
1. Visão 

 
A visão do BCI é ser um Banco inovador, ágil, flexível, com capacidade de antecipar-se as 
necessidades financeiras dos clientes, oferecendo produtos e serviços integrados de qualidade 
superior, visando a conquista de uma posição de destaque no mercado nacional e internacional. 
 

2. Missão 

 
O BCI é um Banco universal, cuja missão é a de prestar serviços financeiros de reconhecido valor 
para os clientes e proporcionar uma atractiva rentabilidade aos aforradores, accionistas e demais 
grupos de interesse. 
 

3. Valores 

 
Os valores do BCI centram-se nos conceitos práticos e numa base cultural que devem orientar a 
atitude dos colaboradores no esforço de melhoria constante: satisfação do cliente, espírito 
ganhador, espírito BCI, orientação para resultados, conduta profissional, ética irrepreensível, 
respeito e confiança nos colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Estrutura Organizacional 

Unidades de Estrutura (3.a) 

 

 

Administração da Instituição (3.c e 3.d) 

A estrutura corporativa do Banco prevê apenas um Conselho de Administração para a sua gestão. 

O Conselho de Administração (CAD), que tem funções executivas, é actualmente composto por 5 
membros, o Presidente do CAD e 4 Administradores executivos, não prevendo o seu estatuto 
orgânico Administradores não executivos. Este órgão reúne, excepto em situações de excepcional 
indisponibilidade dos seus membros, com uma periodicidade mensal, ficando as deliberações 
tomadas no âmbito do governo da sociedade devidamente registadas em acta.  



Do ponto de vista da distribuição da segregação de funções no âmbito da distribuição de pelouros, 
foi revista e ajustada no final de 2015 e continuou a vigorar em 2016 a distribuição de pelouros 
pelos membros do Conselho de Administração observando-se a segregação entre as funções de 
negócio, suporte e controlo nos moldes dispostos nos artigos 8.º ou 10.º do Aviso n.º 01/2013 do 
BNA. 
Assim, ao longo de 2016 os pelouros estão distribuídos pelo Presidente e por cada um dos seus 
Administradores, como se demonstra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 No quadro da tutela das áreas sob sua responsabilidade compete a cada membro do CAD fazer o 
respectivo acompanhamento e tomar decisões que permitam o funcionamento harmonioso, eficaz 
e dinâmico das áreas. As questões que pela sua natureza exijam uma decisão mais qualitativa, são 
remetidas ao Presidente do CAD e/ou ao CAD para análise e decisão. 

Para apoio ao funcionamento do CAD e permitir a tomada de decisões, a orgânica do BCI, integra 
os seguintes órgãos colegiais: 

• Comité de Funcionamento (CFU) – Pretende promover a comunicação entre os vários 
Órgãos de Estrutura do Banco de forma a debater os principais pontos críticos da gestão diária 
do BCI, apresentando os resultados obtidos e definindo soluções para eventuais lacunas de 
funcionamento. Periodicidade: mensal. Composição: CAD e todos os Directores. Ao longo de 
2016 este Comité não realizou nenhuma sessão tendo havido em lugar disso uma elevada 
interação entre as Direcções na abordagens e busca de soluções para as variadas questões de 
trabalho surgidas. 

• Comité de Crédito (CCR) – Tem como principal objectivo analisar e aprovar todas as 
operações de crédito acima dos limites de competência estabelecidos, gerindo e 
supervisionando a concretização das mesmas, para que a sustentabilidade financeira do BCI 
não seja colocada em causa. 

      Intervenientes: PCA, Administrador do pelouro Comercial, DEP, DPM, DPF, DRG e GJU. 
Funcionou regularmente durante o ano de 2016, para análise e decisão de créditos de valor 
igual ou superior ao equivalente a USD 100.000,00 em moeda nacional. 

 
• Comité Financeiro (CFI) – Tem por missão conceber a estratégia e a política financeira do 

Banco a aprovar pelo Conselho de Administração, gerir, supervisionar e assegurar a 
manutenção dos níveis de liquidez sustentáveis. Periodicidade mensal. Intervenientes: 
Adminsitrador do pelouro de Planeamento e Gestão Financeira, DPF, DRI, DCA, DEP, DPM, 
DCP, DOP, DBE e DRG.  

