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I.

Sintese (Sumario Executive)
A Caixa - lmobi/iario, S.A. ( 11Caixa lmobi/iario" ou CXI") e uma sociedade de servifos auxiliares do Caixa Gero/
de Dep6sitos, S.A. (CGD) e tem por objeto a aquisifiio de bens im6veis para revenda, gestiio e recuperafiio de
im6veis, pr6prios ou do CGD ou de empresas que com eta estejam em relafiio de dominio ou de grupo; a
promofdo imobiliaria e arrendamento; e aquisifoo de participafiies de capital em sociedades, nacionais ou
estrangeiras, de responsabi/idade limitada ou i/imitada, com objeto social similar au diferente do seu, bem
como em sociedades reguladas par leis ou regulamentos especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
11

Atenta a sua natureza auxiliar no ambito do atividade imobiliaria do Grupo CGD ndo possui estrutura
organizativa pr6pria, sendo a sua atividade suportada pelas direfiies do CGD, designadamente as funfiies de
recursos humanos, auditoria, apoio juridico, contabilidade, gest{io de risco e compliance.
0 presente Relat6rio Joi elaborado em cumprimento pelo Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro (que aprovou
o nova Regime Juridico do Setor Publico Empresarial - RJSPE} e de harmonia com orientafiies emanadas para
o efeito pela Unidade Tecnica de Acompanhamento e Monitorizafiio do Sector Publico Empresarial (UTAM).
Em 2021 ndo se verificou a alterafdo do governo societario relativamente a 2020, com excefiio do alterafdo
do composifiio dos membros do Conselho de Administrafdo, considerando-se que cumpriu as Boas Praticas
de Governo Societario.
CAPITULO II do RJSPE - Praticas de bom
governo

Artigo 43.!!

Artigo 44.!!

sim

apresentou piano de atividades
e or�amento para 2021
adequado aos recurses e fontes
de financiamento disponiveis

X

obteve aprova�ao pelas tutelas
setorial e financeira do piano de
atividades e or�amento para
2021

X

divulgou informa�ao sobre
estrutura
acionista,
participa�oes sociais, opera�oes
com participa�oes sociais,
garantias financeiras e assun�ao
de dfvidas ou passives, execu�ao
dos objetivos, documentos de
presta�ao de contas, relat6rios
de
trlmestrais
execu�ao
on;amental com relat6rio do
fiscallza�ao,
de
6rgao
identidade e curriculum dos
mernbros dos 6rgaos sociais,
e
remunera�oes
outros
beneffcios

data

nao

A apresenta�ao do piano de atividades e or�amento
bem como a obten�ao da aprova�ao pela tutela sao
promovidas pela Caixa Geral de Dep6sitos, S.A.
(CGD) e compreendem as atividades de gestao
imobiliaria promovidas pela Caixa - lmobiliario, S.A.
(CXI)
.!..

X

Junho de 2021 1

1 Em 17.06.2021, procedeu-se a divulga�ao das contas de 2020 ao Tribunal de Contas. O Relat6rio e Contas da
Sociedade relative a 2020 foi aprovado por Delibera�ao Unanime por Escrito (DUE) de 30 de Junho de 2021.
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sim

CAPITULO II do RJSPE - Praticas de born
governo

. . . ..____.,. .._,_, ---------------+submeteu
informa�ao
a
financeira anual ao Revisor
Artiga 45.!1 Oficial de Contas, que e ! X
responsavel pela Certifica�ao !
Legal das Contas da empresa
Artiga 46.!1

o
elaborou
relat6rio
identificativo de ocorrencias, ou
risco de ocorrencias, associado a
preven�ao da corrup�ao, de
2021

X

nao

I

data

A informa�ao financeira anual relativa a 2021, sera
apreciada pelo Fiscal tmico (ROC), no decurso do mes
de marco de 2022.

. . . . ........ . +·· . ... . . . . _.·- . . . . .... . . . . ·- . . . . . . . . .... . . ... ... . ....... ... . ...... . . ... . . . .
131 de Maio 2021 .. Aprovacao do Relat6rio
1 ldentificativo dos Riscos e Ocorrencias e lnfracoes
Conexas.

___

--------- ..-....-......... ........
adotou um c6digo de etica e
25.05.2020 - Transposi�ao do Codigo de Conduta,
X
Artiga 47.!1
Conforme Capftulo VI infra
divulgou o documento
�-·-----··-,.--·-----··-------------+-----··--·--··-------t--------------------A CXI nao presta service publico ou de interesse
tem contratualizada a prestacao
i econ6mico em geral, sendo o seu objeto: a aquisicao
de servi�o publico ou de
- e recupera�ao
' · para revenda, gestao
X ,Ide bens ·1move1s
Artigo 48.!1
interesse geral, caso lhe esteja
de imoveis, proprios ou da CGD ou de empresas que
confiada
com ela estejam em relacao de domfnio ou de grupo.
09.12.2019 .. C6digo de Voluntariado;

Artiga 49. !1

prosseguiu
objetivos
responsabilidade
social
ambiental

de
e

22.06.2020 .. Polftica de Prevencao e Seguranca Ffsica
e Ambiental;
21.10.2021 - Beneffcios Fiscais relatives ao
Mecenato - Estatuto dos Beneffcios Fiscais;
Nos termos do disposto no Capftulo VI infra.
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CAPITULO II do RJSPE - Praticas de born
governo

sim

nao

data

Prossecuc;ao das Politicas em vigor designadamente,
o Manual de Delegac;ao de Competencias em
Materia de Recursos Humanos;

21.09.2020 - Polftica de Recrutamento e Selec;ao de
Colaboradores;

29.09.2020 - C6digo de Boa Conduta para a
Prevenc;ao e Combate ao Assedio no Trabalho.
21.01.2021 - Polftica de Diversidade dos
Colaboradores da CXI bem como dos membros dos
Orgaos de Administrac;ao e Fiscalizac;ao da CXI;

Artiga 50.2

implementou
politicas
de
recursos humanos e pianos de
igualdade

22.03.2021 - Polftica de
Colaboradores da CXI;

Remunerac;ao

dos

28.05.2021- Plano de Sucessao;

X

08.07.2021 - Programa de Revogac;oes por Mutuo
Acordo;
28.07.2021 - Modelo de Continuidade de Recurses
Humanos - Continuidade de Neg6cio e Resoluc;ao;

23.08.2021- Competencias em Materia de Recurses
Humanos;

17.05.2021 - Princfpios de Carreira das Func;oes de
Controlo lnterno;
21.10.2021- Politica de Mobilidade - Colaboradores
da CXI;

28.12.2021- Programa de Pre-Reformas 2021;

28.12.2021- Polftica de Formac;ao - Colaboradores
da CXI;
Polftica Global de Prevenc;ao e Gestao de Conflitos de
lnteresses da CXI

evidenciou a independencia de
todos os membros do 6rgao de
administrac;ao e que os mesmos
se abstem de participar nas
decisoes que envolvam os seus
pr6prios interesses

X

evidenciou que todos OS
membros
6rgao
de
do
administrac;ao cumpriram a
obrigac;ao de declararem as
Artigo 52. 2 participac;oes patrimoniais e
relac;oes suscetiveis de gerar
conflitos de interesse ao 6rgao
de administrac;ao, ao 6rgao de
fiscalizac;ao e a IGF
-----

X

Artigo

51.2
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21.01.2021 - Politica de Diversidade dos
Colaboradores da CXI bem como dos Membros dos
Orgaos de Administrac;ao e Fiscalizac;ao da CXI.

Foram prestadas as Declarac;oes que integram o
Anexo 111 ao presente Relat6rio

29.09.2021 - Foi Concluido o procedimento de
comunicac;ao ao IGF, 6rgao de administrac;ao e
fiscalizac;ao.

j
L

-J

CAPITULO II do RJSPE- Praticas de born

sim

nao

data

governo

providenciou no sentido de que 1
a UTAM tenha condi<;oes para
, A divulgar;ao da informar;ao e assegurada pela Caixa
X I
Artigo 53.2 que toda a informar;ao a
! Geral de Dep6sitos, S.A. (CGD).
divulgar possa constar do sftio
!
na internet da Unidade Tecnica
---------------------------1----•--•••-•-•--••••-• ••••
apresentou o relat6rio do 6rgao
de fiscalizar;ao em que e aferido
constar do relat6rio anual de
praticas de governo societario
X
A integrar o Relat6rio e Contas de 2021
Artigo 54. !!
informar;ao atual e completa
sobre todas as materias tratadas
no Capftulo II do RJSPE (boas
praticas de governa<;ao)
,,_,.,.,.�, oH

ll.

•-

•-

Missao, Objetivos e Politicas
1.

Jndicafoo da missao e do formo coma e prosseguida, ossim coma da visoo e dos valores que orientam a
empresa (vide artigo 43. P do RJSPE}.
A CXI tem coma principal atividade a oquisi900 de im6veis com o objetivo de revenda, sendo que os
im6veis sao adquiridos em processos de recuperafoo de credito concedido pela CGD ou por outras
entidades de credito do Grupo.
Para o efeito, a CXI desenvolve as seguintes atividades:
•
•
•

Aquisi900 de im6veis para revenda resultantes de processos de recupera900 de credito;
Promo900 do arrendamento dos seus im6veis enquanto os mesmos aguardam a
concretizafoo do venda; e
Gestao e comercializafoo da carteira de im6veis detidos para venda de algumas
entidades do Grupo CGD;

O cumprimento da missao e objetivo e ainda prosseguido de acordo com o piano de atividades e
orfamento apresentado pela Caixa Geral de Dep6sitos S.A., designadamente no que concerne ao sector
imobiliario.
2.

lndicafoo de politicos e linhas de afoo desencadeadas no iimbito da estrategia definida (vide artigo 38J 1
do RJSPE), designadamente:
a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade
empresarial a alcanfar em coda ano e trienio, em especial os econ6micos e financeiros;
A CXI desenvo/ve a sua atividade no grupo CGD, no ambito do qua/ promove essencialmente a
oliena9iio dos im6veis adquiridos em recupera9iio do credito concedido pelo CGD, pelo que os seus
objetivos siio fixodos em funfiio do valor a recuperor pelo Grupo CGD.
b)

Grau de cumprimento dos mesmos, assim coma a justificafiio dos desvios verificados e dos medidas
de correfiio aplicadas ou a aplicar.
A CXI atingiu os referidos objetivos atraves da concretizafiio das respetivas transafoes imobiliarios
e que foram condicionadas pela flutuofiio do mercado imobiliario, que em 2021 ainda se viu afetado
em particular pelos efeitos da Pandemia nos diversos contextos sociois e financeiros, sociais.

