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NOTA INTRODUTORIA 

0 relat6rio do Governo Societario e um procedimento introduzido recentemente na prac;a 

financeira cabo-verdiana, de caracter obrigat6rio para todas as instituic;5es financeiras sujeitas a 

regulac;ao do Banco Central de Caba Verde, institufdo atraves do Aviso numero 7 de 7 de 

Setembro de 2017 (com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2018}, com a finalidade primeira de 

garantir que as organizac;5es estejam atentas as boas praticas de governac;ao, tendo ja um C6digo 

de Governo Societario como referenda, e segunda de acompanhar e estar em linha com as 

orientac;5es internacionais, sendo que e sabido, que e cada vez maier a preocupac;ao em 

corresponder as exigencias internacionais, em acolher as recomendac;5es do GAFI na prevenc;ao 

e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e naturalmente, 

garantir e adequar devidamente o mercado financeiro cabo-verdiano, naquilo que sao os valores, 

a etica, o rigor, a confianc;a, a credibilidade e a sustentabilidade do sector, aos padr5es 

internacionalmente reconhecidos. 

0 Banco Central, vem desempenhando o seu papel de regulador, supervisor, de forma atenta, 

sendo percetfvel a intenc;ao de instigar nas instituic;5es o habito de criar e manter uma cultura de 

uma gestao cuidada, sa e transparente a todo tempo. 

Em conformidade, o Banco de Fomento Internacional, SA, preparou e aprovou o presente 

Relat6rio de Governo Societario, sujeito a Parecer do 6rgao de fiscalizac;ao, nos moldes 

caracterizados nos Avisos do Banco de Cabo Verde. 

A governac;ao de uma sociedade, como e sabido, refere-se ao conjunto de procedimentos, 

praticas, leis, polfticas que afetam a forma como uma entidade e formalmente administrada a 

longo e a curto prazo, servindo igualmente para avaliar e regular a relac;ao de direitos e 

responsabilidades entre as partes interessadas - stakeholders - da empresa, e.g. os acionistas, os 

gestores, os empregados, os fornecedores, os clientes, os bancos, os reguladores e a pr6pria 

comunidade onde esta inserida. 

0 BFI - Banco de Fomento Internacional, S.A., dentro daquilo que ea sua dimensao, natureza de 

neg6cio [core business], a sua estrategia de neg6cio, desenvolveu o seu modelo de Governo 

Societario que melhor lhe serve e guia naquilo que tern por uma gestao sa e responsavel, e que 
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assegura que a instituic;ao funcione em conformidade com o quadro legislativo e regulamentar 

existente. 

Para os devidos efeitos, o BFI disp5e de um C6digo de Governo Societario que determina e 

orienta os seus dirigentes nas posturas e condutas a adotar, tendo em linha de conta master, os 

valores, a reputac;ao e o bem-estar geral da instituic;ao. 

Assim, neste ambito, e em cumprimento do que esta estabelecido na lei, e nos termos dos, Artiga 

33Q da Lei das Atividades das lnstituic;5es Financeiras nQ 62/Vlll/2014 de 23 de Abril, Aviso nQ 6 

de 7 de Setembro de 2017 referente a C6digo de Governo Societario das lnstituic;oes Financeiras 

e, Aviso nQ 7 de 7 de Setembro de 2017 sabre o Relat6rio anual do Governo Societario, elabora 

o presente relat6rio com a finalidade de refletir nele a estrutura do seu governo societario, e o 

seu metodo de atuac;ao. 

Par raz5es de conformidade com o disposto regulamentarmente e porque concorda com a 

metodologia introduzida no Aviso nQ 7 /2017 do BCV, o Relat6rio adota a estrutura do modelo 

fixado no Anexo desse diploma, introduzindo apenas uma breve sfntese sabre o Banco. 
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SfNTESE sabre Banco de Fomento Internacional - BFI 

O projeto bancario BFI, de cariz dualista, Banca Private e Banca de lnvestimentos, tern como 

missao promover alternativas de investimento e aconselhamento ao cliente, orientadas pelas 

filosofias de Client Oriented e de solw;6es otimizadas - cad a cliente e um caso, na 6tica de gestao 

de ativos e aconselhamento estrategico a indivfduos de alto rendimento, empresas, instituic;:6es 

de caracter social, agencias de Estado e instituic;:oes bancarias. Abrange um leque de transac;:5es 

diversificado, incluindo as tradicionais operac;:oes bancarias de importac;:ao e exportac;:ao, 

montagem de operac;:oes de obtenc;:ao de capital, sindicac;:oes, aquisic;:oes, fusoes, reestruturac;:6es 

de empresas e avaliac;:ao de investimentos. 

A atuac;:ao do Banco e norteada por tres valores essenciais: seguranc;:a, discric;:ao e rentabilidade 

dos ativos geridos. A seguranc;:a do Banco e garantida pelo respeito de dois principios 

fundamentais: o Banco nao negoceia em instrumentos de risco por conta pr6pria; o Banco nao 

incorre em riscos de credito, pois apenas concede financiamentos devidamente garantidos. A 

seguranc;:a dos clientes e assegurada pelo recurse as mais modernas tecnicas de planeamento 

patrimonial, pelo enquadramento jurfdico e geopolitico em que o Banco atua, e por uma rigorosa 

politica de cust6dia dos valores em instituic;:6es de primeira linha, a nfvel internacional. 0 Banco 

protege, assim, os bens que cada Cliente confia a sua guarda, introduzindo uma gestao de 

alterac;:oes de circunstancias, coadjuvada por uma politica de imiscuir-se da curiosidade alheia. 

Com efeito, atraves da monitorizac;:ao permanente da legislac;:ao de um conjunto estrategico de 

pafses, o BFI esta apto a apoiar cada cliente no planeamento rigoroso e legftimo do seu 

patrim6nio e nas suas operac;:6es patrimoniais, contabilisticas, financeiras e comerciais, com 

recurse as mais sofisticadas tecnicas, internacionalmente disponfveis. 

Os servic;:os do Banco sao assegurados pelo recurse as melhores equipas a nfvel internacional que 

o Banco monitoriza em permanencia. 

Ao contrario de muitas sucursais ou subsidiarias de outros bancos, o Banco de Fomento 

Internacional nao depende de qualquer instituic;:ao financeira controlada par autoridades de 

outros territ6rios, o que lhe confere uma clara vantagem concorrencial a nfvel da seguranc;:a e da 

confidencialidade da gestao dos respetivos patrim6nios. 
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0 controlo acionista do BFI e assegurado por profissionais independentes de Governos ou de 

grupos empresariais e a sua administrac;ao esta atribufda a pessoas competentes com vasto 

curricula na banca internacional. 

E precisamente sabre esta gestao que o presente Relat6rio de Gestao societaria se debruc;a, na 

6tica de evidenciar os criterios de boa governac;ao que o BFI tern institufdos 

BFI I Relat6rio do Governo Societario 2018 (5) 



~BFI 
A. DECLARA~AO DE ACOLHIMENTO 

Pela facilidade de interpretac;ao, que o pr6prio modelo intraduz, o BFI opta por evidenciar num 

quadra as Recomendac;oes propostas regulamentarmente, evidenciando as que Acolhe, Acolhe 

parcialmente e Nao acolhe, caracterizando, esta ultimas, como temporarias ou definitivas, e 

fundamentando a razao(oes) pela qual(ais) a Recomendac;ao todavia nao tern o estatuto de 

"Acolhe". Por esta via, o BFI corresponde aos numeras de 1a4 da Sec;ao A do Modelo de Relat6rio 

de Contralo Societario. 

A grande maioria das recomendac;oes previstas no C6digo de Governo Societario. Contudo, e 

not6rio e reconhecido, pelos seus gestores, que o aperfeic;oamento do modelo de Governo 

Societario e desejavel, e possfvel, e enquadra-se na polftica institufda de melhoramento 

continua. 

As Recomendac;oes Nao Acolhidas, respeitando a alinea a) do numero 2 do Artiga 3Q do Aviso 

7 /2017 do BCV, todas elas pelo Conselho de Administrac;ao, sao justificadas, casuisticamente, 

indicando, Conforme disposto regulamentarmente, 0 caracter transit6rio OU permanente do nao 

acolhimento. 

lmporta realc;ar o empenho do BFI em adequar a sua Governac;ao a maioria das Recomendac;oes 

previstas no C6digo de Governo Societario, sendo que a grande parte daquelas Nao Acolhidas 

tern um caracter pravis6rio. 

De facto, apenas as duas Recomenda~oes que referem (uma em parte - 1.3.1.- e outra na sua 

exclusividade - 1.3.2.) o genera na composi~ao dos 6rgaos de gestao, foram classificadas com o 

Nao Acolhimento com caracter definitivo - sendo certo que o definitivo e subjetivo. E, por isso, 

importa realc;ar estes Nao Acolhimentos. 

0 BFI, ao longo dos anos, nunca deixou de admitir um qualquer colaborador pelo seu genera e 

sempre pautou a sua atua~ao pela polftica de contratar colaboradores pelos requisites de 

competencia, integridade, experiencia e autonomia de decisoes. Esta ea politica institufda pelos 

acionistas em Assembleia Geral. E, por estas razoes, entende-se desnecessario estabelecer 

criterios de diversidade, dando particular atenc;ao ao do genera, e, sobretudo, estabelecer e 
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publicar um programa destinado a assegurar, ate 2020, a representa~ao equilibrada de genera 

na composic;ao dos 6rgaos sociais. 

Recomenda~oes do C6digo de Governo Societario 
das lnstitui~oes Financeiras - BCV 

11. ADMINISTRAc;AO 

I 1.1. Administra~ao Executiva 

1.1.1. O 6rgao de administra~ao deve delegar a 
administra~ao corrente da institui~ao financeira e 
cada administrador executive deve ser encarregado 
especificamente de determinadas materias. 

1.1.2. 

Declara~ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transitorio 
ou Definitivo) 

Acolhe 

regulamento interno relativo ao seu Acolhe 
funcionamento incluindo o da comissao executiva . 

Fundamenta~ao das 
recomenda~oes parcialmente 

ou nao acolhidas 

0 6rgao de administra~ao deve aprovar um EJ 
~=================i 

1.1.3. Os administradores que exer~am fun~oes 

executivas, quando solicitados por outros membros 
de 6rgaos sociais, devem prestar, em tempo util e Acolhe 
de forma adequada ao pedido, as informa~oes por 
aqueles requeridas. 

