de 

administração

Total do órgão 
de 

administração

Banca de 
investimento

Banca de  
retalho

Gestão de 
ativos

Funções 
empresaria is

Funções de 
controlo 
interno 

independentes

Todos os 
outros

Tota l  

1
Número tota l de membros 
do pessoal identificados

2
Do qual: membros do 
órgão de administração

7 3 10 10

3
Do qual: outros membros 
da direção de topo

4 1 2 13 3 2 25

4
Do qual: outro pessoal 
identificado

1 1 2

5
Remuneração tota l do 
pessoal identificado

204 884 387 742 592 626 279 484 38 561 152 908 685 966 218 465 180 679 2 148 690

6
Do qual: remuneração 
variável 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Do qual: remuneração f ixa  204 884 387 742 592 626 279 484 38 561 152 908 685 966 218 465 180 679 2 148 690

Remuneração do órgão de administração Seg mentos de atividade
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