3.

lndicafoo dos fatores crfticos de sucesso de que dependem os resuftados da empreso.
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Conforme referido nos pontos anteriores e considerando a atividade desenvolvida pela CX/ de alienafiio
de bens adquiridos em resultado de recuperafiio de credito concedido pela CGD, o grau de incumprimento
do credito influencia diretamente o volume de im6veis e consequentemente constitui um fator critico de
sucesso nos resultados do empresa.

A flutuafiio do mercado imobi/iario influencia diretamente os resultados do empresa que por sua vez e
influenciado por diversos fatores, designadamente o contexto econ6mico.

4.

A titulo exemplificativo, em 2021, o contexto econ6mico continuou a ser severamente afetado devido a
pandemia causada pelo novo coronavirus COVID-19, representando um choque adverso com efeitos
profundos e nefastos no popula9iio e no atividade econ6mica e comercial, acompanhada por um grau
elevado de incerteza por parte dos agentes econ6micos. Este fator permite antever a manuten9iio de um
cenario recessivo para 2021 do economia nacional. Devido aos efeitos negativos causados pela
pandemia, o ano de 2021 continuou a revestir-se de alguma incerteza em relafiio ao mercado imobiliario,
com principais impactos nos setores tradicionalmente ligados ao turismo e retalho. Adicionalmente, e
importante salientar o pope/ relevante do investimento estrangeiro que, devido as restrifoes nos viagens
e liga9i5es aereas Joi negativamente impactado, assim como a nivel europeu.
Evidenciafiio do atua9iio em conformidade com as orienta9i5es definidas pelos ministerios setoriais,
designadamente as relativas a politico setorial a prosseguir, as orienta9oes especfficas a cada empresa,
aos objetivos a alcan9ar no exercicio da atividade operacional e ao nivel de servifo publico a prestar pela
empresa (vide n.9 4 do artigo 39.9 do RJSPE).

A atividade do CXI encontra-se inserida no Grupo CGD, cuja atividade, em 2021, estava enquadrada pelo
piano estrategico acordado entre o Estado Portugues e a DG-Com.

Ill.

Estrutura de capital

1.

Divulgafiio do estrutura de capital (consoante aplicavel: capital estatutario ou capital social, numero de
a9i5es, distribui9iio do capital pe/os acionistas, etc.), incluindo indica9iio das diferentes categorias de
a9i5es, direitos e deveres inerentes as mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa
(vide alinea a) do n.9 1 do artigo 44.9 do RJSPE}.
Estrutura acionista
Caixa - lmobiliario, S.A.

89,29% - Caixa Geral de Dep6sitos, S.A

110,71% - Caixa-Participa�oes, SGPS, S.A.

0 Capital social e de 56.000 Euros e esta integralmente subscrito e realizado em dinheiro e e representado
por 11.200 a9i5es nominativas, tituladas, com o valor nominal de cinco Euros cada uma.

E autorizada a conversiio das a9i5es tituladas em a9oes escriturais, podendo estas, quando existam, ser
tambem convertidas em tituladas.

As a9i5es nominativas poderiio ser incorporadas em titulos, com um qualquer numero de a9i5es, assinados
por dois administradores.
A divisiio ou concentra9iio de titulos pode ser feita a pedido dos acionistas.

0 custo dos opera9oes de divisiio ou concentra9iio, de registo de transmissiio e de conversiio de a9i5es
escriturais em tituladas, e vice-versa, sera suportado pelos acionistas interessados.

2.

A Assembleia Gero/ deliberara quanta aos aumentos do capital social e respetiva realizafiio, de acordo
com as necessidades de expansiio equilibrada do atividade do Sociedade.
ldentifica9iio de eventuais limitafoes a titularidade e/ou transmissibilidade das a9i5es.

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, os acionistas tem direito de preferencia no subscri9iio de
novas a9oes, no propor9iio das que possuirem, salvo se diferentemente for de/iberado em assembleia
geral, nos termos /egais.

Caixa - lmobiliario, S.A.
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Nao sendo exercido o direito de preferencia, a parte correspondente acresce aos direitos dos restantes
acionistas que o pretendam, procedendo-se a rateio.
Os acionistas nao gozam do direito de preferencia na transmissao de a9oes.
3.

lnforma9ao sabre a existencia de acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e possam
conduzir a eventuais restri9oes.
A CXI nao tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais que possam conduzir a eventuais
restri9oes.

IV.

Participa�oes Sociais e Obriga�oes detidas
1.

/dentifica9eio dos pessoas singulares (6rgaos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou
indiretamente, sao titulares de participa9oes noutras empresas, com indica9eio detalhada do
percentagem de capital e de votos imputaveis, bem como do Jonte e do causa de imputa9ao nos termos
do que para o efeito estabelece o C6digo dos Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo 447.!2 (vide alfneas
a) e b) do nJ 2 1 do artigo 44. fl do RJSPE).
Sob este ponto, juntam-se as respetivas Dec/ara9oes prestadas pelos Administradores e pelo Fiscal Vnico
e respetiva Ata do Conselho de Administra9ao que integram o presente Relat6rio coma Anexo I

2.

Explicita9ao do aquisi9eio e aliena9ao de participa9oes sociais, bem como da participa9eio em quaisquer
empresas de natureza associativa ou fundacional (vide alinea c) do n.!2 1 do artigo 44.!1 do RJSPE}.
A Caixa lmobiliario nao adquiriu nem alienou participa9oes sociais noutras sociedades ou em quaisquer
empresas de natureza associativa ou fundacional.

3.

lndica9ao do numero de a9oes e obriga9oes detidas por membros dos 6rgeios de administra9eio e de
fiscaliza9ao, quando aplicavel nos termos do nJI 5 do artigo 447, 12 do CSC.
Os 6rgeios de administra9ao e de fiscaliza9ao nao detem a9oes ou obriga9oes da sociedade.

4. lnforma9eio sabre a existencia de rela9oes de natureza comercial entre os titulares de participa9oes e a
empresa.
Nao houve qua/quer re/a9iio de natureza comercial entre os titulares de participa9i5es e a empresa, sendo
que os 6rgaos de administra9eio e de fiscaliza9iio niio detem a9oes da sociedade.

V.

6rgaos Sociais e Comissoes
A. Modelo de Governo
A empresa deve apresentar um modelo de governo societario que assegure a efetiva separa9iio entre as
fun9oes de administra9iio executiva e as fun9i5es de fiscaliza9ao (vide n.!2 1 do artigo 30.!2 do RJSPE).
1.

/denti[ica9iio do modelo de governo adotado.
O Modelo de Governo em vigor, respeitando os estatutos do empresa e assegurando a efetiva
segrega9iio de fun9i5es entre a Administra9eio e a Fiscaliza9eio, e composto pelos seguintes 6rgaos
sociais:
•
Assembleia Gero/;
•
Conselho de Administra9ao;
•
Fiscal Vnico.
Os membros do mesa do Assembleia Gero/, do Conselho de Administra9iio e o Fiscal Unico seio eleitos
por um trienio, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes. 0 mandato atual refere-se ao trienio 20212023, nos termos da delibera9iio que integra o Anexo IV ao presente Relat6rio.
Nos pontos seguintes detalham-se as regras de funcionamento.
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B. Assembleia Geral
1.

Composir;iio do mesa do assembleia geral, ao longo do ano em reJerencia, com identificar;iio dos cargos
e membros do mesa do assembleia geral e respetivo mandato (data de inicio e Jim). Caso tenha ocorrido
alterar;iio de mandato durante o ano em reporte, a empresa devera indicar os mandatos respetivos (o
que saiu e o que entrou).
Dado que o mandato 2018-2020 cessou em 31 de dezembro de 2020, em 24 de agosto de 2021, Joram
e/eitos par Deliberar;iio Unanime par Escrito os 6rgiios sociais par o mandato 2021-2023, nos termos
constantes do Anexo IV ao presente Relat6rio.
Em 2021, a composir;iio do Mesa do Assembleia Gero/ Joi a seguinte:
Designa,10

Mandato
Cargo

Nome
Fom1a

Doto

2018-2020

Presidente

Maria Teresa Sintrao De Carvalho Sousa Da Fabrica

AG

10-09-2018

. 2018-2020

Secretario

Catarina Luisa Alvares De Carvalho De Andrade Campos

AG

10-09-2018

Cargo

Nome
Forma

Data

2021-2023

Presidente

Nuno Ricardo dos Santos Jorge da Pena

DUE

24-08-2021

2021-2023

Secretario

Paula Ester Marques Esteves Pires

DUE

24-08-2021

{lnlcio-Flm)

Mandato
(lnlcio-Fim)

2.

Deslgna�lo

ldentificar;iio dos deliberar;oes acionistas que, por imposir;iio estatutaria, s6 podem ser tomadas com
maioria qualificada, para a/em dos /egalmente previstas, e indicar;iio dessas maiorias.
As deliberar;oes do Assembleia Gero/ siio tomadas par maioria absoluta dos votos presentes, salvo
disposir;iio estatutaria ou legal que exija maioria qualificada.
Excetuam-se do disposto supra, as deliberar;oes sobre aumentos de capital, alterar;iio dos estatutos da
sociedade, Jusiio com outras sociedades ou cisiio, para as quais se exige maioria qualificada
representativa de, pe/o menos, dais terr;os do capital social.

C. Administra�ao e Supervisao
1.

lndicar;iio dos regras estatutarias sobre procedimentos aplicaveis a nomear;iio e substituir;iio dos
membros, consoante aplicavel, do Conselho de Administrar;iio, do Conselho de Administrar;iio Executivo
e do Conselho Gero/ e de Supervisiio.
A CXI e administrada e representada pelo Conselho de Administrar;iio.