1.1.4. O 6rgao de administra~ao deve assegurar que a 
institui~ao financeira atua de forma consentanea 
com os seus objetivos, nao devendo delegar a sua 
competencia, designadamente, no que respeita a: 

1.1.4.1. definir a estrategia e as estrategias I 
polfticas gerais da sociedade; . Acolhe 

1.1.4.2. definir a estrutura empresarial d~ I 
grupo; Acolhe 

1.1.4.3. decisoes que devam ser consideradas EJI 
estrategicas ~evido ao s~u. montante, risco ou as Acolhe 
suas caractenst1cas espec1a1s. . 

1.1.5. 0 Regulamento do 6rgao de administra~ao deve o presente Regulamento do CA 
prever que o exercfcio, pelos administradores 
executivos, de fun~oes executivas em sociedades Nao Acolhe 
fora do grupo seja previamente autorizado pelo (Caracter transit6rio) 
pr6prio 6rgao de administra~ao ou pelo 6rgao de 
fiscaliza~ao. 

1.1.6. o 6rgao de administra~ao de institui~oes e credito 
deve incluir pelo menos dois membros executivos 
residentes. 

BFI I Relatorio do Governo Societario 2018 

Nao Acolhe 
(Caracter transitorio) 

nao preve a sugestao. Contudo, 
como assim sucede na pratica, o 
Regulamento do CA sera 
adaptado, em 2019, em 
conformidade a sugestao. 

A polftica em curso sobre a 
constitui~ao do CA pertence aos 
acionistas, cabendo ao CA a 
divisao de pelouros entre os seus 
membros, sempre obedecendo ao 
disposto legal e 
regulamentarmente. O CA alertara 
os seus acionistas da 
Recomenda~ao . 
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Recomendac;:oes do C6digo de Governo Societario 
das lnstitui~oes Financeiras - BCV 

1.2. Administra~ao nao Executiva 

1.2.1. 0 6rgao de administrac;:ao deve incluir um numero 

Declara~ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transit6rio 
ou Definitivo) 

de membros nao executives que garanta efetiva 

capacidade de acompanhamento, supervisao e Acolhe 

avaliac;:ao da atividade dos restantes membros do 

6rgao de administrac;:ao . 

1.2.2. Entre os administradores nao executives devem 

contar-se uma proporc;:ao adequada de 

independentes, tendo em conta o modelo de 
governai;:ao adotado. 

Considera-se para este efeito como independente o 

administrador que nao esteja associado a qualquer grupo 
de interesses especificos na sociedade nem se encontre 

em alguma circunstancia suscetfvel de afetar a sua isenc;:ao 

de analise ou de decisao, nomeadamente em virtude de: 
a) Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com 

ela se encontre em relai;:ao de dominio ou de grupo nos 
ultimas tres a nos; 

b) Ter, nos ultimas tres anos, prestado servii;:os ou estabelecido 
relai;:ao comercial significativa com a sociedade ou com Acolhe 
sociedade que com esta se encontre em relai;:ao de dominio 
OU de grupo, seja de forma direta OU enquanto Socio 
administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva; 

c) Ser beneficiario de remunerai;:ao paga pela sociedade ou par 
sociedade que com ela se encontre em relai;:ao de dominio 
ou de grupo alem da remunerai;:ao decorrente do exerdcio 
das funi;:oes de administrador; 

d) Viver em uniao de facto ou ser c6njuge, parente ou afim na 
linha reta e ate ao 3.o grau, inclusive, na linha colateral, de 
administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou 
indiretamente de participai;:ao qualificada; 

e) Ser titular de participai;:ao qualificada ou representante de 
um acionista titular de participai;:oes qualificadas. 

1.2.3. Seo presidente do 6rgao de administrac;:ao exercer 
func;:oes executivas, este 6rgao deve indicar, de 

entre os seus membros, um administrador 

independente que assegure a coordenac;:ao dos 

trabalhos dos demais membros nao executives e as Acolhe 
condii;:oes para que estes possam decidir de forma 
independente e informada ou encontrar outro 
mecanismo equivalente que assegure aquela 
coordenac;:ao . 

BFI I Relat6rio do Governo Societario 2018 
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Fundamentac;:ao das 

recomenda~oes parcialmente 
ou nao acolhidas 

(8) 



Recomendar;:oes do Codigo de Governo Societario 
das lnstituii;oes Financeiras - BCV 

1.3. Diversidade 

1.3.1. As instituii;oes financeiras devem estabelecer 
criterios e requisitos relativos ao perfil de novos 
membros do 6rgao de administra<;ao, adequados a 
fun<;ao a desempenhar, sendo que alem de 
atributos individuais (como independencia, 
integridade, experiencia e competencia), esses 
perfis devem considerar requisitos de diversidade, 
dando particular aten<;ao ao do genero, que possam 
contribuir para a melhoria do desempenho do 
6rgao e para o equilfbrio na sua composi<;ao . 

1.3.2. As institui<;5es financeiras devem estabelecer e 
publicar um programa destinado a assegurar, ate 
2020, a representa<;ao equilibrada de genero na 

Declarar;:ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transitorio 

ou Definitivo) 

Acolhe 
parcialmente 
(Caracter 
transit6rio/definitivo) 

composic;:ao dos 6rgaos sociais, distinguindo entre Acolhe 
cargos de administra<;ao executiva e nao executiva. parcialmente 

I 2. FISCALIZAc;:Ao 

(Caracter 
transit6rio/definitivo) 

~=============: 

2.1. O presidente do 6rgao de fiscalizac;:ao deve ser 
independente, de acordo com o criteria legal 
aplicavel, e possuir as competencias adequadas ao Acolhe 
exercfcio das respetivas fun<;5es. 

2.2. 0 6rgao de fiscaliza<;ao deve ser o interlocutor 
principal do auditor externo e o primeiro destinatario 
dos respetivos relat6rios, competindo-lhe, 
designadamente, propor a respetiva remunerac;:ao e 
zelar para que sejam asseguradas, dentro da 
institui<;ao, as condic;:5es adequadas a prestac;:ao dos 
servi<;os. 

2.3. 0 6rgao de fiscaliza<;ao deve avaliar o funcionamento 
dos sistemas de controlo interno e de gestao de riscos 

Nao Acolhe 

e propor os ajustamentos que se mostrem Acolhe 
necessarios. 
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Fundamentar;:ao das 

recomendai;oes parcialmente 
OU nao acolhidas 

Um dos Va lores pelo qua Io BFI se 
rege e o da lgualdade. Como tal 
nao discrimina nem excluiu a 
participa<;ao de nenhum genero. 
Outrossim, a institui<;ao valoriza 
requisitos de competencia, 
integridade, experiencia e 
autonomia de decis5es. 

Sem prejuizo do disposto no ponto 
1.3.1. e em seu complemento, o 
BFI, ao longo dos a nos, tern 
desenvolvido esfor<;os no sentido 
de equilibrar a representac;:ao do 
genero nos 6rgaos de gestao da 
institui<;ao, nao considerando 
necessario, nem aconselhavel, 
estabelecer e publicar um 
Programa para esse efeito. 

Sem prejufzo do Conselho Fiscal 
ter pleno conhecimento dos 
Relat6rios de Auditoria Externa e 
acompanhar os respetivos 
trabalhos, com total liberdade de 
atuac;:ao, consideramos a 
Recomendac;:ao pouco pratica no 
piano operacional, porventura 
causadora de atrasos 
consideraveis que podem limitar 
as exigencias temporais de 
re po rte . 
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Recomenda~oes do Codigo de Governo Societario 

das lnstitui!;oes Financeiras - BCV 

Declara!;ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transit6rio 

ou Oefinitivo) 

2.4. 0 6rgao de fiscaliza~ao deve pronunciar-se sabre os 
pianos de trabalho e os recurses afetos aos servic;:os 

de auditoria interna e aos servic;:os que velem pelo 
cumprimento das normas aplicadas a instituic;:ao 
(compliance), e deve ser destinatario dos relat6rios 
realizados par estes servic;:os pelo menos quando Acolhe 
estejam em causa materias relacionadas com a 

prestac;:ao de contas, a identificac;:ao ou resoluc;:ao de 
conflitos de interesses e a detec;:ao de potenciais 
ilegalidades. 

13. CONTROLO INTERNO 

3.1. 0 6rgao de administrac;:ao da instituic;:ao financeira 
deve assegurar a existencia de recurses materiais e 
humanos suficientes e adequados para a execuc;:ao 
das func;:oes e tarefas inerentes ao sistema de Acolhe 

controlo interno e promover as necessarias ac;:oes 

3.2. 

de formac;:ao em materia de controlo interno. 

Para acautelar a independencia do sistema de 
controlo interno, os responsaveis pelas areas de 
auditoria interna, controlo de cumprimento e 
gestao de riscos devem reportar hierarquicamente 
a um administrador sem pelouro nas areas 
supervisionadas. 

Acolhe 

3.3. As instituic;:oes financeiras devem prever 
mecanismos internos de denuncia de 
irregularidades que prevejam uma protec;:ao Acolhe 

adequada para os denunciantes de boa-fe. 

14. REMUNERA~AO 

4.1. 

4.2. 

Todos os membros da Comissao de Remunera~oes 
ou equivalente devem ser independentes 
relativamente aos membros executives do 6rgao de 
administrac;:ao e incluir pelo menos um membro 
com conhecimentos e experiencia em materias de 
polftica de remunerac;:ao . 

Acolhe 

~BFI 
Fundamenta~ao das 

recomenda!;Oes parcialmente 
OU nao acolhidas 

A declarac;:ao sabre a polftica de remunerac;:ao dos CJI 
6rgaos de administrac;:ao e fiscalizac;:ao deve indicar, 

nomeadamente : . 

~====================~! 
ldentificac;:ao e explicitac;:ao dos criterios utilizados Ej a) 

para a determinac;:ao da remunerac;:ao a atribuir aos Acolhe 
membros dos 6rgaos sociais; 
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Recomenda~oes do C6digo de Governo Societario 
das lnstitui~oes Financeiras - BCV 

Declara~ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transit6rio 
ou Oefinitivo) 

b) lnformac;ao quanto ao montante maximo potencial, 

c) 

4.3. 

em termos individuais, e ao montante maximo 

potencial, em termos agregados, a pagar aos Acolhe 
membros dos 6rgaos sociais, e identificac;ao das parcialmente 
circunstancias em que esses montantes maximos (Caracter transit6rio) 
podem ser devidos; 

quanto a exigibilidade lnformac;ao 
inexigibilidade 
destituic;ao ou 
administradores. 

de pagamentos relativos 
cessac;ao de func;oes 

OU 

a 
de Acolhe 

efetivo e desincentivar a assunc;ao excessiva de riscos . 