       Em termos práticos este Comité não tem reunido como não reuniu nenhuma vez ao longo de 
2016. No entanto, aconteceram reuniões de liquidez, (versão semanal e de cariz 
operacional do Comité Financeiro) que visam coordenar, agilizar e acompanhar, de forma 
atempada e assídua, a gestão corrente de tesouraria no Banco. 

 

O novo Modelo de Governação Corporativa desenvolvido no decorrer do ano de 2014, a aguardar 
aprovação pela Assembleia Geral, visa dotar o BCI de uma global conformidade com o Aviso n.º 
01/2013 do BNA e, também, de um modelo de governo da instituição que favoreça a sua eficiência 
e o seu controlo interno. Para tal efeito, entre outras, destaca-se: 

 A integração de 2 (dois) Administradores Não Executivos no Conselho de Administração e a 
constituição de uma Comissão Executiva composta por 5 (cinco) Administradores; 

 A introdução de Comités de cariz operacional que visem a agilização das actividades executivas 
em temas críticos para organização, nomeadamente o Comité de Capital Humano (CCH) e o 
Comité de Produtos e Projectos (CPP); 

 A introdução de Comités de controlo com poderes delegados nos moldes detalhados no 
capítulo que segue (3.5).  

 

 

 

 

 



Delegação de Competências Não Executivas (3.e)       

Ao longo de 2016 o acompanhamento do sistema de controlo interno, a gestão do risco e a 
nomeação, avaliação e remuneração de colaboradores continuou a ser feito pelo Conselho de 
Administração, não tendo estas competências sido delegadas, até à data, em quaisquer entidades 
ou órgãos, constituídos por Administradores, para o efeito, conforme preconizado nos Art.º 13º, 
14º e 15º do Aviso n.º 01/2013, do BNA pelo facto de ainda não ter sido aprovado o Modelo de 
Governação Corporativa, já remetido ao acionista maioritário para os procedimentos 
subsequentes. 

De recordar que o modelo em questão, contempla a criação de um Comité de Capital Humano, 
que tratará das questões relacionadas com a nomeação, avaliação e remuneração dos 
trabalhadores. Esse modelo prevê também a introdução de 2 (dois) Administradores Não 
Executivos com atribuições no âmbito da supervisão da actividade executiva da organização. A 
sua função será suportada por 3 (três) Comités de Controlo que garantirão a total conformidade 
com os artigos acima listados: 

 

 Comité de Gestão do Risco (CGR) – Presidido por um Administrador Não Executivo, que 
terá como objectivo supervisionar as actividades relacionadas com os processos de gestão do 
risco e de compliance, através da definição, formalização, implementação e revisão de políticas 
e processos apropriados a esse fim. Embora o modelo proposto não tenha sido ainda aprovado 
pelos accionistas, o Órgão de Administração orientou a sua criação.   

 Comité de Auditoria (CAU) – Presidido por um Administrador Não Executivo, visará 

garantir o adequado exercício dos processos de avaliação dos controlos, através da supervisão 
da actividade de auditoria, interna e externa, e da definição e acompanhamento de acções 
correctivas e de melhoria aos controlos, assegurando a eficácia e independência destas 
actividades. 

 Comité Financeiro (CFI) – Como alargamento das funções da Reunião de Liquidez, com 
uma redução da periodicidade e participação dos dois Administradores Não Executivos, 
deverá deliberar sobre a estratégia e política financeira, nomeadamente no que respeita à 
liquidez da instituição, tendo em consideração as diferentes oportunidades de negócio, o risco 
inerente à realização das operações financeiras e a adequada aplicação do sistema de controlo 
interno. 

Por outro lado, sublinha-se que será formalmente constituída uma Comissão de Gestão da Crise 
(CGC) que terá como objectivo analisar eventos de risco de escala elevada e, quando necessário, 
declarar a crise e accionar/gerir planos de continuidade. 

 

Funções das Unidades de Estrutura (3.f) 

Em 2016 funcionaram as seguintes unidades de estrutura da orgânica do Banco:  

Áreas de Negócio 

 DEP – Direcção de Empresas e Institucionais: é a unidade orgânica vocacionada a 
acompanhar a execução ao nível de toda rede de distribuição do Banco das operações de 
comércio bancário do segmento de empresas e institucionais e do Private, prestando-lhes um 
serviço mais personalizado e de melhor qualidade. 