Os membros do Conse/ho de Administrar;iio siio esco/hidos de entre pessoas com comprovadas
idoneidade, merito proJissional, competencias e experiencia de gestiio, bem coma sentido de interesse
publico e habilitados, no minima com o grau academico de licenciatura. A respetiva eleir;iio em
Assembleia Gero/ decorre ap6s processo de avaliar;iio do curriculum e do adequar;ao dos suas
competencias para o desempenho do cargo a ocupar, eJetuado pela Comissiio de Nomear;oes, Avaliar;iio,
e Remunerar;oes do Caixa Gero/ de Dep6sitos, S.A..
Os membros do Conselho de Administrar;iio siio eleitos por um trienio, podendo ser reeleitos, uma ou
mais vezes.

No termo dos respetivos mandatos, os membros eleitos mantem-se em Junr;oes ate a tornado de posse
dos novas membros.
0 Conse/ho de Administrar;iio e constituido por tres a sete membros, sendo um o presidente e um o vice
presidente.
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0 presidente sera substituido, nas suas ausencias ou impedimentos, pelo Administrador que o Conselho
designar.
2.

Caracterizariio da composiriio, consoante aplicavel, do Conselho de Administrariio, do Conselho de
Administrafiio Executivo e do Conselho Gero/ e de Supervisiio, com indicariio do numero estatutario
minimo e maximo de membros, durariio estatutaria do mandato, numero de membros efetivos, data da
primeira designariio e data do termo de mandato de coda membro. Caso tenha ocorrido olteroriio de
mondato durante o ano em reporte, a empresa devera indicar os mandotos respetivos (o que saiu e o
que entrou).
Dado que o mandato 2018-2020 cessou em a 31 de dezembro de 2020, em 24 de agosto de 2021, foram
e/eitos por Deliberoriio Undnime por Escrito os 6rgiios sociais para o mandato 2021-2023.
Em 2021 a composiriio do Conselho de Administrafiio foi a seguinte:

Mandato
Nom•

2018/2020

Presideole

Jos6 Ant6nio Vilela
Filipe

2018/2020

VioePresidente

Fernando Jorge Nunes
Madeira

Vogal

Laurinda Cristina
Martins Fontes

Fonna">

(lnfde>-Fim)

2018/2020

Rcmuner�lo

Oesig�o
Cargo

Data

IEntld.!llde pagadonaJ

10--09-2018

Nao Remunerado

AG

10--09-2018

Nao Remunerado

AG

10--09-2018

Nao Rernunerado

AG

(O/D)"'

Numero estatutario mini mo e maximo de membros - 3 /7

Mandalo

Destgn�o
Cargo

(lnlcio-F1m1

2021/2023
2021/2023

Presidante

Laurinda Cristina
Martins Fontes

VicePresidente

Joao Alexandre
Marques Teixeira
Soares Ferreira

Vogal

Lucia Maria Oliveira
Botelho

2021/2023

3.

Remunen11;lo

Nom•
Forma 1'1

Data

(Entld.ade pagadora)

DUE

24--08-2021

Nao Rernunerado

DUE

24--08-2021

Nao Remunerado

DUE

24--08-2021

Nao Remunerado

(O/0J"'

Distinfiio dos membros executivos e niio executivos do Conselho de Administrariio e, relativamente oos
membros niio executivos, identificoriio dos membros que podem ser considerados independentes, ou, se
aplicavel, identificariio dos membros independentes do Conselho Gero/ e de Supervisiio (vide artigo 32. !1
do RJSPE).
Todos os membros eleitos para o Conselho de Administrafiio tem funroes executivas.

4.

Apresentoriio de elementos curriculares relevontes de coda um dos membros, consoante aplicavel, do
Conselho de Administrariio, do Conselho Gero/ e de Supervisiio e do Conselho de Administrariio
Executivo. Deveriio especificomente ser indicados as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos
ultimas cinca anas (vide olineo j) do n. g 1 do ortigo 44. g do RJSPE).
lnformariio constante do Anexo If ao presente Relat6rio.

5.

Evidencias do apresentariio dos declararoes de coda um dos membros do 6rgiio de administrafiio ao
6rgiio de administrafiio e ao 6rgiio de fiscalizariio, bem coma a lnspefiio-Geral de Finanfas (IGF), de
quaisquer participaroes patrimoniais que detenhom no empresa, assim coma quaisquer relofoes que
mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituifoes financeiras ou quaisquer outros parceiros
de neg6cio, suscetiveis de gerar conflitos de interesse (vide ortigo 52. !1 do RJSPE).
lnformafiio constante do Anexo Ill ao presente Relot6rio.
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6.

ldentificafiio de relafoes familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros,
consoante aplicavel, doConselho de Administrafiio, doConselho Gero/ e de Superviscio e doConselho de
Administrafiio Executivo com acionistas.
Ncio existem relafiies familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do
Conselho de Administrafiio com acionistas.

7.

Apresentafiio de organogramas ou mapas funcionais relativos a repartifiio de competencias entre os
varios 6rgiios sociais, comissoes e/ou departamentos do empresa, incluindo informafiio sabre
delegafoes de competencias, em particular no que se refere a delegafiio do administrafiio quotidiana
da empresa.
Conforme referido no ponto I, aCXI dado a sua natureza auxiliar no ambito da atividade imobiliaria do
Grupo CGD nao possui estrutura organizativa pr6pria, sendo a sua atividade suportada pelas direfoes
daCGD.
CAIXA - IMOBILIARIO, S.A.
Organograma do Modelo de Governo

Assembleia Geral

I

I
Conselho de
Administra�ao

8.

Fisc al Onico

Caracterizafiio do funcionamento do Conselho de Administrafiio, do Conselho Gero/ e de Supervisiio e
doConse/ho de Administrafiio Executivo, indicando designadamente:
0Conselho de Administrafiio reunira, em sessiio ordinaria, com a periodicidade que o pr6prio Conselho
fixar e, em sesscio extraordinaria, sempre que for convocado pelo Presidente ou por outros dois
Administradores.
As reunioes teriio /ugar na sede social ou noutro local, desde que indicado e justificado na convocat6ria.
a) Numero de reunioes realizadas e grau de assiduidade de coda membro as reunioes realizadas;
Mandato

Asslduldade
Cargo

Nome

2018/2020

Presidente

Jos� Ant6nio Vilela
Filipe

2018/2020

Vice-Presidente

2018/2020

ReunlOes (2021)
Presen�as

Faltas

12

12

0

Fernando Jorge
Nunes Madeira

12

12

0

Vogel

Laurinda Cristina
Martins Fontes

12

12

0

2021/2023

Presidente

Laurinda Cristina
Martins Fontes

6

5

1

2021/2023

Vice-Presidente

Joao Alexandre
Marques Teixeira
Soares Ferreira

6

6

0

2021/2023

Vogal

6

6

0

(lnlcio-Fim)

Lucia Maria Oliveira
Botelho

I
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b) Cargos exercidos em simultaneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles 6rgiios no decurso do exercicio, apresentados segundo
o formato seguinte:

c)

Mandato

Nome

2018/2020

Acumula;• o de Fun;Oes
Entldade

Fun;lo

Regime

Jos� Ant6nio Vilela
Fllipe

Caixa Geral de Dep6sitos, S.A.

Diretor - Dire� de Risco de
CrMrto

P.:blico

2018/2020

Fernando Jorge
Nunes Madeira

Caixa Geral de Dep6sitos, S.A.

Diretor - Dire� de Recurses
e Meios

Plblico

2021/2023

Laurinda Cristina
Martins Fontes

Caixa Geral de Dep6sltos, S.A

Diretor - Dire� de Neg6cio
lmobiliario

Plblico

2021/2023

Joao Alexandra
l.larquas Teixeira
Soares Ferreira

Caixa Geral de Dep6sitos, S.A.

Coordenador - Dire� de
Neg6cio lmobiliaio

Plblico

2021/2023

Lucia Maria Oliveira
Botelho

Caixa Gara! de Dep6sltos, S.A.

Coordanador - Dire� de
Neg6cio lmobilisrio

Plblico

6rgiios da empresa competentes para realizar a avaliafiio de desempenho dos administrodores
executivos e criterios pre-determinados para a avaliafiio de desempenho dos mesmos;
Uma vez que a CXI se insere no Grupo CGD, a avaliafiio de desempenho dos administradores e
promovida neste ambito, relativamente ao exercicio da funfiio de direfiio na CGD. Na ausencia de
um processo aut6nomo espec{fico, a avaliafiio e promovida quanta ao cargo de administrafiio pela
Assembleia Gero/, submetendo-se os administradores a apreciafiio dos acionistas.

d) Comissoes existentes no 6rgiio de administraflio ou supervisiio, se aplicavel. ldentificafiio dos
comissoes, composi9ao de cada uma de/as assim como as suas competencias e sfntese das atividades
desenvolvidas no exercicio dessas competencias.
Nao existem comissoes no 6rgiio de administra9iio, que funciana coma entidade gestora da atividade
exercida pe/a sociedade.

D. Fiscaliza�ao
1. Jdentifica9iio do 6rg{ia de fiscaliza9iio correspondente ao mode/o adotado: Fiscal tJnico, Conselho Fiscal,
Comissiio de Auditoria, Conse/ho Gero/ e de Supervisiio ou Comissiio para as Materias Financeiros
A fiscaliza9iio da sociedade compete a um Fiscal tJnico, que sera um revisor oficial de cantos ou uma
sociedade de revisores oficiais das contas e tera sempre um suplente, sendo eleitos em Assembleia Gero/
para um mandato de tres anos.
Dado que o mandato 2018-2020 cessou em a 31 de dezembro de 2020, em 24 de agosto de 2021, foram
eleitos par Delibera9iio Unanime por Escrito os 6rgfios sociais para o mandato 2021-2023.
ldentif"ica4j:lo Fiscal Lhico

Mandato
Cargo

Contratado

N.' de imos
defunc;6es
vxercldaa
no grupo

N.0deanos
defunc;6es
exercldes
na empreta

Design�lo

(lnlcio-Fim)

Nome

N.'
lnscric;ao
ne.OROC

2018-2020

Fiscal Uiico
Efetivo

Ernst&
Young
Audit&
Associados,
SROC,S.A.

178

20161480

Assembleia
Geral

10-092018

Sim

4

4

2018-2020

Representante
da SROC
eleita para o
Cargo de
fiscal Lhico
Efetivo

Luis Miguel
Gonyalves
Rosado

1607

20161217

Assembleia
Geral

10-092018

Sim

4

4

2018-2020

Fiscal U"lco
Suplente

Manuel
Ladeiro de
Carvalho
Coelho da
Mota

1410

20161020

Assemblela
Geral

10-092018

Sim

4

4
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N.• registo n■
CMVM

fom,a i1)

Oat!!