~BFI 
Fundamenta~ao das 

recomenda(:oes parcialmente 
OU nao acolhidas 

A polftica em vigor defende 
patamares maximos de 

remunera~ao variavel, aprovados 
em A.G. e imputados a cada 
exercicio de atividade. Cabe ao 
6rgao de gestao a distribuic;ao 
individual. 

A remunerac;ao dos membros executivos do 6rgao de t:=], 
administrac;ao deve basear-se no desempenho Acolhe 

:======================~I 
4.4. 

4.5. 

A remunerac;ao dos membros nao executives do 
6rgao de administra<;ao e a remunerac;ao dos 
membros do 6rgao de fiscalizac;ao nao deve incluir Acolhe 
nenhuma componente cujo valor dependa do 
desempenho da instituic;ao financeira ou do seu valor. 

A componente variavel da remunerac;ao deve ser 
globalmente razoavel em relac;ao a componente fixa 
da remunerai;:ao, e devem ser fixados limites Acolhe 

maximos para todas as componentes. 

4.6. Uma pa rte significativa da remunera<;ao variavel deve 
ser diferida por um perfodo nao inferior a tres a nos, e 
o direito ao recebimento da componente diferida Nao Acolhe 
deve ficar dependente da continua<;ao do (Caracter 
desempenho positivo da sociedade ao longo desse transit6rio/definitivo) 

perfodo. 

4.7. Quando a destituic;ao de administrador nao decorra 
de violac;ao grave dos seus deveres nem da sua 
inaptidao para o exerdcio normal das respetivas 
func;5es, mas, ainda assim, seja reconduzfvel a um 
inadequado desempenho, devera a instituic;ao Nao Acolhe 
financeira encontrar-se dotada dos instrumentos (Caracter transit6rio) 

ju rfdicos adequados e necessaries para que qualquer 
indemnizac;ao ou compensac;ao, alem da legalmente 
devida, nao seja exigfvel. 
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A ser proposto a Comissao de 
vencimentos. 

Em considerac;ao de aprecia<;ao no 
decorrer do exercfcio de 2019. 
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Recomendat;oes do Codigo de Governo Societario 

das lnstituit;oes Financeiras - BCV 

Declara~ao de 
Acolhimento 

(Caracter Transit6rio 
ou Definitivo) 

, Fundamentai;ao das 

1s. INFORMA<;:AO 

s.1. As institui~oes devem proporcionar, atraves do seu 
sftio na Internet, em portugues e ingles, acesso a 
informat;oes que permitam o conhecimento sobre a Nao Acolhe 
sua evoluc;ao e a sua realidade atual em termos (Caracter tran sit6rio) 

econ6micos, financeiros e de governo societario . 

s.2. As instituic;oes financeiras devem disponibilizar no CJI 
seu sftio na Internet, em portugues e ingles, pelo 
menos os seguintes elementos: 

a) Relat6rios e contas da instituit;ao referentes aos dois Nao Acolhe 
ultimos anos; (Caracter transit6rio) 

b) Curriculum vitae dos administradores em funt;oes da Nao Acolhe 
instituic;ao financeira; (Caracter transit6rio) 

c) Polfticas internas adotadas pela instituic;ao financeira; Nao Acolhe 
(Caracter transit6rio) 

d) Relat6rios de aval iac;ao de adequac;ao e demais Nao Acolhe 
informat;ao preparat6ria da Assembleia Geral. (Caracter transit6rio) 
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recomenda~oes parcialmente 
OU nao acolhidas 

A ser incluido no decorrer de 2019. 

A ser incluido no decorrer de 2019. 

A ser inclufdo no decorrer de 2019. 

A ser inclufdo no decorrer de 2019. 

A ser incluido no decorrer de 2019. 
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B. ESTRUTURA ACIONISTA 

I. Estrutura de capital 

5. Estrutura de capital (capital social, numero de aroes, distribuirao do capital pelos 

acionistas), incf uindo indicaroo das aroes OU obrigaroes noo admitidas G negociaroo, 

diferentes categorias de aroes, direitos e deveres inerentes as mes mas e percentagem 

de capital que cada categoria representa. 

0 Banco de Fomento Internacional, S.A. e uma instituic;ao financeira de direito Cabo-verdiano, 

cujo capital social, totalmente subscrito e realizado, e, atualmente, de ECV 700.000.000,00 

(setecentos milhoes de escudos), representado por setecentas mil ac;oes do valor nominal de mil 

escudos cada uma. 

As Ac;oes representativas do Capital Social sao nominativas e escriturais, cabendo a instituic;ao o 

seu registo. 

Os acionistas gozam de direito de preferencia, na proporc;ao das ac;oes que, na data da respetiva 

subscric;ao, estiverem depositadas ou registadas em seu nome. 

A Assembleia-geral pode deliberar a emissao de ac;oes preferenciais sem voto, nos aumentos de 

capital, mesmo quando por incorporac;ao de reservas, ate ao montante representative de 

metade do capital social e a conversao de ac;oes ordinarias em ac;oes preferenciais sem voto, ate 

ao mesmo montante atras referido. 

6. Restri~Bes a transmissibilidade das a~Bes, tais como c/6usulas de consentimento para 

a aliena~ao OU limita~Bes a titularidade de a~Bes. 

As ac;oes s6 serao transmisslveis mediante previo consentimento da sociedade. A transmissao de 

ac;oes a nao acionistas nao poderao ter lugar, se o adquirente for pessoa ou entidade que exerc;a 

direta ou indiretamente atividade concorrencial com a da sociedade e a sua participac;ao no 

capital social se mostre contraria ao interesse social. 

A concessao ou recusa do consentimento da sociedade a transmissao de ac;oes compete ao 
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Conselho de Administra~ao, conforme previsto estatutariamente. 

7. Numero de ar;oes pr6prias, percentagem de capital social correspondente e 

percentagem de direitos de voto a que corresponderiam as ar;oes pr6prias. 

A sociedade pode adquirir e deter a~5es pr6prias nos termos e casos previstos na lei e praticar 

sabre elas as opera~5es legalmente permitidas, sendo que ao memento nao detem qualquer 

a~ao. 

8. Regime a que se encontre sujeita a renovar;iio au revogar;iio de medidas defensivas, 

em particular aquelas que prevejam a limitm;iio do numero de votos suscetfveis de 

detenr;iio au de exercfcio par um unico acionista de forma individual ou em 

concertar;iio com outros acionistas. 

A cada cem a~5es corresponde um voto, nao havendo qualquer outra medida defensiva que 

preveja a limita~ao do numero de votos. Os acionistas que nao possuam o numero de a~5es 

necessarias para deter um voto em Assembleia Geral poderao agrupar-se para esse efeito, 

devendo depositar na sede social, ate dez dias antes da reuniao, o documento comprovativo do 

agrupamento. 

9. Acordos significativos de que a instituir;iio seja parte e que entrem em vigor, sejam 

alterados au cessem em caso de mudanr;a de controlo da instituir;tio na sequencia de 

uma oferta publica de aquisir;tio, bem coma os efeitos respetivos, salvo se, pela sua 

natureza, a divulga<;oo dos mesmos for seriamente prejudicial para a instituir;iio, 

exceto sea instituir;iio for especificamente obrigada a divulgar essas informar;oes par 

forr;a de outros imperativos legais. 

Nao aplicavel. 

10. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da instituir;oo e possam conduzir a 

restrir;oes em materia de transmissoo de valores mobiliarios au de direitos de voto. 

Nao Aplicavel 
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II. Participa~oes Sociais e Obriga~oes detidas 

11. /dentificar;ao das pessoas singulares OU coletivas que, direta OU indiretamente, SGO 

titulares de participar;oes qualificadas, com indicar;ao detalhada da percentagem de 

capital e de votos imputavel e da Jonte e causas de imputar;ao. 

N9 de 
Nome CVE % do numero de votos 

Ac;:oes 

Jose Francisco Casquilho Braz da Silva 345 095 

Helena Maria Saraiva de Ref6ios Braz da Silva 139 860 

Jose Francisco Saraiva de Ref6ios Braz da Silva 139 860 

Outros acionistas 75185 

345 095 000,00 

139 860 000,00 

139 860 000,00 

75 185 000,00 

49,31% 

19,98% 

19,98% 

10,73% 

Total 700 000 700 000 000,00 100,00% 

12. lndicar;ao sabre o numero de ar;oes e obrigar;oes detidas por membros dos 6rgaos de 

administrar;ao e de fiscalizar;ao. 

Membro do Conselho de Administra~ao: Jose Francisco Saraiva de Ref6ios Braz da Silva 

Numero de Ac;:oes: 139 860, correspondentes a 19,98% dos votos elegiveis. 

13. lnformar;ao sabre a existencia de relar;oes significativas de natureza comercial entre 

os titulares de participar;oes qualificadas e a instituir;ao. 

Nao Aplicavel. 

14. lndicar;ao dos poderes especiais do 6rgao de administrar;ao, nomeadamente no que 

respeita a deliberar;oes de aumento do capital, com, quanta a estas, indicar;ao da 
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data em que /he foram atribuidos, prazo ate ao qua/ aque/a competencia pode ser 

exercida, limite quantitativo maxima do aumento do capital social, montante ja 

emitido ao abrigo da atribuic;ao de poderes e modo de concretizac;ao dos poderes 

atribuidos. 

A deliberac;ao no que concerne ao aumento do capital da instituic;ao, compete l'.mica e 

exclusivamente a Assembleia Geral. 

C. ORGAOS SOCIAIS E COMISSOES 

I. ASSEMBLEIA GERAL 

a) Composic;ao: 

15. ldentificar;ao e cargo dos membros da mesa da Assembleia Geral e respetivo mandato 

(inicio e Jim); 

A Mesa da Assembleia-geral e constitufda por um Presidente e um Secretario, eleitos em 

Assembleia-geral, de entre os acionistas ou nao, por um perfodo de tres anos, sendo sempre 

permitida a sua reeleic;ao. O presente mandato corresponde ao trienio 2016-2018. 

).> Joao Pereira da Silva - Presidente (31/07 /2017) 

).> Jose Pedro Miranda Nunes -Secretario (31/07 /2017) 

b) Exercfcio do direito de veto 

16. Eventuais restrir;Bes em materia de direito de voto, tais coma limitar;Bes ao exercicio 

do voto dependente da titularidade de um numero ou percentagem de ac;Bes ou 

prazos impastos para o bloqueio de ar;Bes ou para o exercicio do direito de voto; 

A Assembleia-Geral da sociedade e constitufda pelos acionistas com direito de voto. 