 DPM – Direcção de Particulares e Micro-Finanças: é a unidade orgânica vocacionada 
a acompanhar a execução ao nível de toda rede de distribuição do Banco das operações de 
comércio bancário dos clientes particulares.  

 



Áreas de Apoio Operacional e Contabilístico 

 DBE – Direcção da Banca Electrónica: é a unidade orgânica vocacionada a assegurar a 
coordenação, implementação, gestão e acompanhamento de produtos, canais e segmento de 
negócio bancário electrónico. Dinamizar a execução do negócio tradicional por via da sua 
disponibilização através dos meios electrónicos disponíveis. A sua acção sobre a 
implementação de toda infra-estrutura de apoio a este tipo de negócio e a gestão da 
integralidade dos instrumentos que asseguram o funcionamento do respectivo serviço.  

 DCP - Direcção de Contabilidade e Pagamentos: é a unidade orgânica organizada a 

nível nacional para realizar a gestão contabilística de todo o Banco, para proceder ao controlo 
da execução e análise orçamental e financeira dos centros de custo e para efectuar todo o 
pagamento a fornecedores de bens e serviço contratados pelo Banco. 

 DCA – Direcção de Gestão de Casas Fortes e Apoio Técnico aos Balcões: é a unidade 
vocacionada a garantir uma correcta administração, contabilização e controlo das casas fortes 
e prestar apoio técnico a rede de balcões, traduzindo-se na previsão, optimização e controlo de 
todos os pagamentos e de todos os recebimentos, no sentido de minimizar os riscos de 
conferência e detenção de liquidez. 

 DMC – Direcção de Marketing e Comunicação: é a unidade orgânica que tem a missão 
de publicitar o negócio, a cultura BCI, as responsabilidades sociais, através de uma estratégia 
marketing global e integrada usando todas as suas ferramentas, de maneira ética, competente, 
crítica, inovadora e profissional. 

 DOP – Direcção de Operações: é a unidade orgânica vocacionada para análise, 
processamento e controlo de operações em moeda nacional e estrangeiro, nomeadamente as 
operações bancárias gerais, a compensação de valores, as operações de crédito, operações 
sobre o estrangeiro, bem como assegurar a compensação de valores no mercado interbancário. 

 DOQ – Direcção de Organização e Qualidade: é a unidade orgânica que deve estabelecer 
as regras orgânicas, processos e procedimentos do banco, visando a racionalização, 
simplificada, normalização, qualidade e uniformização dos seus serviços e produtos 
sistematicamente e plena satisfação dos clientes internos e externos. 

 DPF - Direcção de Planeamento e Gestão Financeira: é a unidade orgânica que tem 
como responsabilidade conceber e implementar, em coordenação com as outras áreas de 
negócio do BCI, a programação das intervenções diárias, semanais, mensais, trimestrais e 
anuais nos mercados monetário, financeiro e cambial doméstico; ao longo deste processo, os 
objectivos e metas de rentabilização da liquidez e de outros activos financeiros do banco devem 
ser adequados aos constrangimentos associados ao cumprimento dos regulamentos 
obrigatórios e das regras prudenciais definidos pelo Banco Central.   

 DPS – Direcção de Património e Serviços: é a unidade orgânica que deve gerir as 
aquisições sobre sua responsabilidade, controlar e proceder a gestão do economato, parque 
automóvel e todo do património imobilizado do Banco, bem como acompanhar os serviços 
prestados por terceiros, referente a manutenção e conservação de bens patrimoniais assegurar 
o sistema de comunicação do Banco no que se refere as linhas telefónicas, através do 
relacionamento com as prestadoras de serviços. 

 DRH – Direcção de Recursos Humanos: é a unidade orgânica que deve apoiar o 
Conselho de Administração na definição da política dos recursos humanos, assegurar a 
prestação de serviço no âmbito da função pessoal, e promover o desenvolvimento profissional 
dos trabalhadores através da concepção e implementação do sistema de motivação, do sistema 
de carreira salarial e de formação. 

 DRI – Direcção de Relações Internacionais: é a unidade orgânica vocacionada para 
análise, processamento e controlo de toda a política relacionada com a relação e transações do 
Banco com o estrangeiro. 