12/3�

�

ldentiflca;lo Fiscal Ll'lico

Mandato
Cargo

{lnlcio--Fim)

Nome

2021-2023

Fiscal Onico
Efetivo

Ernst&
Young
Audit&
Associados,
SROC,S.A.

Representante
daSROC
eleita para o
Cargo de
fiscal U,ico
Efetivo

Fiscal U,ico
Suplente

2021-2023

2021-2023

N. '

insc�Ao
n■OROC

Design�lo

N.0 reglsto na

CMVM

Fonna {1)

Data

Contratada

178

20161480

DUE

24-082021

Sim

Luis Miguel
Gon�lves
Rosado

1607

20161217

DUE

24-082021

Sim

Manuel
Ladeiro de
Carvalho
Coelho da
Mota

1410

20161020

DUE

24-082021

Sim

N.1daanos
defun�6es
exercldas
no grupo

N.0deanos
defun�6es
exercldas
na ernpreaa

5

5

5

5

5

A primeira designafoo da Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., e seu representante Luis Miguel
Gonfalves Rosado, no cargo de Fiscal Unico Efetivo ocorreu na Assembleia Geral de 15/12/2017, para o
mandato 2015-2017.
O periodo maxima de exercicio de funfoes de auditoria pelo socio responsavel pela orientafoo ou
execufoo direta da revisoo legal de contas e de sete anos, a contar da sua designafoo (artigo 54J! da Lei
n12 140/2015 de 7 de setembro).
A Ernst& Young Audit e Associados, SROC, S.A. exerce as funfoes de ROC/ Fiscal Unico em simultaneo em
todas sociedades pertencentes ao Grupo Caixa Geral de Dep6sitos. S.A.
Em 2021, a CXI remunerou a Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A. pelos seguintes servifos:
Servifo:
Certificafoo Legal de Contas
Relat6rio de Governo Societario
2.

Remunerafoo no exercicio de 2020 (€}

25.200 (acrescido de /VA a Taxa de 23%}

1.120 (acrescido de /VA a Taxa de 23%)

Composifoo, consoante ap/icavel, do Conselho Fiscal, da Comissoo de Auditoria, do Conselho Geral e de
Supervisoo ou da Comissoo para as Materias Financeiras, ao longo do ano em referencia, com indicafoo
do numero estatutario minima e maxima de membros, durafoo estatutaria do mandato, numero de
membros efetivos e suplentes, data da primeira designafoo e data do termo de mandato de cada
membro. Caso tenha ocorrido alterafoo de mandato durante o ano em reporte, a empresa devera indicar
os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Jnformafoo a apresentar segundo o formato seguinte:
Noo aplicavel dado que na CXI, a fisca/izafoo da sociedade compete a um Fiscal Unico

3.

Apresentafoo de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do 6rgoo de fiscalizafoo.
Deveroo especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pe/o menos, nos ultimas
cinco anos.
0 Fiscal Unico (inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.12 178, na CMVM com o n. 12
20161480}, respetivo representante (inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.12 1607)
e Suplente (inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n. 12 1410), encontram-se
devidamente habilitados ao exercicio do cargo para o qua/ foram designados.

4.

Procedimentos e criterios aplicaveis a intervenfoo do 6rgoo de fiscalizafoo para efeitos de contratafoo
de servifos adicionais ao auditor externo;
Uma vez que noo existe intervenfoo do 6rgoo de fiscalizafoo para efeitos de contratafoo de servifos
adicionais ao auditor externo, este ponto noo e aplicavel.
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5.

Outras fun,;oes dos 6rgtios de fiscaliza,;iio e, se aplicavel, da Comissiio para as Materias Financeiras.

6.

ldentifica,;ao, consoante aplicavel, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissiio de Auditoria, do
Conselho Gero/ e de Supervisiio ou da Comissao para as Materias Financeiras que se considerem
independentes, nos termos do nJ! 5 do artigo 414.fl do CSC.

0 Fiscal Unico ntio detem outras fun,;oes relativamente a CXJ.

Uma vez que o 6rgiio de Fiscaliza,;tio da CXI corresponde ao Fiscal unico, e-lhe inaplicavel este ponto.
7.

Caracteriza,;ao do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissao de Auditoria, do Conselho Geral e de
Supervisiio ou da Comissiio para as Materias Financeiras, indicando designadamente, consoante
aplicavel:
a) Numero de reunioes realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de coda membro,
apresentados segundo o formato seguinte:
Uma vez que o 6rgiio de Fiscaliza,;iio da CXI corresponde ao Fiscal unico, e-lhe inaplicavel este ponto.
b) Cargos exercidos em simultaneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles 6rgtios no decurso do exercicio;
Uma vez que o 6rgiio de Fiscaliza,;iio da CXI corresponde ao Fiscal unico, e-lhe inaplicavel este ponto.

E. Revisor Oficial de Contas (ROC) - Nao aplicavel
1.

2.

3.

4.

ldentifica,;iio, membros efetivo e sup/ente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contos (SROC), do ROC
e respetivos numeros de inscri,;iio no Ordem dos Revisores Oficiois de Contas (OROC) e na Comissao do
Mercado de Vo/ores Mobiliarios (CMVM), caso aplicavel, e dos s6cios ROC que a representam e indica,;tio
do numero de anos em que o ROC exerce fun,;oes consecutivamente junto do empreso e/ou grupo. Caso
tenha ocorrido altera,;iio de mandato durante o ano em reporte, a empresa dever6 indicar os mandatos
respetivos (o que saiu e o que entrou).
lndica,;iio dos limita,;oes, legais e outras, relativamente ao numero de anos em que o ROC presta servi,;as

a empresa.

lndica,;iio do numero de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce fun,;oes consecutivamente junto do
empresa/grupo, bem como indica,;iio do numero de onos em que o ROC presto servi,;os nesta empresa,
incluindo o ano a que se refere o presente relat6rio, bem assim coma a remunera,;iio relativa ao ano em
referencia, apresentados segundo as formatos seguintes:
Descri,;iio de outros servi,;os prestodos pelo SROC a empresa e/ou prestados pelo ROC que representa a
SROC, caso aplic6vel.

F. Conselho Consultivo- Nao aplicavel
1.

Composi,;iio, ao longo do ano em referenda, com indica,;ao do numero estatutario minima e maximo de
membros, dura,;iio estatutario do mandato, numero de membros efetivos e suplentes, data do primeira
designa,;ao e data do termo de mandoto de coda membro. Caso tenha ocorrido altera,;ao de mandato
duronte o ano em reporte, a empresa dever6 indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou)
Este capitulo nao e aplicavel atenta a inexistencia de um Conselho Consultivo.

G. Auditor Externo- Nao aplicavel
0 Conselho de Administra,;ao niio considerou necess6rio designar um Auditor Externo para auditor as
contas de 2021 dado que as contas do sociedade, forom auditodas por entidade independente e externa,
a Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A., no ambito das suas fun,;oes de Fiscal Unico da Sociedade
ta/ como mencionado no ponto D.1..
1.

/dentifica,;ao do auditor externo designado e do socio ROC que o representa no cumprimento dessas
fun,;oes, bem como o respetivo numero de registo na CMVM, assim como a indica,;iio do numero de anos
em que o auditor externo e o respetivo socio ROC que o representa no cumprimento dessas fun,;oes
exercem fun,;oes consecutivamente junto da empresa e/ou do grupo, bem assim como a remunera,;iio
relotiva ao ano em referencia, apresentados segundo o formato seguinte:

Caixa - lmobiliario, S.A.

2.

Explicitafiio do politico e periodicidade do rotafiio do auditor externo e do respetivo socio ROC que o
representa no cumprimento dessas funfoes, bem coma indicafiio do 6rgiio responsavel pela avaliafiio
do auditor externo e periodicidade com que essa avaliafiio e feita.

3.

ldentificafiio de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a empresa
e/ou para empresas que com eta se encontrem em relafiio de dominio, bem coma indicafiio dos
procedimentos internos para efeitos de aprovafiio da contratafiio de tais servifos e indicafiio das razoes
para a sua contratafiio.

4.

lndicafiio do montante da remunerafiio anual paga pela empresa e/ou par pessoas coletivas em relafiio
de dominio au de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares au coletivas pertencentes a mesma
rede2 e discriminafiio do percentagem respeitante aos seguintes servifos, apresentada segundo o
formato seguinte:

VI.

Organiza�ao lnterna
A. Estatutos e Comunica!;oes
1.

lndicafiio das regras aplicaveis a alterafiio dos estatutos do empresa.
A alterafiio dos estatutos cabe a Assembleia Gero/, em observancia do legislafao em vigor.

2.

Caraterizaffio dos meios e politico de comunicafiio de irregularidades ocorridas no empresa.
Uma vez que a CXI se insere no Grupo CGD, as meios e politico de comunicafiio de irregularidades
ocorridas na empresa correspondem aos definidos pela CGD no respetivo Relat6rio de Governo
Societario.

3.

lndicafiio das politicos antifraude adotadas e identificaffio de ferramentas existentes com vista a
mitigafao e prevenfao de fraude organizacional.
0 artigo 36!! do C6digo de Conduta da Caixa lmobili6rio, S.A., estabelece um circuito de comunicaffio
interna de praticas irregulares alegadamente ocorridas no ambito do sua atividade, assegurando a
confidencialidade no seu tratamento, bem coma a nao retaliafiio sabre o autor do comunicafiio
realizada de boa-fe.
Este circuito e regulamentado pelo normativo interno que estabelece o Sistema de Comunicafiio lnterna
de Praticas lrregu/ares (SC/Pl), que determina as suas carateristicas, o tratamento dado as
comunicafoes, bem coma os intervenientes no sistema.

B. Controlo interno e gestao de riscos
1.

lnformafiio sabre a existencia de um Sistema de Contra/a lnterno (SCI) compativel com a dimensao e
complexidade do empresa, de modo a proteger as investimentos e as seus ativos (este deve abarcar
todos as riscos relevantes para a empresa).
Sob este ponto e considerando a inclusiio do CXI no Grupo CGD, esta ultimo detem o controlo do Gestao
do Risco, de acordo com o Sistema de Contra/a lnterno (SCI) bem coma com o Plano, de Recuperafiio, de
natureza corporativa, conforme normativos publicados no sistema de Comunicafiio lnterna da CXI, em
28.09.2020 e 25.09.2020.