Tern direito de voto o acionista que reunir cumulat ivamente as seguintes condic;oes: 

I. Possuir pelo menos cem ac;oes; 
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II. Ter, ate ao quinto dia util anterior ao designado para a reuniao da assembleia 

geral, as ac;oes escrituradas ou averbadas em seu nome, ou depositadas em 

qualquer instituic;ao bancaria em seu nome, devendo neste ultimo caso o 

respetivo comprovativo ser apresentado na sociedade ate a referida data. 

Ill. Os acionistas que nao possufrem o numero de ac;oes previstas no ponto I, 

poderao agrupar-se par forma a completar esse numero, devendo depositar 

na sede social, ate dez dias antes do dia marcado para a reuniao da assembleia 

geral, o documento comprovativo do agrupamento, o qua I devera canter, para 

ser valido, a menc;ao do representante dos acionistas agrupados. 

Nos termos da lei e dos Estatutos do Banco, as deliberac;oes em Assembleia-Geral, sob 

proposta do Conselho de Administrac;ao sabre o aumento de capital, sao tomadas par maioria 

absoluta de votes dos acionistas, requerendo a maioria de pelo menos 75% do capital social. 

17. lndica~ao da percentagem maxima dos direitos de voto que podem ser exercidos par 

um (mica acionista ou por acionistas que com aque/e se encontrem nu ma re/a~oo de 

dominio ou de grupo. 

Nao Aplicavel. 

18. ldentifica~ao das delibera~oes acionistas que, por imposi~ao estatutaria, s6 podem 

ser tomadas com maioria qualificada, para a/em das legalmente previstas, e 

indicarao dessas maiorias. 

Nao Aplicavel. 
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II. ADMINISTRA~AO 

a) Composic;ao 

19. Regras estatutarias sobre requisitos procedimentos e materiais aplic6veis a 
nomea~ao e substitui~iJo dos membros do Conselho de Administra~iJo; 

A administrac;:ao da sociedade e exercida por um conselho de administrac;:ao composto por cinco, sete 

ou nove administradores efetivos, acionistas ou nao, eleitos em assembleia-geral, por perfodos de tres 

anos e reelegiveis de acordo com o estabelecido nas disposic;:oes legais aplicaveis. 0 presente mandate 

decorre no trienio 2016-2018. 

A assembleia-geral designa, de entre os administradores eleitos, o presidente do Conselho de 

Administrac;:ao. 

A substituic;:ao de membros do Conselho de Administrac;:ao durante o mandate e realizada por 

cooptac;:ao do 6rgao, sendo ratificada na Assembleia Geral imediatamente seguinte a deliberac;:ao. 

A responsabilidade de cada administrador sera caucionada por alguma das formas permitidas por lei, 

na importancia de um milhao de escudos, a qual se mantera em todos os cases de renovac;:ao do 

mandate. Esta cauc;:ao podera ser dispensada ou alterada por deliberac;ao da Assembleia-geral que 

proceder a eleic;:ao. 

20. Composi~iJo do Conse/ho de Administra~ao, com indica~ao do numero estatutario 

mfnimo e m6ximo de membros, durm;ao estatutaria do mandato, numero de 

membros efetivos, data da primeira designa~ao e data do termo de mandato de coda 

membro. 

A gestao da sociedade e exercida por um Conselho de Administrac;:ao composta por um 

presidente nao-executivo e por seis vogais, com a durabilidade do mandate trienal e reelegiveis 

de acordo com o estabelecido nas disposic;:oes legais aplicaveis. Sao eles: 

);;- Dr. Jose Pedro de MoraisJunior-Presidente (nomeado em 24/06/2014 mantem-se ate 

a presente data); 

);;- Dr. Luis Filipe Patricio Rodrigues - Vogal (nomeado em 10/01/2008 e mantem-se ate a 
presente data); 
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~ Dr. Jose Francisco Saraiva de Ref6ios Braz da Silva - Vogal (nomeado em 27 /04/2012 e 

mantem-se ate a presente data) 

~ Dr. Rui Manuel Simoes Coelho Fernandes - Vogal (nomeado em 24/06/2014 mantem

se ate a presente data); 

~ Dr. Adalberto de Oliveira Mendes - Vogal (nomeado em 28/05/2018 mantem-se ate a 
presente data); 

~ Dr. Antonio Pedro Mauricio dos Santos - Vogal nao-executivo (nomeado em 

28/05/2018 mantem-se ate a presente data); 

~ Dr. Jose Luis Tavares Pereira Neves - Vogal nao-executivo que aguarda registo no BCV. 

21. Distinr;oo dos membros executivos e noo executivos do Conse/ho de Administrar;oo e, 

re/ativamente aos membros noo executivos, identificar;oo dos membros que podem 

ser considerados independentes. 

CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO 

~ Dr. Jose Pedro de Morais Junior- Presidente Nao Executive - lndependente 

~ Dr. Luis Filipe Patricio Rodrigues-Administrador Executive; 

~ Dr. Jose Francisco Saraiva de Ref6ios Braz da Silva -Administrador Executive; 

~ Dr. Rui Manuel Simoes Coelho Fernandes -Administrador Executive - lndependente; 

~ Dr. Adalberto de Oliveira Mendes-Administrador Executive - lndependente; 

~ Dr. Antonio Pedro Mauricio dos Santos-Administrador Nao Executive - independente; 

~ Dr. Jose Luis Tavares Pereira Neves -Administrador Nao Executive- independente. 

ZZ. Qualificar;oes profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 

membros do Conselho de Administra<;oo e numero de cargos exercidos pelos 

membros do 6rgoo de administrar;oo em acumular;oo. 
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Nomes Posic;ao Formac;ao Observac;ao 

Dr. Jose Pedro Presidente 

Morais Junior 

Dr. Luis Filipe Vogal 

Patricio 

Rodrigues 

Executivo 

Dr. Rui Manuel Vogal 

Simoes Coelho Executivo 

Fernandes 

Dr. 

Francisco 

Jose Vogal 

Saraiva de 

Ref6ios Braz da 

Silva 

Executivo 

Dr. Adalberto de Vogal 

Oliveira Mendes Executivo 

Licenciado 

Economia 

PCA da COBEJE; PCG do Banco de 

Neg6cios lnternacionais e Consultor de 

Empresas, em Angola. 

Licenciado em Acumula mais de 30 anos de 

experiencia no setor financeira, 

nomeadamente bancaria e mercado de 

capitais. 

Gestao e MBA 

Licenciado 

Gestao 

Mestrado 

Direito 

Mestre 

em Socio-fundador da empresa LISIS 

Capital - sociedade financeira de 

investimentos, especializada em fusees 

e aquisic;oes, em Espanha, com larga 

experiencia bancaria . 

em Administrador na OPEX e na Tamega 

Internacional, em Portugal. 

em 

Gestao, Licenc. 
Professor universitario com experiencia 

bancaria. 
em Auditoria 

Eng. Antonio Vogal Nao Eng. S6cio-gerente da LAC - Laborat6rio de 

Analises Clinicas Lda., Em Caba Verde. Pedro Mauricio Executivo 

dos Santos 

Electrotecnico 

Dr. Jose Lufs Vogal Nao Licenciado 

Tavares Pereira Executivo 

Neves 
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Economia 

Secretario-geral da Camara de 

Comercio, lndustria, e Servic;os de 

Sotavento. 

[20] 



~BFI 
23. Politica da instituip1o quanta a diversidade de genera na composic;ao dos seus 6rgaos 

sociais. 

Nao aplicavel. O BFI, ao longo dos a nos, nunca praticou qualquer descriminac;ao no genera, tendo 

pautado a sua atuac;ao pela polftica de contratar colaboradores pelos requisites de competencia, 

integridade, experiencia e autonomia de decisoes. O Banco nao detem uma polftica quanta a 
diversidade do genera nos seus 6rgaos sociais ou qualquer unidade organica. 

Ate ao exerdcio findo em 2017, o quadro de colaboradores do Banco era composto por 71% de 

mulheres e 29% de homens. O racio, no exerdcio de 2018, sofreu alterac;ao com as contratac;oes 

realizadas, sendo, presentemente, de 55% do sexo feminino e 45% do sexo masculine. 

24. Rela9i5es familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 

membros do Conselho de Administra9ao com acionistas a quern seja imputavel 

participa9ao qualificada superior a 2% dos direitos de voto. 

Existe um lac;o familiar entre o acionista Dr. Jose Francisco Casquilho Braz da Silva e o 

administrador Dr. Jose Francisco Saraiva de Refoios Braz da Silva, que sao pai e filho 

respetivamente. 

25. Organogramas ou ma pas funcionais relativos a reparti9ao de competencias entre os 

varios 6rgaos sociais, comissoes e/ou departamentos da instituic;ao, incluindo 

informat;5o sabre delega<;oes de competencias, em particular no que se refere a 
delega9ao da administra9ao quotidiana da instituic;ao. 

0 organograma do BFI e ilustrado na estrutura apresentada na pagina seguinte: 
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ASSEMBLEIA-GERAL) 

COMISSAO DE VENCIMENTOS 
Presidente 

2 Vogais 

AUDITORIA EXTERNA 
Antunes Rodrigues & 
Celia Custodio - SROC 

Comite ALCO 

(Administradores 

Executivos) 

Comote de CREDITO 

(Admonostradores 

Executivos) 

BANCA de INVESTIMENTO 

Corporate Finance 

Projects 

Capital Markets 

Banca lnstitucional 

CONSELHO DE ADMINISTRA<;:AO 
Jose Pedro de Morais (Presidente Nao Executive - Chairman) 

Luis Filipe Patricio Rodrigues (Vogal e CEO) 

Jose F. Saraiva de Refoios Braz da Silva (Vogal Executive) 

Rui Manuel Simoes Coelho Fernandes (Vogal Executive) 

Adalberto de Oliveira Mendes (Vogal Executive) 

Antonio Mauricio dos Santos (Vogal Nao executive) 

Jose Lu is Neves (Vogal Nao executive) 

BANCA PRIVADA 

Gestao de clientes 

Gestao de prospects 

Correspondentes/ Agentes 

Relations 

OPERA<;:OES 

lnstru~oes Clientes 

Correspondent Banks 

Tesouraria 

Reporting Operational 

Gestao de ativos 

Risco Operacional 

~~sJi.~6~~ ;u~irii~~ : :(~+~ f: ~f h~ +. ~!H : 
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CONSELHO FISCAL 
Presidente 
2 Vogais 

2 Suplentes 

AUDITORIA INTERNA 

COMPLIANCE 

PLANEAMENTO e 
CONTROLO 

GABINETE DE 

COMUNICAl;AO E IMAGEM 

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E 

RH 

Contabilidade e RH 

Fornecedores e Diversos 

Racios e normas prudenciais 

Reporting consolidado 

r~ni~~~iii$~e:1~i~i.1i~o):: 
: 1,i,oiili>e1to: Cie:oi1~eiTa: ll.1eiicies~ :: 
:. ::::;:::::·::;:;:::::::;::·;:;:; 
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Os estatutos da sociedade preveem a possibilidade de o conselho de administrac;ao delegar, em algum 

ou alguns dos seus membros, ou numa comissao executiva, uma parte dos seus poderes e 

competencias de gestao corrente e de representaci;:ao social, no entanto, durante o ano econ6mico nao 

existiu nenhum tipo de delegac;ao de competencias. 