 DTI – Direcção de Tecnologias de Informação: é a unidade orgânica vocacionada para 
conceder, propor e participar no estabelecimento de sistemas de informação e comunicação, 



respondendo pela sua implementação, manutenção, desenvolvimento, segurança e 
continuidade do negócio. 

 GAC – Gabinete de Acompanhamento do Crédito Concedido: é a unidade orgânica 
que tem como missão investir em acções de acompanhamento de todo crédito concedido, cuja 
responsabilidade lhe tenha sido atribuída pelo CAD. 

 GAD – Gabinete Administrativo: é a unidade orgânica que tem como missão prestar o 

apoio necessário ao funcionamento do Conselho de Administração e de outros órgãos de 
competências delegadas. 

 GEP – Gabinete de Estudos e Projectos: é a unidade orgânica que tem como missão 
acompanhar e/ou executar todos os projectos, cuja responsabilidade lhe tenha sido atribuída 
pelo CAD. 

 GJU – Gabinete Jurídico: é a unidade orgânica que deve coordenar e realizar toda 
actividade jurídica a fim de que as actividades do Banco se enquadrem no âmbito do 
estabelecido pela lei, prestando assessoria e apoio técnico jurídico às restantes áreas de 
serviços do Banco. 

 GRC – Gabinete de Recuperação do Crédito: é a unidade orgânica que tem como missão 
investir em acções de recuperação do crédito e fidelização do cliente, através de acções eficazes 
e éticas. 

 

Áreas de Controlo 

 DRG - Direcção de Gestão do Risco Global: é a unidade orgânica que tem como 
responsabilidade a protecção do capital e do património do banco, no que se refere à prestação 
de modelos de gestão de todos os riscos, com particular enfâse na análise e gestão integrada 
de políticas de riscos de crédito. 

 GCP - Gabinete de Compliance: é a unidade orgânica com responsabilidade de conceber, 
implementar e monitorizar um modelo de gestão de informação e um sistema de controlo 
interno para identificar, prevenir e reprimir as acções suspeitas de serem fraudulentas ou de 
estarem associadas ao branqueamento de capitais. Mais ainda, compete-lhe a missão de gerir 
o risco de compliance e de estabelecer os controlos internos necessários de modo a assegurar 
que a actividade do Banco se desenvolve em conformidade com as normas e com a legislação 
estabelecidas. 

 DAI – Direcção de Auditoria Integrada: Ao longo do ano esta unidade passou de 
Gabinete à Direcção para melhor responder às exigências da função. É a unidade orgânica que 
tem como missão planear, propor e executar um programa de auditoria que permita avaliar a 
eficácia dos controlos existentes face aos objectivos do banco, isto é,  a unidade vocacionada 
para assegurar que os controlos e procedimentos internos executados estejam propícios para 
garantir eficiência e eficácia das áreas, bem como para que estas possam fornecer informações 
precisas em tempo oportuno, visando apoiar a gestão do Banco na tomada de decisões em prol 
do cumprimento dos objectivos e metas traçadas, tendo em atenção a missão espelhada no 
mandato de Auditoria Interna. 

 

 

 

 

 



Políticas e Processos (3.g) 

Em traços gerais, as principais políticas e processos do Banco, no âmbito da governação 
corporativa e do sistema de controlo interno, podem ser descritas da seguinte forma: 

Segregação de Funções 

A segregação de funções ao nível do Banco está assegurada, do ponto de vista operacional, através 
do Manual de Organização e Estrutura, nomeadamente a ficha de cada Direcção ou Gabinete. 
Estes documentos definem a natureza das actividades e a segregação de funções interna de cada 
unidade e estabelecem os níveis de responsabilidade de cada elemento da estrutura.  

A nível do Conselho de Administração a segregação de funções foi assegurada pela distribuição 
das unidades de estruturas pelos administradores tendo-se em conta as funções de negócio, 
suporte e controlo conforme já atrás referido. 
 

Gestão por processos 

 A gestão por processos garante uma condução orientada a gestão por objectivos, para a sua 

materialização, foi precedida do mapeamento de processos, condição preliminar que assegura o 

alcance dos objectivos estratégicos traçados pelo C.A. por meio da implementação de métricas 

concretamente de indicadores de performance (KPI´s). 

 