2.

ldentificaffio de pessoas, 6rgaos au comissoes responsaveis pela auditoria interna e/ou pela
implementafao de sistema de gestiio e contra/a de risco que permita antecipar e minimizar as riscos
inerentes a atividade desenvolvida.
As funfoes de controlo siio exercidas pelos seguintes Direfoes da CGD:
Direfiio de Auditoria lnterna (DAI);
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Direfao de Gestao de Risco (DGR);
Direfao de Compliance (DC);
Direfao de Organizafao e Qualidade (DOQJ;
3,

Em caso de existencia de um piano estrategico e de politico de risco da empresa, transcrifeio da definifeio
de nfveis de risco considerados aceitaveis e identificafeio das principais medidas adotadas.
A CXI prossegue o piano estrategico e de polftica de risco da CGD melhor detalhado no respetivo Relat6rio
de Governo Societario, todavia e no ambito da atividade especffica desenvolvida pela CXI, destacam-se
os seguintes riscos, com adofao das respetivas medidas mitigadoras implementadas no Grupo CGD:
Risco de mercado;
Risco operaciona/;
Riscos Nao Financeiros;

4.

Explicitofiio, oinda que por inclusiio de organograma, dos relafoes de dependencia hierarquica e/ou
funcional face a outros 6rgiios ou comissoes do empresa.
Conforme referido nos pontos anteriores deste copftulo, a gestao de risco e promovida no ambito do
Grupo do CGD, remetendo-se para o referido no Relat6rio de Governo Societario apresentado pela CGD,
sob este capitulo.

5.

lndicafao da existencia de outras areas funcionais com competencias no controlo de riscos.
Nao existem outras areas funcionais com competencia no controlo de riscos na CXI, uma vez que a gestao
de risco se encontra centralizada na CGD.

6.

ldentificafiio e descrifeio dos principais tipos de riscos (econ6micos, financeiros, operacionais e jurfdicos)
a que a empresa se expoe no exercfcio da atividade.
Risco Jurfdico e de Compliance (Probabilidade de ocorrencia de impactos negativos nos resultados ou no
capital, decorrentes de violafoes ou da niio conformidade relativamente a leis, regulamentos,
determinafoes especfficas, contratos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, praticas
instituldas ou principios eticos, que se materializem em sanfoes de caracter legal, no limitafao dos
oportunidades de neg6cio, no redufiio do potencial de expansao ou no impossibilidade de exigir o
cumprimento de obrigafoes contratuais.
Risco de estrategia (consiste no probabilidade de ocorrencia de impactos negativos no Empresa,
decorrentes de decisoes estrategicas inadequadas, do deficiente implementafiio dos decisoes ou do
incapacidade de resposta a alterafoes no meio envolvente (risco de estrategia de neg6cio), bem como
de alterafoes no ambiente de neg6cios (risco de alterofoes no meio envolvente);
Risco operacional (consiste na probabilidade de ocorrencia de impactos negativos no Caixa lmobiliario,
decorrentes de fa/has no analise, processamento ou Jecho das operafoes, de fraudes internas e externas,
do atividade ser afetada devido a existencia de recursos humanos insuficientes ou inadequados, ou do
inoperacionalidade dos infraestruturas);
Risco de mercado (consiste no probabilidode de ocorrencia de impactos negativos na Caixa lmobiliario
devido a movimentos desfavoraveis nos mercados, taxas de cambio, cotafoes de Ofoes, entre outros,
que afetem as avaliofoes e o valor de mercado dos im6veis.
Adicionalmente, o risco de mercado esta relacionado com a possibilidade de ocorrerem alterafoes na
envolvente macroecon6mica que alterem as preferencias dos diversos agentes econ6micos,
influenciondo deste modo os resultados do Caixa lmobiliario.)

. ,m �

Risco de toxa de juro (consiste no assunfao de risco de taxa de juro sempre que, no desenvolvimento da
sua otividade, a Caixa lmobili<irio contrato operafoes com fluxos financeiros sensiveis a eventuais
variafoes da taxa de juro);

Risco de reputafeio (consiste na probabilidade de ocorrencia de impoctos negativos no Caixa lmobiliario
decorrentes de uma percefiio negotivo da sua imagem publica, fundomentada ou noo, por parte de
clientes, fornecedores, regulodores, auditores, investidores, 6rgaos de imprensa ou pela opinioo publica
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em geral. Este risco podera afetar a capacidade da Empresa em estabelecer novas relafoes com
investidores e contrapartes, assim como de manter os relacionamentos existentes, podendo conduzir
niio so a perdas financeiras diretas e imediatas, mas tambem a processos litigiosos e a erosiio da base
de investidores);
Risco de sistemas de informafiio (consiste no probabilidade de ocorrencia de impactos negativos na
Caixa lmobiliario por fa/has de sistemas de informafiio, nomeadamente a incapacidade dos sistemas de
informafiio em impedir acessos niio autorizados, em garantir a integridade dos dados ou em assegurar
a continuidade do neg6cio em caso de fa/ha, bem como devido ao prosseguimento de uma estrategia
desajustada nesta area que resulte, nomeadamente, no inadaptabilidade dos sistemas de informafiio a
novas necessidades);
Risco de liquidez (traduz-se na incapacidade de a Caixa lmobiliario cumprir as suas obrigafoes no
momenta do vencimento dessas obrigafoes sem incorrer em perdas significativas decorrentes de uma
degradafiio das condifoes de financiamento (risco de financiamento);
7.

Descrifiio do processo de identificafiio, avaliafiio, acompanhamento, controlo, gestiio e mitigafiio de
riscos.
0 processo de identificafiio, avaliafiio, acompanhamento, controlo, gestiio e mitigafiio de riscos
corresponde ao indicado pela CGD no respetivo Re/at6rio de Governo Societario, bem como no iimbito
da Direfiio de Compliance do CGD (DC).

8.

ldentificafiiO dos principais elementos do SCI e de gestiio de risco implementados na empresa
relativamente ao processo de divulgafiio de informafiio financeira.
Relativamente a este ponto, remete-se igualmente para o disposto pela CGD no respetivo Relat6rio de
Governo Societario.

C. Regulamentos e C6digos
Os Normativos, C6digos e Politicos da Caixa lmobiliario encontram-se compilados em N:\DNI\Caixa
lmobiliario - Normativos e disponiveis a todos os colaboradores e 6rgiios gestiio.
1.

Referencia sumaria aos regulamentos internos aplicaveis e regulamentos externos a que a empresa esta
legalmente obrigada, com apresentafiio dos aspetos mais relevantes e de maior importiincia. lndicafiio
da hiperligafiio do sitio na internet da empresa onde estes elementos se encontram disponiveis para
consulta.
Adicionalmente a Caixa lmobiliario possui uma Matriz de Requisitos, dinamica e organizada por temas,
que compi/a as obrigafoes legais, regulamentares e internas, nos suas areas de atuafiio.
No exercicio da sua atividade, a CXI encontra-se sujeita genericamente as disposifoes aplicaveis as
sociedades comerciais e designadamente:
•

Em materia de prevenfiio e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo:

lei 83/2017, de 18 de agosto de 2017;
lei nJ ! 58/2020, de 31 de agosto de 2020;
Regulamento n!l 276/2019, de 26 de marfo de 2019;
Orientafiio Generica n.!l l/lMPIC/2020;
Circular lnformativa n. 12 2/IMPIC/2019;
lei n.ll 89/2017, de 21 de agosto; regulamentado pela Portaria n. 2 233/2018, de 21 de agosto (alterada
pela Portaria n. !l 200/2019, de 28 de junho);
Regulamento n.!l 603/2021, Aviso 739/2021 e Orientafiio Generica 1/2021, todos do lnstituto dos
Mercados Publicos, do lmobiliario e da Construfiio, IP (JMPIC, IP}
• No iimbito das avaliafoes de bens imoveis:

lei 153/2015, de 14 de setembro;
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Regulamento CMVM n. l? 1/2017;
•

No que respeita a Media,;iio lmobili6ria:

lei 15/2013, de 8 de fevereiro;
•

Aliena,;iio de bens imoveis

C6digo Civil;
lei 107/2001, de 8 de setembro;
Regime Jurfdico da Reserva Agricola Nacional - Dl 73/2009, de 31 de mar,;o;
Dl 67/2003, de 8 de abril alterado pelo Dl 84/2008, de 21 de maio
Portaria n. l? 138-AH/2021, de 1 de ju/ho;
Despacho 6476-A/2021, de 1 de ju/ho;
Lei 8/2022, de 10 de janeiro;
DL 89/2021, de 3 de novembro;
DL 126/2021, de 30 de dezembro;
Dl 84/2021, de 18 de outubro;
lei 32/2021, de 27 de maio.

2.

Referencia a existencia de um c6digo de etica, com a data da ultimo atualiza,;iio, que contemple
exigentes comportamentos eticos e deonto/6gicos. lndica,;iio onde este se encontra disponivel para
consulta, assim como indica,;iio da forma como e efetuada a sua divulga,;iio junto dos seus
colaboradores, clientes e fornecedores. Men,;iio relativa ao cumprimento da legisla,;iio e da
regulamenta,;iio em vigor sobre medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo
junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses /egitimos, designadamente
colaboradores da empresa, ou outros credores que niio fornecedores ou, de um modo geral, qualquer
empresa que estabele,;a alguma rela,;iio juridica com a empresa (vide artigo 47.l? do RJSPE}.
A Caixa lmobiliario possui um C6diqo de Conduta, com entrada em vigor em 1/6/2020 e bem assim um
Codigo de Boa Conduta para a Preven,;iio e Combate ao Assedio no Trabalho, com entrada em vigor em
30.09.2020,
disponivel
para
consulta
em
https://1.static.proi.pt/?fl=MDQ5MDUwMDUxMDUyMDU2MDUOMDU1MDU2fDAOOHwwNDh8MDQ5
MDUwMDUxMDUyMDU2MDUOMDU1MDU2MDQ2MTEyMTAwMTAyfDAOOHwwNDg=, divu/gado por
email a todos os colaboradores

3.