A repartic;ao dos pelouros do BFI e: 

Responsavel Pelouro Mercado 

Controlo lnterno, engloba as func;:oes de 

Administrador (CEO) - Dr. Lufs 
Compliance, Gestao de Risco e as areas de 

N/A Marketing Estrategico e Operacional do Banco, que 
Filipe Patricio Rodrigues incluem os Gabinetes de Planeamento e de (Areas Staff) 

Comunicac;:ao e lmagem. 

Administrador -

Dr. Jose Francisco R. Braz da Legal/Contencioso e de Banca de lnvestimento Transversal 
Silva; 

Administrador - Mercados 

Dr. Rui Simoes Coelho 
Comercial Internacional e Opera~oes 

lnternacionais 

Administrador - Comercial Nacional e Administrativo-Financeiro -

(Recursos Humanos, Contabilidade, Auditoria Mercado 
Dr. Adalberto de Oliveira Mendes Externa, Administrativo e Informatica) Nacional -

b) Funcionamento 

26. Existencia e local onde pode ser consultado o regulamento de funcionamento do 

Conselho de Administrar;ao. 

0 Regulamento (de funcionamento) do Conselho de Administrac;ao pode ser consultado na sede 

da sociedade. 

27. Numero de reunioes realizadas durante o ano em referencia e grau de assiduidade 

de cada membro do Conse/ho de Administra~ao. 

O conselho de administrac;ao reline com a periodicidade prevista na lei e sempre que for convocado 

pelo seu presidente ou por qualquer dos seus vogais, quando o interesse social o exigir. 
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No ano em analise, reuniu-se doze vezes e contou sempre com a presenc;:a do presidente e dos 

quatro vogais executives. 

De todas as reunioes, sao lavradas atas em que sao registadas as deliberac;:oes tomadas. 

28. Jndicar;ao dos 6rgaos do instituir;ao competentes para rea/izar a avaliar;ao de 

desempenho dos administradores executivos. 

Sem prejufzo da competencia do Conselho Fiscal, especificamente nesta materia e atribuic;:ao de 

func;:oes para o efeito, os Administradores Nao executives, liderados pelo Presidente do Conselho de 

Administrac;:ao, tern o dever de supervisionar o desempenho dos colegas executives. 

29. Criterios pre-determinados para a avalia~ao de desempenho dos administradores 

executivos. 

Em particular, a Auditoria lnterna, especificamente na elaborac;:ao do Relat6rio (anual) de Auditoria 

lnterna, e responsabilidade e func;:ao do Conselho Fiscal da instituic;:ao, que define o membro com essa 

responsabilidade, que inclui a avaliac;:ao de desempenho dos Administradores executives. 

0 Conselho Fiscal pode assistir as reuni5es do Conselho de Administrac;:ao. 

30. Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho de Administra~fio, com 

indica~fio dos cargos exercidos em simultaneo em outras empresas, dentro e fora do 

grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 6rgaos no 

decurso do exercfcio. 

Todos os membros do Conselho de Administrac;:ao demonstraram disponibilidade no exerdcio 

das suas func;:oes. A excec;:ao de um vogal, que desempenha func;:oes nao executivas noutro grupo 

econ6mico (ver ponto 18), todos os administradores executives desempenham func;:oes em 

exclusividade- nao que lhes sejam impasto, mas par opc;:ao pr6pria. Os membros nao executives 

desempenham outras func;:oes, tendo, contudo, demonstrado total empenho durante o 

exerdcio. 
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c) Comissoes no seio do orgao de administrac;:ao ou supervisao e administradores delegados 

31. Jdentificar;ao das comissoes criadas no seio do Conselho de Administrar;ao e local 

onde podem ser consu/tados os regulamentos de funcionamento. 

No sentido de promover a articulac;:~io entre as diferentes unidades organicas, em prol de um 

objetivo e/ou actividade, e no sentido de a potenciar, assim como promover a respetiva eficiencia 

e eficacia, deliberou o Conselho de Administrac;:ao constituir Comites especfficos. 

Conforme descrito no Organograma, estao constitufdas os seguintes Comites, cujas func;:oes e 

atribuic;:oes se descrevem no ponto 29 : 

ALCO- composta pelos Administradores Executivos 

Comite de Credito - composta pelos Administradores Executivos 

Os regulamentos de funcionamento estao disponfveis na sede do Banco e serao brevemente 

tornados publicos atraves do sftio da internet da instituic;:ao. 

32. Composic;ao, se aplicavel, da comissao executiva e/ou identificac;ao de 

administrador(es) delegado(s). 

0 conselho de administrac;:ao pode criar uma comissao executiva nos termos previstos na lei. Serao 

delegadas nesta comissao os poderes necessaries para que seja o 6rgao maxima de decisao em materia 

operacional, sendo indicados as poderes de representac;:ao, e certo que funcionara com obediencia as 

mesmas regras que regem o conselho de administrac;:ao e com reunioes, pelo menos, mensais. No ano 

em analise, nao existiu uma comissao executiva. 

lmporta, nesta altura, de alguma forma, justificar a razao pela qual o BFI delega a gestao executiva em 

administradores individuais, que, par inerencia, sao executives, em vez de constituir uma Comissao 

Executiva. 

Entende o Banco que a sua natureza, dimensao e politicas operacionais, requerem uma divisao de 

pelouros entre funcionais e de staff- conforme descrito no organograma da instituic;ao. As func;:oes de 

staff, transversais a todas as funcionais, sao entendidas coma executivas tal o grau de eficiencia que se 

objetiva. Definiu o Conselho de Administrac;:ao instituir uma distribuic;:ao de pelouros que separa as 
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fun<;:oes staff daquelas funcionais, au seja, um administrador de fun<;:oes staff nao deve ser responsavel 

par pelouros funcionais e um administrador com pelouros funcionais nao deve manter qualquer 

pelouro de staff. 

lgualmente consubstanciado pela natureza de Banca Privada e de Banca de lnvestimento e, sobretudo, 

atenta a dimensao da institui<;:ao e a politica de proximidade com o cliente que instituiu, decidiu o 

Conselho de Administra~ao construir uma matriz de pelouros entre fun~oes e mercados promovidos. 

Par estas razoes, foi definida a necessidade de haver, pelo menos, quatro administradores executivos: 

um para staff e tres com pelouros funcionais. 

Ora, quando conjugado o disposto no C6digo das Empresas Comerciais, que define o numero maxima 

de uma Comissao executiva coma tres elementos e o disposto no Aviso do Banco de Caba Verde que 

exige um numero minima de tres elementos, decorre que uma institui~ao financeira, em Caba Verde, 

apenas podera delegar poderes nu ma Comissao executiva se esta for composta por tres elementos. 

Como esse nao e caso com o Banco de Fomento Internacional, optou-se par nao manter uma Comissao 

Executiva. 

33. lndica~iio das competencias de cada uma das comissoes criadas e sfntese das 

atividades desenvolvidas no exercfcio dessas competencias. 

No sentido de promover a articula~ao entre as diferentes unidades organicas e no sentido de a 

potenciar e promover a respetiva eficiencia e eficacia, o Conselho de Administra~ao constituir Comites 

espedficos: 

I. ALCO - composta pelos Administradores Executivos. 

E o 6rgao responsavel par estabelecer as diretrizes e gerir efetivamente a estrutura do balan~o 

patrimonial (ativos e passives) proactivamente, garantindo os nfveis desejados de exposi~ao da 

entidade em termos de prazo, produto e moeda. 

Avalia as analises fornecidas pelas diferentes unidades organicas, que servem de guia para a defini~ao 

de Tesouraria em termos de gestao de liquidez, estrutura de financiamento, gestao de capital, gestao 

de carteiras e estabelecimento de posi~oes nas diferentes moedas. E responsavel por propor revisoes 

a polftica de limites de risco de mercado. 
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II. Comite de Credito - composta pelos Administradores Executives 

0 Comite de Credito vincula o Banco, inclusive perante terceiros, desde que as respetivas deliberai;oes 

se enquadrem no ambito das funi;oes e competencias definidas nos respetivos regulamentos e sejam 

tomadas pela maioria dos seus membros com direito de voto. 

Tern como competencia, numa base mensal, fazer a aprecia~ao de propostas de concessao de credito 

a clientes conforme definido na Politica de Credito, acompanhar a composii;ao da Carteira de Credito 

e aferir as a~oes de recupera~ao de credito. 

Ill. FISCALIZA<;:AO 

a) Composii;ao 

34. Composi~ao do Conselho Fiscal, com indica~ao do numero estatutario minima e 

maxi mo de membros, dura~ao estatutaria do mandato, numero de membros efetivos, 

data da primeira designa~ao e data do termo de mandato de cada membro. 

O Conselho Fiscal e o 6rgao colegial com funi;oes de fiscalizai;ao da sociedade. Os seus membros sao 

eleitos em Assembleia-Geral, por periodos de tres anos e reelegiveis de acordo com o estabelecido nas 

disposi~oes legais aplicaveis. Compete-lhe desempenhar as funi;oes previstas na C6digo das Empresas 

Comerciais e noutras leis e regulamentos aplicaveis. 

0 Conselho Fiscal do Banco e constituido por tres membros, um Presidente e dois Vogais, sendo um 

obrigatoriamente contabilista ou auditor certificado, contando ainda com dois Suplentes eleitos, sendo 

um obrigatoriamente contabilista ou auditor certificado. Sao eles: 

~ Dr. Vitorino Domingos Hossi - Presidente (nomeado em 01/07 /2015 mantem ate a 
presente data); 

~ Jorge Paulo Lopes Valentim Loureni;o - Vogal 1 (nomeado em 9/12/2014 mantem-se 

ate a presente data); 

~ Vitalzinho Vieira Landim -Vogal 2(Cooptado para o trienio 2016-2018); 

~ Joao Pedro Lima Lopes Spencer - Suplente (nomeado em 28/05/2018, para o trienio 

2016-2018). 
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35. ldentifica~ao dos membros do Conselho Fiscal que se consideram independentes. 