Referencia a existencia do Plano de Gestiio de Riscos de Corrup,;iio e lnfra,;i5es Conexas (PGRCIC) para
prevenir fraudes internas (cometida por um Co/aborador ou Fornecedor de Servi,;os) e externas
(cometida por Clientes ou Terceiros), com a data do ultimo atualiza,;iio, assim como a identifica,;iio dos
ocorrencias e as medidas tomadas para a sua mitiga,;iio. lndica,;oo relativa ao cumprimento do
/egisla,;iio e do regulamenta,;oo em vigor, relativas a preven,;oo do corrup,;oo e sobre a elabora,;oo do
Relatorio ldentificativo dos Ocorrencias, ou Risco de Ocorrencias (vide alfnea a) do n.l? 1 do artigo 2.l? da
lei n. l? 54/2008, de 4 de setembro). lndica,;oo do hiperliga,;oo para acesso direto ao sftio no internet do
empresa onde se encontra publicitado o respetivo Relat6rio Anuaf de Execu,;oo do PGRCIC (vide artigo
46.l? do RJSPE).
Sob este ponto exp/icita-se que a CXI e todos os seus colaboradores estao vinculados ao princfpio da
rejei,;iio ativa de todas as formas de corrup,;ao, enquan to imperativo de conduta profissional fixado no
artigo 33!? do C6digo de Conduta em vigor no CXI.

A responsabilidade pe!o preven,;ao e gestao de incidentes de froude da CXI e assumida pelos 6rgiios do
CGD, em cumprimento pelo respetivo normativo corporotivo, seguindo designadamente os Pianos de
Preven,;ao de Risco de Corrup,;ao e lnfra,;oes Conexas.
A Politico de Preven,;iio da Corrup,;ao e Jnfra,;i5es Conexas (PPCIC) e um normativo de aplica,;ao ao Grupo
CGD e consequentemente a CXI, que estabelece os princfpios orientadores para a dete,;ao e preven,;ao
do corrup,;ao e infra,;i5es conexos, enumero as areas potencialmente mais expostas ao fen6meno e
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descreve medidas de prevenr;fio e respetivos responsaveis e regras aplicaveis a monitorizar;fio, avaliar;ao
e atualizar;fio da pr6pria Politica.
As disposir;oes constantes da PPCIC sfio complementadas, ainda e sempre que necessario, em normativos
internos especificos ou outros instrumentos.

A CGD sistematizou ainda o seu Plano de Prevenr;fio da Corrupr;fio e lnfrar;oes Conexas o qua/ procede a
identificar;fio, por cada 6rgfio de estrutura, dos riscos de corrupr;fio que /hes estao associados, e a
indicar;fio das medidas adotadas para mitigar a sua ocorrencia, conforme definido na Politico de
Prevenr;fio da Corrupr;fio e lnfrar;oes Conexas.
A CGD encontra-se a rever o referido Plano de Prevenr;fio da Corrupr;fio e Jnfrar;oes Conexas, bem como
a sua publicar;fio no respetivo sftio publico da CGD, encontrando-se ainda a elaborar em simultaneo o
Relat6rio de Execur;fio do Plano de Gestfio de Risco de Corrupr;oes e Jnfrar;oes Conexas da CGD, conforme
previsto no respetivo Relat6rio de Governo Societario relativo a 2020.
Na sua atividade, a CXI segue a abordagem preventiva da fraude interna a cargo da Direr;ao de Auditoria
lnterna (DAI} da CGD, no ambito da auditoria continua, de um conjunto de indicadores e alertas relativos
a operar;oes com determinadas caracterfsticas, potencialmente indicadoras de fraude, que
desencadeiam, de forma permanente e automatica, alarmes de auditoria, os quais podem gerar
interpelar;oes aos intervenientes nas respetivas operar;oes.
A DAI da CGD e ainda responsavel pela estrategia de mitigar;fio, atraves da investigar;fio e remediar;ao,
dispondo de um canal de interar;fio e comunicar;fio informatica (mailbox) com todos os utilizadores do
Grupo CGD, onde se inc/ui a CXI.
A DAI dispoe de uma aplicar;fio para registo de todas as ocorrencias relacionadas com fraude interna,
assim como das medidas tomadas para a sua mitigar;fio.
Eventuais ocorrencias identificadas e que se possam relacionar com fen6menos de corrupr;ao
transversais ao Grupo CGD, serfio tratadas pela DAI no ambito das suas competencias e integradas no
registo acima referido.

Em maio de 2021 foi publicado Relat6rio ldentificativo dos Riscos e das Ocorrencias de
Corrup�ao e lnfra�oes Conexas referente a 2021 da CXI, disponivel para consulta em
https://3.static.proi.pt/?fl=MDQ5MDUwMDUxMDUyMDU2MDUOMDU2MDQ4fDAOOHwwNDhBMDQ5
MDUwMDUxMDUyMDU2MDUOMDU2MDQ4MDQ2MTEyMTAwMTAyfDAOOHwwNDg=
No exercicio da sua atividade, a ext rege-se por princfpios eticos, consagrados no seu C6digo de Conduta,
prosseguindo objetivos de rendibilidade, de qualidade, de satisfar;fio do c/iente, de prer;o justo e rigoroso
cumprimento das normas que /he sfio aplicaveis.
A CXI acompanha permanentemente a publicar;fio de novas obrigar;oes legais e regulamentares, bem
como a emissao de recomendar;oes e a definir;fio de boas praticas, tendo por objetivo a adequar;ao da
sua atividade aos novos requisitos normativos.
A ext segue ainda e em particular, as medidas decorrentes da atualizar;iio da Politica de Privacidade e
Proter;iio de Dados Pessoais e da Polftica de Cookies implementadas no Grupo CGD e divulgadas em
2020.
Ainda neste ambito, a ext, no exercicio da sua atividade rege-se pela Politica Corporativa de Proter;iio
de Dados Pessoais transversal ao Grupo CGD e que estabelece os princfpios, as regras legais e
regulamentares, as normas de atuar;iio e as boas praticas observadas pelo Grupo CGD, no tratamento
de dados pessoais.
Esta Politica tem natureza corporativa e e diretamente aplicavel as Empresas do Grupo CGD, onde se
insere a ext e visa fomentar uma cultura corporativa de proter;fio de dados no Grupo CGD, contribuindo
tambem para o reforr;o transversal do compromisso dos membros dos 6rgiios socais e de todos os
Co/aboradores com o cumprimento da proter;fio de dados pessoais.
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D. Deveres especiais de informa�ao
1.

lndicafiio da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de inJormafiio a que a empresa se
encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de inJormafiio econ6mica e financeira (vide
alfneas d) a i) do n. e 1 do artigo 44. !! do RJSPE), a saber:
a} Prestafiio de garantias financeiras ou assunfiio de dfvidas ou passivos de outras empresas, mesmo
nos casos em que assumam organizafiio de grupo;
b) Grau de execufiio dos objetivos Jixados, justificafiio dos desvios veriJicados e indicafiio de medidas
de correfiio aplicadas ou a aplicar;
c)

Pianos de atividades e orfamento, anuais e plurianuois, incluindo os pianos de investimento e as
fontes de Jinanciamento;

d) Orfamento anual e plurianual;
e)

Documentos anuais de prestafiio de contas;

f)

Relat6rios trimestrais de execufiio orfamental acompanhados dos relatorios do 6rgiio de
fiscalizafiio.

Sob este capitulo e, uma vez que a CXI constitui-se coma uma sociedade de servifos auxiliares da CGD, o
cumprimento dos deveres de informafiio e assegurado no iimbito da Prestafiio Anual de Contos e, no
que /he e aplicavel, e pela estrutura da empresa miie, nos termos melhor identificados no Relat6rio de
Governo Societario da CGD.
2.

lndicofiio da plataformo utilizada para cumprimento dos deveres de transporencia a que a empresa se
encontra sujeita, nomeadamente os relativos a inJormafiiO a prestar onualmente ao titular do funfiio
acionista e ao publico em geral sabre o modo como Joi prosseguida a sua missiio, do grau de
cumprimento dos seus objetivos, do formo coma Joi cumprida a politico de responsobilidade social, de
desenvolvimento sustentavel e os termos de prestofiio do servifo publico, e em que medido Joi
salvaguardada o suo competitividade, designadomente pela via do investigafiio, do desenvolvimento,
da inovafiio e da integrofiio de novas tecnologios no processo produtivo (vide n. !! 1 do ortigo 45. !! do
RJSPE).
Sob este ponto e, uma vez que a CXI constitui-se como uma sociedade de servifos ouxiliares da CGD, o
cumprimento dos deveres de transparencio, e assegurado, no que the e ap/icavel, pela estrutura do
empresa miie, nos termos melhor identificados no Relot6rio de Governo Societario da CGD.

E. Sitio na Internet
1.

lndicofiio do(s) enderefo(s) utilizodo(s)3 no divulgofiio dos seguintes elementos sobre o empresa (vide
ortigo 53.!! do RJSPE):
http://www.caixaimobiliorio.pt/
a) Sede e, caso aplicavel, demais elementos mencionados no artigo 171. e do CSC;
https:ljwww.caixaimobiliario.pt/contactos.jsp
Morada: Av. Joao XXI 63 I 1000-300 Lisboa
Telefone: 707 24 24 30 (de Portugal)
Telefone: (+351) 217 619 349 (do estrangeiro)
Email: comercial.caixaimobiliario@cgd.pt
Enquadramento Legal: https://www.caixaimobiliario.pt/avisos.jsp
b) Estatutos e regulamentos de Juncionomento dos 6rgiios e/ou comissoes;
https://www.caixoimobiliario.pt/apresentafiio.jsp
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c)

Titulares dos 6rgiios sociais e outros orgiios estatutarios e respetivos elementos curriculares, bem
como as respetivas remunerat;iies e outros beneficios;
https://www.caixaimobiliario.pt/apresentat;iio.jsp

d) Documentos de prestat;iio de cantos anuais e, caso aplicavel, semestrais;
https://www.caixaimobiliario.pt/apresentat;iio.jsp
e)

Obrigat;iies de servit;o publico a que a empresa esta sujeita e os termos contratuais da prestat;iio de
servit;o publico;
Apresentat;iio do servit;o: https://www.caixaimobiliario.pt/apresentacao.jsp
Politico de Segurant;a {Privacidode e Dados Pessoais): https://www.caixaimobiliario.pt/politica.jsp

f)

Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos ultimas tres
exercicios.
A CX/ niio beneficiau de qualquer financiomento subjocente a opoios financeiros recebidos do Estodo
nos ultimas tres exercicios;

F. Presta�ao de Servi�o Publico ou de tnteresse Geral
1.

Referencia oo contrato ce/ebrado com a empresa publica que tenha confiado a empresa a prestat;iio de
um servit;o publico ou de interesse geral, respeitante a remunerat;iio dessa atividade (vide n.9 3 do artigo
48. 9 do RJSPE).
A CX/ niio presto servit;o publico ou de interesse economico em gera/, sendo o seu objeto: a aquisit;iio de
bens im6veis para revenda, gestiio e recuperat;iio de im6veis, pr6prios ou da CGD ou de empresas que
com eta estejam em relat;iio de dominio ou de grupo.

2.

Referencia as propostas de contratualizat;iio da prestat;iio de servit;o publico opresentadas oo titular do
funt;iio acionista e ao membro do governo responsavel pelo respetivo setor de atividade (vide n.9' 1, 2 e
4 do artigo 48. !1 do RJSPE), dos quais deveriio constar os seguintes elementos: Associat;iio de metas
quantitativas a custos permanentemente auditaveis; Modelo de financiamento, prevendo penalizat;iies
em caso de incumprimento; Criterios de avaliat;iio e revisiio contratuais; Parametros destinados a
garantir niveis adequados de satisfat;iio dos utentes; Compatibilidade com o esfort;o financeiro do Estado,
ta/ coma resulta dos afetat;oes de verbas constantes do Ort;amento do Estado em coda exercicio;
Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria continua do qualidade do servit;o prestado e do grau
de satisfat;iio dos clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar evidencia4 do seguinte:
a) que elaborou uma proposta de contratualizot;iio do prestat;iio de servit;o publico;
b) que essa proposta Joi apresentada ao titular do funt;iio acionista e ao membro do Governo
responsavel pelo respetivo setor de atividade; e
c)

que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n. 9 1 do artigo 48_ !! do RJSPE.

Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a mesma niio presto servit;o publico ou de interesse econ6mico
em geral.

Remunera�oes

VII.

A. Competencia para a Determina�ao
1.

lndicat;iio quanta a competencia para a determinot;iio do remunerot;iio dos 6rgiios sociois, dos membros
da comisslio executiva ou administrador de/egado e dos dirigentes da empreso.
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A CXI dispi5e de umo Politico de Remunerofiio dos Colaboradores e dos Membros dos 6rgiios de
Administrafiio e Fiscalizofiio publicado atualizada em 09.07.2019, todovia a otividode do Conselho de
Administro�iio e do Assembleio Gero/ niio e remunerado.
2.

ldentificofiio dos meconismos adotados para prevenir a existencio de conflitos de interesses, atuois ou
potenciois, entre os membros de 6rgiios ou comissiies societ6rias e a empreso, designadomente no
aprovofiio de despesos por si realizodas (vide artigo SV! do RJSPE).
A CXI odotou a politico global de prevenfiio e gestiio de conflitos de interesses publicada em 31.12.2018
e atualizado em 21 de dezembro de 2021, que tem por base os seguintes principios e deveres:
•
•

3.

Principia da Confidencialidade do lnformafiio dos Clientes;
Principia da Segregafiio de Funfoes;
Dever de abstenfiio do colaborador no processo de tomada de decisiio em que seja direta
ou indiretamente interessado;
Periodos de lmpedimento no acesso a informafiio, intervenfiio na apreciafiio,
negociofiio ou decisiio;

Evidenciafiio ou menfiio de que resulte inequivoco o cumprimento por parte dos membros do 6rgiio de
administrafiio do que dispoe o artigo 51.ll do RJSPE, isto e, de que se abstem de intervir nas decisoes que
envolvam os seus pr6prios interesses, designadamente no aprovafoo de despesas por si realizadas.
No ambito do Principia da Segregafoo de Funfi5es, destaco-se:
Da distribuifiio de pelouros pelos membros dos 6rgoos da Administrafoo niio pode resultar a acumulafoo
de responsabilidode que possom comprometer a suo independencio de espirito ou originar situafiies de
conflito de interesses.

B. Comissao de Fixatao de Remuneratoes
Composifiio da comissoo de fixafiio de remunerafoes, incluindo identificafiio dos pessoas singulares ou
coletivas contratadas para /he prestar apoio.
Niio aplicavel porquanto a CXI niio dispoe de Comissiio de Fixafiio de Remunerafiies

C. Estrutura das Remuneratoes
1.

Descrifoo da politico de remunerafoo dos 6rgoos de administrafiio e de fiscafizafiio.
Sob este ponto e conforme referido no Ponto VII A supra, importa ressalvar que a CXI dispoe de uma
Politico de RemunerofOO dos Coloboradores e dos Membros dos 6rgiios de Administrafiio e Fiscalizafiio
publicada em 09.07.2019, todavia a atividade do Conselho de Administrafiio niio e remunerada.

2.

lnformafiio sobre o modo como a remunerafoo e estruturada de forma a permitir o alinhamento dos
objetivos dos membros do 6rgiio de administrafiio com os objetivos de longo prazo da empresa.

Este ponto e inoplic6vel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafoo noo e remunerada.

3.

Referencio, se aplic6vel, a existencia de uma componente variavel da remunerofoo, criterios de atribuifoo
e informofoo sabre eventual impacto da avaliofiio de desempenho nesta componente.
Este ponto e inaplic6vel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafiio niio e remunerada.

4.

Explicitofiio do diferimento do pagamento da componente vari6vel do remunerafoo, com menfiio do
periodo de diferimento.
Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafiio noo e remuneroda.

5.

Caracteriza�eio dos pariimetros e fundamentos definidos no contrato de gestiio para efeitos de atribui9iio
de premio.

Este ponto e inaplic6vel a CXI porquanto o atividode do Conselho de Administrafeio niio e remunerada.
6.

Referencia a regimes comp/ementares de pensoes ou de reforma antecipada para os administradores e
data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais.
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Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafao nao e remunerada.

D. Divulga�ao das Remunera�oes

Nao aplicavel ao Conselho de Administrafao e a Assembleia Geral porquanto estes 6rgiios niio siio
remunerados, conforme referido nos pontos supra deste capitulo.
No respeitante ao Fiscal Unico, remete-se para o indicado no ponto D. do Copitulo V, re/ativamente a este
6rgiio.

1.

lndicafiio do montante anual da remunerafii0 auferida, de forma agregada e individual, pelos membros
do argiio de administrafiio da empresa, proveniente da empresa, incluindo remunerafiio fixa e variavel
e, relativamente a esta, menfao as diferentes componentes que /he deram origem, podendo ser feita
remissiio para ponto do relat6rio onde ja conste esta informafao. A apresentar segundo os formatos
seguintes:
Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafao nao e remunerada.

2.

lndicafiio dos montantes pagos, por outras empresas em relafiio de domlnio ou de grupo ou que se
encontrem sujeitas a um domfnio comum.
0 Conselho de Administrafiio da CXI nao e remunerado mas os seus membros, enquanto quadros da CGD,
siio remunerados quanta a esse cargo.

3.

lndicaffio da remunerafiio paga sob a forma de participafiio nos lucros e/ou de pagamento de premios
e explanafao dos motivos por que tais premios e/ou participafao nos lucros foram concedidos.
Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafiio niio e remunerada.

4.

Referencia a indemnizafoes pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente a cessafiio
das suas funfoes durante o exercicio.
Este ponto e inaplicavel a CXI porquanto a atividade do Conselho de Administrafiio niio e remunerada.

5.

lndicafiio do montante anua/ da remunerafii0 auferida, de form a agregada e individual, pelos membros
do 6rgiio de fiscalizafiio da empresa, podendo ser feita remissiio para ponto do relat6rio onde ja conste
esta informafiio.
Sob este ponto, remete-se para o indicado supra no Ponto E. do Capitulo V, relativamente a este 6rgiio.

6.

lndicafiio da remunerafiio no ano de referencia dos membros da mesa da assembleia geral.

Este ponto e inaplicavel a CXI porquonto o atividade do Assembleio Gera/ niio e remuneroda.

Transa�oes com partes Relacionadas e Outras

VIII.
1.

Apresentafii0 de mecanismos implementodos pela empresa para efeitos de controlo de transafiies com
partes relocionadas e indicafiio dos transafiies que foram sujeitas a controlo no ano de referencia.
Os sujeitos passivos cuja situafao tributaria e acomponhoda pela Unidade dos Grandes Contribuintes
(UGC) deveriio proceder a entrega do processo de documentafiio respeitante a politico adotado em
moterio de prefos de transferencia (Dossier de Prefos de Transferencia), no prozo previsto para a entrega
do dec/arafiio anual (hobituolmente, ate oo dio 15 de ju/ho).
O regime de prefos de tronsferencia, consto do artigo 63J 1 do C6digo do /RC e da Portaria nJ ! 1446C/2001, de 21 de dezembro, e obrigo os sujeitos passivos o deter de forma organizada a informafao e
documentafiio necessorios para justificor a polltica odotado em moterio de prefos de transferencio em
operafiies com entidades relacionadas, com o objetivo de demonstrar que as politicos que foram
estobelecidas estiio em consonancia com as praticos de mercodo.
O Dossier de Prefos de Transferencia de 2020 Joi entregue a UGC a 28.07.2021.

Em relofiio a 2021, onexo-se ficheiro excel com o resumo dos saldos e transafiies com partes
relocionados, que iriio constar dos anexos as Demonstrafiies Financeiras desse ano que integra o Anexo
V.
2.

lnformofiio sabre outras transafiies:
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a) Procedimentos adotados em materia de aquisifeio de bens e servi9os;
Na aquisifeio de bens e servi9os, a CXI procede em cumprimento pelos procedimentos promovidos
por Caixa Servifos Partilhados, ACE (CSP) e determinados pela CGD, melhor detalhados no respetivo
Relatorio de Modelo Societario, em respeito pelos principios de transparencia, economia e efic6cia e
que se resumem infra:
•
•
•
•

Preporafeio e Consulta ao Mercado
Recefeio, Avofia9eio e Negocia9/io dos Propostas
Sele9iio1 Aprovo9iio da Despesa e Adjudicafiio;
Contratafii0

b) ldentificofeio dos tronsafoes que niio tenham ocorrida em condifoes de mercado;
Neia foram identificodas transo9oes que neio tenhom ocorrido em condi9oes de mercado;
c) Lista de farnecedores com transafoes com a empresa que representem mais de 5% dos
farnecimentas e servifos externos (no caso de ultrapassar l milheia de euros).
A infarmafeia respeitonte a este panto consta do Anexo VI

IX.