~ Dr. Vitalzinho Vieira Landim 

~ Dr. Joao Pedro Lima Lopes Spencer 

36. Qualifica~oes profissionais, consoante aplicave/, de coda um dos membros do 

Conselho Fiscal e outros elementos curriculares relevantes. 

Presidente do Conselho Fiscal - Licenciado em Direito; 

Vogal 1- Licenciado em Controlo Financeiro; 

Vogal 2 - Mestrado em Fiscalidade; 

Suplente - Licenciado em Gestao 

b) Funcionamento 

37. Existencia e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento do 

Conselho Fiscal. 

A atua~ao do Conselho Fiscal e vertida no Regulamento (de funcionamento) do Conselho 

Fiscal, que pode ser consultado na sede do Banco. 

38. Numero de reunioes realizadas e grau de assiduidade as reunioes realizadas de cada 

membro do Conselho Fiscal. 

0 Conselho Fiscal deve reunir-se ordinariamente, pelo menos, uma vez em cada exerdcio e 

extraordinariamente sempre que convocada pelo respetivo Presidente, sendo elaboradas atas 

das reunioes realizadas. 

0 Conselho Fiscal no decorrer do exerdcio, reuniu uma !'.mica vez, e contou com a presen~a do 

presidente e de um vogal. 
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39. Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho Fiscal, com indicafiio dos 

cargos exercidos em simultoneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 

atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 6rgaos no decurso do 

exercfcio. 

No mes Posi~ao Forma~ao Observa~ao 

Dr. Vitorino Presidente Licenciado em ------------------------------------------------

Domingos Hossi Direito ---

Dr. Jorge Paulo Vogal Licenciado em 
Gestor na Banca e Mercado de 

Lopes Valentim Executive Contra lo 
Capitais, em Portugal 

Louren~o Financeiro 

Dr. Vitalzinho Vogal Mestrado em Diretor Administrative e Financeiro 

Vieira Landim Executive Fiscalidade na Tecnicil lndustria S.A. 

Dr. Joao Pedro Lima Vogal Licenciado em Diretor Geral na EFE - Sociedade 

Lopes Spencer Executive Gestao para o Ensino, Educa~ao e Forma~ao 

S.A. 

A disponibilidade de cada membro foi total e cabal as materias a tratar. 

c) Competencias e fun~oes 

40. DescrifiiO dos procedimentos e criterios aplicaveis a intervenfiiO do 6rgiio de 

fiscalizafiio para efeitos de contratafiio de servifos adicionais ao auditor externo. 

0 Conselho Fiscal, par proposta do Conselho de Administra~ao, procedeu a sele~ao do 

Auditor Externo, tendo em considera~ao: 

• 0 conhecimento do sector bancario local e internacional; 
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• A experiencia acumulada dos tecnicos propostos para a realizac;ao dos trabalhos 

de campo; e 

• Os honorarios propostos. 

41. Outras funr;oes dos 6rgoos de fiscalizar;oo: 

Para alem das restantes competencias que lhe sejam atribuidas por lei, cabe ao Conselho Fiscal : 

~ Assistir as reunioes de Conselho de Administrac;ao sempre que o entender conveniente; 

~ Examinar as contas da Sociedade quando o julgar necessario e, pelo menos, uma vez 

por mes; 

~ Acompanhar o funcionamento da Sociedade e o cumprimento das leis e do Pacto 

Social; 

~ Examinar os relat6rios e contas peri6dicas produzidas pelo Conselho de Administrac;ao; 

~ Emitir parecer sobre o orc;amento e piano anual de actividade, balanc;o e contas do 

exercicio. 

IV. AUDITOR EXTERNO 

42. ldentificar;fio do auditor externo designado. 

Os Auditores externos que auditam o BFI e a Antunes Rodrigues & Celia Custodio - SROC. 

43. lndicar;oo do numero de anos em que o auditor externo exerce funr;oes 

consecutivamente jun to da instituir;fio e/ou do grupo. 

0 Auditor externo designado, exerce func;oes junta do Banco ha 5 meses. 

44. Politico e periodicidade do rotar;fio do auditor externo. 
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0 Banco de Fomento internacional adota a rotac;ao imposta legal e regulamentarmente, nao 

eliminando a possibilidade de proceder a uma substituic;ao pontual sempre que julgue util ou 

necessario. 

45. lndicarao do 6rgfio responsavel pela avaliarao do auditor externo e periodicidade 

com que essa avaliarao e feita. 

A avaliac;ao do auditor externo e realizada, anualmente e conjuntamente, pelos Conselhos de 

Administrac;ao e Fiscal. 

46. ldentificarao de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo 

para a instituirao e/ou para pessoas coletivas em retarao de domf nio ou de grupo 

com esta, bem coma indicarao dos procedimentos internos para efeitos de aprovarao 

da contratarao de tais serviros e indicarao das razoes para a sua contratarao. 

Nao se realizam quaisquer trabalhos distintos dos de auditoria 

47. lndicarao do montante da remunerarao anual paga pela instituirao e/ou por pessoas 

coletivas em retarao de domf nio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares 

ou coletivas pertencentes a mesma rede e discriminarao da percentagem respeitante 

aos serviros que nfio sejam de auditoria. 

A avenc;a acordada com os Auditores Externos, para prestac;ao dos seus servic;os ao Banco e de 

€12.800 (doze mile oitocentos euros). 

V. TRANSA<;OES COM PARTES RELACIONADAS. 

48. Mecanismos implementados pela instituirao para efeitos de prevenrao e de controlo 

de transaroes com partes relacionadas. 

0 BFI dispoe, para alem do previsto no seu C6digo Deontol6gico e Regulamento Disciplinar, no 

seu Manual de Polfticas e Procedimentos, uma Sec;ao particular para Conflitos de lnteresse, entre 
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outras, sobre transa<;oes entre partes relacionadas. Nessas normas de conduta interna, os 

membros dos 6rgaos de administra<;ao e fiscaliza<;ao tern conhecimento de que nao podem 

intervir na aprecia<;ao e decisao de opera<;5es em que sejam direta ou indiretamente 

interessados os pr6prios, os seus conjuges, ou pessoas com quern vivam em uniao de facto, ou 

sejam parentes, ou sociedades ou outras entidades jurfdicas que uns ou outros direta ou 

indiretamente dominem, nos termos estabelecidos na Lei. 

Tambem no ambito das fun<;oes de coordena<;ao dos procedimentos de controlo sabre 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, os mecanismos que de seguida 

destacamos, de pratica regular pelo Banco, tern relevancia nesta materia: 

• CDD - Customer Due Diligence, que e um processo do KYC que e usado para recolher 

dados do cliente sabre a sua identidade, endere<;o, contactos, atividade profissional, 

rendimentos, e avaliar a categoria de risco do cliente. 

• EDD - Enhanced Due Diligence, que e um processo KYC adicional aplicado aos clientes 

de alto risco. Em geral, trata-se de uma especie de exame minucioso sabre os clientes 

classificados de alto risco na etapa COD, e, portanto, mais propensos ao 

branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo. 

• Obten<;ao de informa<;ao do cliente sabre a finalidade e a natureza das rela<;oes de 

neg6cio; 

• E feita a verifica<;ao e identifica<;ao do beneficiario efetivo (UBO); 

• Obten<;ao de informa<;ao sabre a origem e o destine dos fundos movimentados no 

ambito de uma rela<;ao de neg6cio ou na realiza<;ao de uma transa<;ao ocasional; 

Por ultimo, esta previsto a automatizacao de informacao cruzada sabre as informacoes 

normalizadas que o Banco detem e angaria nas fichas de clientes, fornecedores e demais 

stakeholders para mitigar riscos deste tipo de transa<;oes. 

49. lndicar;tio das transar;oes que foram sujeitas a controlo no ano de referencia. 

Nao aplicavel, na sua essencia, para qualquer uma opera<;ao em particular dado estar em vigor o 

Manual de Polfticas e Procedimentos do BFI. 

BFI I Relat6rio do Governo Societario 2018 [32] 



~BFI 
50. Descri~ao dos procedimentos e criterios aplicaveis a interven~ao do 6rgao de 

fiscaliza~ao para efeitos da avalia~ao previa dos neg6cios a realizar entre a institui~ao 

e titulares de participa~ao qualificada ou entidades que com eles estejam em 

qualquer rela~ao. 

Nao se realizaram opera~oes suscetlveis de analise e aprova~ao do 6rgao de fiscaliza~ao, neste 

ambito. Aquelas referentes a operac;oes com partes relacionadas com membros do 6rgao de 

administrac;:ao, foram observadas as normas de conduta em vigor. 

VI. REMUNERAc;OES. 

51. lndica~ao quanta a competencia para a determina~ao da remunera~ao dos 6rgaos 

sociais, dos membros da comissao executiva e dos dirigentes da institui~ao. 

Os Administradores recebem uma remunerac;:ao mensal, cujo valor e fixado anualmente pela 

Comissao de Vencimentos. No final de cada exercfcio, a Assembleia-Geral de Acionistas reunira 

de forma a apreciar a gestao realizada pela administrac;ao e podera atribuir, ou nao, premios ou 

bonus aos membros do 6rgao de gestao. 

Os membros do Conselho Fiscal sao renumerados atraves de senhas de presenc;as para cada 

reuniao realizada, cujo valor e definido pela Comissao de Vencimentos, atraves de proposta do 

Conselho de Administrac;:ao. Excetua-se a figura do Contabilista certificado que contara com uma 

remunerac;:ao mensal/anual, autorizada pela Comissao de Vencimentos. 

Os membros que compoem o 6rgao de Compliance sao remunerados atraves de um montante 

fixo mensal, cujo valor e definido pelo Conselho de Administrac;:ao, nao devendo existir qualquer 

remunerac;ao variavel, baseada nos resultados obtidos pela instituic;ao. Contudo, por deliberac;ao 

do Conselho de Administrac;ao e tendo em conta o desempenho dos membros do Compliance, 

poderao ser-lhes atribufdos premios de desempenho. 
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52. Composirao da comissao de remuneraroes, incluindo identificarao das pessoas 

singulares au coletivas contratadas para /he prestar apoio e declararao sabre a 

independencia de coda um dos membros e assessores. 

A comissao de Vencimentos do Banco, e composta por tres membros: 

1. Presidente - Dr. Jose Francisco Braz da Silva - acionista; 

2. Vogal -Jose Pedro Miranda Nunes - advogado independente; 

3. Vogal - Helena Maria Saraiva de Ref6ios Braz da Silva, colaboradora. 

53. Conhecimentos e experiencia dos membros da comissao de remuneraroes em 

materia de polftica de remuneraroes. 

O presidente da Comissao de Vencimentos e empresario com larga experiencia de gestao e 

detentor de participac;:oes em varias empresas onde presta colaborac;:ao identica. O seu 

contribute no ambito da Comissao de Vencimentos e util na 6tica do controlo de custos. 

0 vogal colaborador do Banco, apesar da pouca experiencia na materia (pela primeira vez numa 

Comissao deste tipo), contribui com a visao dos colaboradores. 

Do vogal advogado, com experiencia em contratos laborais, e esperado o contribute de equilfbrio 

de interesses internamente e do setor. 

54. Descrirao da estrutura da remunerarao dos administradores - nomeadamente 

quanto a sua componente vari6vel. 

Cabe a Assembleia-Geral de Acionistas, poder atribuir, premios ou bonus aos membros do 6rgao 

de gestao. O BFI nao tern, por ora, a pratica de atribuic;:ao de componentes variaveis, facto que 

se comprova por nao ter havido qualquer pagamento de remunerac;:oes variaveis a membros dos 

6rgaos de gestao nos ultimos dez anos. 
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0 racional por detras desta polftica prende-se com a objetividade de solidificar a institui<;ao antes 

de proceder a qualquer distribui<;ao variavel. Alias, a mesma polftica tern sido aplicada a 
distribuic;ao de dividendos, cuja ausencia tern contribufdo para a solidez financeira da instituic;ao. 

De qualquer form a, preve-se no Manual de Polfticas e Procedimentos que qualquer remunera<;ao 

variavel atribufvel a 6rgaos de gestao va de encontro as Recomendac;5es previstas no Codigo de 

Governo Societario: 

• 

• 

De 5% do Resultado Liquide Anual aprovado; e, cumulativamente 

Nao ser superior a remunera<;ao anual de cada membro . 

VII. CONTROLO INTERNO E GESTAO DE RISCOS. 

55. Pessoas, 6rgfios ou comissoes responsaveis pela auditoria interna e pela 

implementa~fio de outras componentes do sistema de contro/o interno. 

0 organograma contempla um Gabinete de Auditoria lnterna, que reporta diretamente ao 

Conselho de Administra<;ao. 

0 objetivo definido pela Auditoria lnterna e contribuir para que a gestao dos recurses da 

instituic;ao seja conduzida dentro dos princfpios da legalidade, da eficiencia e da eficacia, 

observando-se a conformidade na utilizac;ao dos recurses e o desempenho institucional, com 

acompanhamento, controlo e avaliac;ao de resultados. 

A Auditoria lnterna, a cargo de um vogal do Conselho Fiscal que, em articula<;ao com as areas de 

Planeamento e Controlo e Compliance, tern a responsabilidade de elaborar o Relatorio Anual de 

Controlo lnterno. 

Nesse sentido, cabe a unidade elaborar e aprovar junto da Administra<;ao um Plano de Auditoria 

lnterna [PAI]. Pretende-se que o PAI se baseie numa visao holfstica da instituic;ao, segundo a qual, 

as areas a auditar sejam definidas com base na materialidade, relevancia e criticidade das suas 

opera<;5es. 
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56. Explicita~ao, ainda que por inclusiio de organograma, das rela~oes de dependencia 

hierarquica e/ou funcional face a outros 6rgiios ou comissoes da institui~oo. 

ASSEMBLEIA-GERAL) 

CONSELHO FISCAL 
COMISSAO DE VENCIMENTOS 

57. lnforma~ao sobre existencia de comissoo de risco e sobre os fluxos de informa~ao 

re/acionados com o risco. 

Nao existe uma Comissao de Risco. Devido a dimensao organizacional do BFI e estrutura organica, 

o conselho de Administrai;:ao assegura a Gestao do Risco embora envolva as diversas unidades 

organicas, com destaques para o Compliance do Banco e as areas envolvidas no processo de 

concessao e recupera<;ao dos creditos. 

0 BFI incorre na sua atividade em Riscos que se agrupam de acordo com a transposi<;ao para o 

direito nacional da Diretiva 2000/12/CE (originada no trabalho desenvolvido pelo Comite de 

Basileia para a Supervisao Bancaria, e que ficou conhecido como Basileia II): Riscos de Credito, 

Riscos de Mercado (onde se inclui o de Taxa de Juro, de Taxa de Cambio, de Pre<;o e ainda o de 

Liquidez) e Risco Operacional (Negligencia de Procedimentos lnternos, Falhas de Sistemas de 

lnforma<;ao, dos Recurses Humanos e Causas Externas). 0 Banco considera ainda, e apesar de 

Basileia II ter deixado de fora, os Riscos Legal e Regulamentar, Reputacional e de Compliance. 

Na sequencia da publica<;ao em 2013 de Basileia Ill, que estabelece a regulamenta<;ao europeia 

sobre o novo regime prudencial para o sector bancario, com novas regras e requisites de capital, 

estabelecidos pela Capital Requirements Directive IV (Diretiva 2013/36/EU), que pressupos um 

perfodo de transi<;ao ate 2015, o BFI tern vindo a adotar a monitoriza<;ao e controlo de riscos de 

acordo com as altera<;oes regulamentares introduzidas. 
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O objetivo e dotar a equipa de gestao do BFI com um conjunto de ac;oes e procedimentos 

destinados a controlar os riscos nos quais o Banco incorre numa 6tica de contribuic;ao para a 

obtenc;ao de resultados financeiros positives, de forma consistente, mantendo uma gestao 

prudente da situac;ao de liquidez, de consume de capital e de controlo de riscos assumidos. 

0 BFI adota a estrutura COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission ea correspondente gestao de riscos com base nesta metodologia. 

Sao responsabilidades do Conselho de Administrac;ao 

• Assegura a estrutura de Gestao de Riscos fixando as atribuic;oes e responsabilidades para 

todas as areas envolvidas, em especial servic;os de Compliance; e 

• Aprova a polftica institucional de Gestao de Riscos estabelecendo estrategias e diretrizes 

para a manutenc;ao da exposic;ao ao Risco em nfveis considerados adequados para o BFI. 

58. Existencia de outras areas funcionais com competencias no contro/o de riscos. 

A atividade do BFI, que inclui as operac;oes de gestao de risco, e monitorizada, conjuntamente 

pelas unidades organicas de Compliance, de Planeamento e Controlo e de Auditoria lnterna. 

Adicionalmente, e de acordo com a legislac;ao em vigor, a instituic;ao esta tambem sujeito a uma 

revisao limitada semestral ea uma auditoria completa anual, realizadas pelos auditores externos. 

59. ldentifica~ao e descri~ao dos principais tipos de riscos (econ6micos, financeiros e 

jurfdicos) a que a institui~ao se expoe no exercfcio da atividade. 

risco que existe sobre a capacidade do 

devedor (residentes ou nao residentes, 

singulares ou coletivas) cumprir com as suas 

obriga,oes financeiras perante a institui,ao 

financeira. 0 acompanhamento do Risco de 

Credito e realizado pelo BFI de forma 

consoante os indicadores 
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Peso do Ativo Ponderado 

pelo Risco de Credito sobre 

o Total do Ativo Ponderado 

(RWA) 

Dada ao peso da componente de 

credito no total do Ativo do Banco 

considera-se o Risco de Credito 

coma materialmente relevante. 
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das analises de Scoring e Rating 

o risco de o devedor (mutuario) nao 

cumprir com o servi'o da divida de um 

emprestimo resultante de um evento de 

default, em certo period a de tempo 

E a probabilidade de perdas em fun,ao da 

concentra,ao de emprestimos elevados a um 

pequeno numero de mutuarios e/ou grupos 

de risco, ou em poucos setores de atividade. 

E a probabilidade de ocorrer um evento de 

default pela queda da qualidade da garantia 

ocasionalmente, par uma 

desvaloriza,ao colateral do mercado, ou pelo 

do patrim6nio do 

0 risco de mercado pode ser definido co mo a 

perda potencial decorrida de oscila>5es dos 

pre,os de mercado do ativo objeto ou 

mesmo de fatores ex6genos que influenciam 

as pre,os de mercado. Sao exemplos de 

fatores de risco; 0 risco relacionado a 

varia,ao cambial, taxa de juros, pre>os de 

a~5es, de commodities, entre outras, au seja, 

probabilidade de ocorrerem 

acontecimentos com impacto negatives no 

capital ou nos resultados dos Bancos, 

originados par situa,oes desfavoraveis nos 

pre,os dos instrumentos que compoem a 

carteira de cada um. 

0 risco de mercado e considerado um risco 

de muita relevancia na atividade do Banco e 

ao qua I o BFI presta a maior das aten,oes 
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Percentagem de credito 

concedido a clientes par 

grupo/sector de atividade 

Exposi>iio 

garantias 

liquida 

Ativos disponiveis 

venda/ Total Ativo 

das 

para 

~BFI 

Sendo a carteira de com valores 

expressivos de negocia,ao do 

Banco explica o facto de o Risco de 

Mercado nao ser considerado coma 

material para o Banco. 
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Entendido come o risco de que altera,iies no 

valor das taxas de juro dos ativos e passives 

que afetem negativamente o fluxo de 

proveitos financeiros liquidos de custos. 

0 risco de taxa de juro equivale ao impacto, 

na margem financeira, das altera,oes nas 

taxas de juro, que se da quando existem 

nos prazos dos ativos e dos 

0 risco cambial representa o risco de perdas 

devido a varia,oes adversas nas taxas de 

cambio. O Banco prossegue uma politica 

prudente de gestao de ativos e passives em 

Peso do Ativo e Passive de 

taxa fixa sobre o total dos 

Ativos e Passives 

~BFI 

dos mismatches das taxas de juro, 

agrupando os ativos e os passives 

sensiveis, por intervalo de tempo, 

apurando os seus cash-flows e o 

correspondente gap de risco de 

taxa de juro, por forma 

monitorizar e gerir a possfvel 

exposi,ao do Fundo a situa,oes de 

risco. 

0 BFI incorpora um conjunto de 

fatores de risco correspondente as 

taxas de juro de cada uma das 

divisas nas quais a institui,ao 

detenha posi,oes patrimoniais ou 

extrapatrimoniais sensiveis a taxa 

de juro, devendo modelar as curvas 

de rendimento utilizando um dos 

metodos geralmente aceites. 

Este risco advem de o banco deter 

ativos em moeda estrangeira, 

estando assim exposta a uma 

moeda estrangeira que minimiza o risco de 

taxa de cambio associado. 

Exposi,ao liquida em varia>iio da taxa de cambio da 

A exposi,ao ao risco de cambio e analisada 

acompanhamento dos ativos e 

em moedas estrangeiras1 

permitindo o apuramento da posi~ao lfquida 

do Banco face a cada moeda utilizada nas 

suas opera,oes de mercado. 

o Risco de Uquidez resulta da incapacidade 

da institui,ao de credito em poder dispor de 

Outras Moedas1 da carteira 

de negocia,ao sob re 

Exposi,ao Liquida total 

fun dos necessaries para satisfazer todos os Racio de transforma,ao 

seus compromissos a um custo aceitavel e 

compensador, em qualquer memento. 
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respetiva moeda., assim, a elevada 

exposi,ao em moedas estrangeiras, 

com exce>iio do Euro, explica o 

facto de o Risco de Taxa de Cambio 

ser considerado como material para 

o Banco. 

A monitoriza,ao deste tipo de risco 

e feita pelo BFI de form a constante, 

em fun,ao dos montantes e prazos 

dos compromissos assumidos e dos 

recurses em carteira. 
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possibilidade de existirem perdas resultantes 

da inadequac,:ao au falha dos processes 

internos, das pessoas e sistemas, ou devido a 

eventos externos. Basileia II estabelece tres 

formas de calculo do risco operacional com 

crescentes de complexidade: 

Abordagem do lndicador Basico, Abordagem 

Standard, e Abordagem Avanc,:ada (AMA); 0 

nivel de exatidao e requisites qualitativos 

exigidos e tanto maior quanta maior 0 nivel 

de complexidade das abordagens. 

Probabilidade de ocorrencia de impactos 

negatives nos resultados au no capital devido 

a incapacidade dos sistemas de informac,:ao 

em impedir acessos nao autorizados, em 

garantir a integridade dos dados ou em 

assegurar a continuidade do neg6cio em caso 

falha, bem como devido ao 

de uma estrategia 

desajustada nesta area, de que resulte, 

a inadaptabilidade dos 

de informa~ao novas 

Probabilidade de ocorrencia de impactos 

resultados au no capital, 

de violac,:oes OU 

desconformidades relativamente as leis, 

regulamentos, determinac,:oes especificas, 

contratos, c6digos de conduta, praticas 

institufdas OU prindpios eticos. 

BFI I Relat6rio do Governo Societario 2018 

n.a. 

n.a. 

n.a . 

~BFI 
coma um processo de constante 

melhoria, de forma a atingir sempre 

a maxima qualidade nos servic,:os 

prestados. Exemplo de medidas 

implementadas sao 0 

acompanhamento permanente de 

legislac,:ao sabre o Branqueamento 

de Capitais e Financiamento ao 

Terrorismo e atualizac,:ao do Manual 

de Branqueamento de Capitais e 

Financiamento ao Terrorismo. 

Considerando que o Risco de 

Sistemas de lnformac,:ao esta 

presente no dia-a-dia da atividade 

do Banco, e uma vez que a 

inadaptabilidade dos sistemas 

informaticos a novas necessidades 

ou impossibilidade de assegurar a 

continuidade do neg6cio em casos 

de falha poderao condicionar 

negativamente atividade do 

Banco, considera-se o Risco de 

Sistemas de informac,:ao coma 

materialmente relevante. 

Considerando que o Risco de 

Compliance esta subjacente 

pr6pria natureza da atividade 

bancaria e que atos de violac,:oes au 

desconformidades relativas as leis, 

conformidade com c6digos de 

conduta, praticas instituidas au 

principles eticos, responsabilidade 

perante terceiros, grau de 

transparencia, envolvimento em 

operac,:oes d e branqueamento de 

capitais, conduzem a um natural 

aumento da exposic,:ao do Balanc,:o a 

este risco, considera-se o Risco de 

Compliance como materialmente 

relevante. 
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Probabilidade de ocorrencia de impactos 

negativos nos resultados e no capital 

de decisoes estrategicas 

inadequadas, da deficiente implementa,ao 

das decisoes ou da incapacidade de resposta 

a altera,6es do meio envolvente (risco de 

do neg6cio), bem como a 

no ambiente de neg6cios da 

(risco de altera,oes no meio 

Probabilidade de ocorrencia de impactos 

resultados ou no capital, 

de uma perce,ao negativa da 

publica da 

fundamentada OU nao, por parte de clientes, 

analistas financeiros, 

investidores, 6rgaos de 

imprensa ou pela opiniao publica em geral. 

n.a . 

n.a. 

~BFI 
Este risco fun,ao da 

compatibilidade entre a estrategia 

global do banco e os objetivos 

estrategicos definidos para cada 

neg6cio, a envolvente em que a 

institui,ao esta inserida e os 

recurses empregues para 

prossecu,ao dos objetivos 

considera-se que o Risco de 

Estrategia como Moderado. 

Este risco e de natureza intangfvel 

e, portanto, diffcil de mensurar. No 

entanto, verifica-se que as 

institui,oes com s61ida reputa,ao 

tendem a apresentar rendibilidades 

mais significativas e estaveis, maior 

facilidade no recrutamento e na 

manuten,ao dos melhores quadros 

maior probabilidade de 

conseguirem superar os desafios de 

uma crise, que em caso de impactos 

negatives, pressupoe 

recupera~ao de imagem, de 

clientes e de receita do Banco, 

considera-se que o Risco 

Reputacional e Moderado. 

60. Descri~ao do processo de identifica~ao, avalia~ao, acompanhamento, contra/a e 

gestao de riscos. 

0 Manual de Politicas e Procedimentos do BFI, na sua Se<;ao de Controlo de Risco, descreve 

processos e metricas que devem ser observadas e cuidados no expediente do Banco. Esses 

procedimentos incluem metricas a anteriori e a posteriori - mas, sao praticas e procedimentos 

conhecidos, detetaveis. 

Contudo, esses procedimentos nao esgotam a necessidade de todos, na organiza<;ao, atentos aos 

dados e informa<;ao que processam, estarem atentos a fenomenos, praticas e vicissitudes que 

influem a polltica de mitiga<;ao de riscos. 
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0 Manual de Boas praticas da instituic;:ao define o comportamento que cada um na organizac;:ao 

deve obedecer para, precisamente, identificar eventuais riscos, todavia por identificar que 

importa considerar. 

Neste capftulo, o BFI mantem um piano de formai;ao ativo e continua, no sentido de alertar os 

seus colaboradores para a identificai;ao de potenciais riscos. 

Uma vez identificado, instr6i o Manual de Polfticas e Procedimentos do Banco, que o colaborador 

reporte superiormente o descoberto, e que, o releve na cadeia hierarquica por forma a incluf-lo 

co controlo permanente de riscos. 

Neste considerando, a dimensao da instituic;:ao e uma mais valia, porque rapidamente o seu 

controlo e mitigado. 

Uma vez identificado, o Compliance e notificado, facto que merece observancia no seu relat6rio 

e consequentemente incorporado nas metricas de observac;:ao, designadamente no sentido de 

criar expedientes que evitem a repetic;:ao. lnternamente, a detec;:ao de riscos, nao identificados 

ate entao, sao inclufdos no programa de formac;:ao interno. 

Qualquer procedimento inclufdo em metricas (e classes de risco) e objeto de ponderac;:ao no 

reporte as autoridades ... entenda-se regulador e Procuradoria Geral da Republica. 

0 respetivo controlo entra no processo descrito de acompanhamento de riscos no Manual de 

Risco do BFI. 

61. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestao de risco 

implementados na institui~ao relativamente ao processo de divulga~ao de 

informa~ao financeira. 

Ainda automaticamente por implementar, mas previsto no sistema informatico, a polftica de 

quatro olhos, quanto a obrigatoriedade de divulgac;:ao de informac;:ao financeira, encontra-se em 

vigor. 

62. Descri~tio dos mecanismos e procedimentos de controlo interno destinados a cumprir 

a legisla~ao em materia de preven~ao de lavagem de capitais e de financiamento de 

terrorismo 
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Cabe ao responsavel de Compliance - Compliance Officer -, com autonomia suficiente para 

reporte as autoridades, nomeadamente a UIF, conduzir as tarefas previstas na legisla~ao. 

No piano casufstico, o BFI tern institufdo os procedimentos, considerados suficientes, para 

efetuar o Compliance em materia de preven~ao de lavagem de capitais e de financiamento de 

terrorismo. Sem embargo, esses mecanismos nunca poderao ser considerados com esgotados e 

a sua ontfnua adequa~ao faz parte da polftica do BFI. 

Nesse sentido, esta em pratica o confronto de instru~oes sobre opera~oes bancarias que, 

automaticamente, por modulo informatico de Compliance, possam ser identificados e 

consequentemente reportados a Administra~ao e autoridades. 

63. Descriroo do envolvimento do Conselho Fiscal e das comissoes societarias relevantes 

na fiscalizarao e acompanhamento dos mecanismos e procedimentos de controlo 

interno 

No expediente quotidiano, o Conselho Fiscal nao tern qualquer envolvimento nas opera~oes e 

servi~os bancarios. Porem, a posterior, o 6rgao de fiscaliza~ao, junto do Compliance Officer, reve 

as praticas e ocorrencias. 

64. Descrirao do sistema interno de reporte de irregularidades. 

0 Manual de Polfticas e Procedimentos define os procedimentos a considerar no reporte 

de irregularidades. 

VIII. PARECER DO CONSELHO FISCAL 

No cumprimento do disposto no numero 2 do Artigo 2Q do Aviso 7 /2017 de 7 de 

setembro, o Conselho Fiscal emite o seguinte Parecer. 

PARECER 

1. 0 presente Relat6rio cumpre integralmente com o disposto no numero 1, do 

artigo2Q 2Q do Aviso 7 /2017 de 7 de setembro. 
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2. A estrutura do documento cumpre integralmente com o disposto no Anexo I, do 

Aviso 7 /2017 de 7 de setembro. 

3. O Conselho Fiscal considera que a informa<;:ao do Relat6rio e completa, verdadeira, 

atual, clara e objetiva. 

4. O BFI acolhe a maior parte das recomenda<;:oes do C6digo de Governo Societario, 

ainda que em algumas parcialmente, e as classificadas com Nao Acolhimento estao 

devidamente fundamentadas. 

5. Face a natureza, dimensao e realidade nacional, o Banco de Fomento 

Internacional, SA e cumpridor das Boas Praticas definidas no C6digo de Governo 

Societario. 

Praia, 29 de mar<;:o de 2018 

0 Conselho Fiscal, 

~ .er . --6-1. I 

Vitorino Domingos Hossi (Presidente) 

Jorge Paulo Li :: ~::o (Vogal) 

BFI I Relat6rio do Governo Societario 2018 [44] 