Analise de sustentabilidade da empresa nos dominios econ6mico, social
e ambiental
Caracterizafiio dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feito remissiio poro ponto do relat6rio
onde j6 conste esta informo9eio:
1.

Estrotegias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.
A CXI desenvolve o suo otividade no ambito do Grupo CGD, partilhondo as mesmos instalat;oes e
maioritariamente os mesmos recursos, pelo que, no que respeita a sustentabilidade ecan6mica, social e
ambienta/, adota as melhores praticas consagradas no Relat6rio de Sustentabilidade do CGD que se
encontram melhor detalhadas no referido documento, divu/gado pela CGD e para cuja leitura se remete.
Efetivamente, para ossegurar a concretiza9eio da estrategia de sustentabilidode do CGD, encontra-se
implementado um mode/a de gesteio transversal a organizafiio, com o envolvimento dos Orgeios de
Estrutura e empresas do grupo consideradas mais relevantes para a prossecu9eio dos objetivos propostos
em materia de sustentabilidade.

2.

Politicos prosseguidas com vista a garantir a eficiencia econ6mica, financeira, social e ambiental e a
salvaguardar narmas de qualidade.
Sem prejufzo do referido no ponto anterior do presente capftulo, destacam-se olgumas Politicos
Corporativos do CGD tronspostas pela CX/1 no seu Sistema de divulgafeio de normos:
• no ambita do Pragrama Corporotivo de Sustentabilidade, confarme Programa de Voluntariado
publicada em 09.12.2019;
• no ambito do Seguranfo do lnformafeio, conforme Politico Global de Seguranfa da lnformafeia (PGSI)
pub/icada em 01.06.2020., Politicos de Classifica9eia do lnfarmafeia e Deveres Corparativas e dos
Colabaradares em Materia de Seguranfa da lnformafeia, ambas publicadas em 21.07.2020, Palitica de
Respasta a lncidentes de Seguranfa da lnfarmafeia, publicada em 24.09.2020, adafiio do Modelo de
Governofeio do Seguranfa de lnformat;eia pub/icado em 29.09.2020, implementafiio do Polftica de Gesteio
de ldentidades e Acessas aos Sistemas do lnfarmafiio, pub/icada em 26.11.2021 e da norma relativa a
Seguranfa nos Acessas Remotas aos Sistemas de lnformat;iia publicada em 22.12.2021;
• no ambita do Politico de Prevenfeio e Seguranfa Fisica e Ambiental, canforme Ordem de Servifa
publicada em 22.06.2020;
• no ambita do Estrutura organica e funcianal, com a adafeia do mecanisma de aprovafeio de despesas
previsto no Ordem de Servi90 11/2020;

3.

Forma de cumprimento dos principios inerentes a uma adequada gesteio empresarial:
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a) Definifiio de uma politico de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentavel e dos termos
do servifo publico prestado, designadamente no ambito da protefiio dos consumidores (vide artigo
49J J do RJSPE);
Enquanto sociedade de servifos auxiliares da CGD, a CXI atua sob os mesmos principios e mode/as,
destacondo-se designadamente a promofiio de uma cultura de equidade e diversidade na
contratofao e na gestao do capital humano, oncorado nos valores do voluntariado e do partilha de
competencias atroves do Programa de Voluntoriado.
A CXI, no exercicio da sua atividade obedece ainda a principios de responsabilidade empresariol,
informondo de forma transparente os seus clientes e permitindo-/hes tomar decisoes bem
informodas relativamente a oferta de imobiliario, em cumprimento dos normativos que /he siio
aplicaveis, designadamente com respeito pelos regras de protefiio dos dados.
b) Definifiio de politicos adotadas para a promofiio do protefiio ambiental e do respeito par principios
de legolidode e etica empresarial, assim coma as regras implementadas tendo em vista o
desenvolvimento sustentavel (vide artigo 49.!! do RJSPE);
No ambito do sua atividade e a sua inserfao na politica de sustentabilidade da CGD, a CXI
implementa igualmente as medidas corporativas implementadas no ambito da Politica de Prevenfiio
e Seguranfa Fisica e Ambiental, conforme Ordem de Servifo publicada em 22.06.2020, promovendo
ainda o sensibilizafao dos seus colaboradores, no sentido de promover e integrar, nos suas rotinos
diarias, uma gestao etica e responsavel dos recursos disponibilizados.
c) Adofiio de pianos de igualdade tendentes a alcanfar uma efetiva iguoldade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mu/heres, a eliminar discriminafoes e a permitir a conciliafao entre
a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.!! 2 do artigo 50.!! do RJSPE);
A CXI e os seus colaboradores nao proticam qualquer tipo de discriminafiio baseada em criterios
coma rofa, genera, incapacidade, deficiencia, preferencia sexual, convicfoes politicas ou ideol6gicas,
religiiio, instrufao, estado civil ou outros, acompanhando as medidas implementadas pela CGD, no
que respeita a igualde de genera, diversidade e igua/dade de oportunidades no traba/ho, bem coma
na conciliafao entre a vida pessoal, familiar e profissional.
d) Referencia o medidas concretas no que respeita ao Principia da /gualdade do Genera, conforme
estabelecido no n.9 1 da Resolufao do Conselho de Ministros n.e 19/2012, de 8 de marfo e a
elaborofiio do relot6rio a que se refere o n.e 2 do Resolufiio do Conse/ho de Ministros n.e 18/2014,
de 7 de marfo;
A CXI segue a Politica de Diversidade da CGD. O Grupo CGD, do qua/ a sociedade faz parte, ja aprovou
o Re/at6rio de comparafiio remunerat6ria entre homens e mu/heres, que se encontra acessivel no
https:/lwww.cqd.pt/lnstitucional/Governo-Sociedade-CGD/Praticas-de-Bom
link
seguinte
Governo/Documents/RCRHM 2021.pdf.
e) ldentificafao das politicas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem ser
orientadas para a valorizafao do individuo, para o fortalecimento da motivafiio e para o estimulo
do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridode os seus trabalhadores e
contribuindo ativamente para a sua valorizafao profissional (vide n. e 1 do artigo 50.9 do RJSPE);
No ambito da sua otividade, a CX/ prossegue as medidos implementadas pelas Politicas Corporativos
da CGD, designadamente:

•

•
•

•
•

•
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Politica de Remunerafiio dos Colaboradores e dos Membros dos 6rgiios de Administrafiio
e de Fiscalizafao constante da ordem de servifo 1/2019, de 10.04.2019;
Regras de identificafao e atribuifiio de remunerafiio variavel aos titulares de funfoes
relevantes constante da ordem de servifo 2/2019, de 29 de maio;
Manual de Delegafao de Competencias em materia de recursos humanos aprovado em
19.06.2019;
C6digo de Boa Conduta para a Prevenfiio e Combate ao Assedio no Trabalho, publicado em
29.09.2020;
Politica de Diversidade dos Colaboradores da CXI bem coma dos membros dos 6rgiios de
Administraflio e Fiscalizafiio da CXI, publicado em 21.01.2021;
Politica de Remunerafiio dos Colaboradores do CXI, pub/icada em 22.03.2021;

•
•
•

Politico de Mobilidade dos Colaboradores da CXI, publicada em 21.10.2021;
Politico de Formafoo - Colaboradores da CXI, publicada em 28.12.2021;
Politico de Diversidade dos Colaboradores da CXI bem coma dos Membros dos 6rgoos de
Administrafoo e Fiscalizafoo da CXI, publicada em 21.01.2021.

A avaliafOO de desempenho e promovida de acordo com as regras e sistemas de avaliafoo do CGD e que e transversal
a todas as empresas do Grupo.
lgualmente, adota o mesmo processo de promofoes par merito e de revisoo solaria/, bem coma para a atribuifoo de
um Premio de Desempenho e Potencia/ aos seus colaboradores que mais se destacaram pelo seu desempenho e
contributo para os resultados.
f)

lnformafoo sabre a politico de responsabilidade econ6mica, com referencia aos mo/des em que foi
salvaguardada a competitividade do empresa, designadamente pe/a via de investigafoo, inovafOO,
desenvolvimento e da integrafOO de novas tecnologias no processo produtivo (vide n. iz 1 do artigo
45.!l do RJSPE). Referencio oo piano de Ofiio para o futuro e a medidas de criofoo de valor para o
ocionista (aumento da produtividode, orientafoo para o cliente, redufOO do exposifiio a riscos
decorrentes dos impactes ambientais, econ6micos e sociais dos otividades, etc.).
A atividade do CXI e pautada pelo Plano Estrategico e pelo Plano de Afoo para o Futuro definidos
para a CGD e bem assim pelos mesmos niveis de responsabilidade, acessibilidade e inovafOO do
negocio.

X.

Avalia�ao do Governo Societario
A Caixa - /mobiliario, S.A. integrand a o Grupo Caixa, coma sociedade de servifos auxiliares do Caixa Gero/
de Dep6sitos, S.A., adotou os Principios do Bom Governo, enunciados pela UTAM relotivamente ao
Relot6rio de Governo Societario de 2020, nos termos do Relat6rio de Analise 277/2021.
RELAT6Rt0 DE GOVERNO SOCIETARIO

I

srntese

II

Missio, Objetivos e Polrticas

1.

lndica�ao da missao e da forma como e prosseguida, assim como a visao e os
valores que orientam a empresa

CUmpre

Sm Nlo
X

p gi

3-6
6

X

6

X

6

PoHticas e linhas de a�ao desencadeadas no ambito da estrategia definida,
designadamente:
2.

Objetivos e resultados definidos pelo acionista e grau de cumprimento dos
mesmos, assim como a justifica�ao dos desvios verificados e as medidas de
corre�ao aplicadas ou a aplicar

3.

lndica�ao dos fatores chave de que dependem os resultados da entidade

X

6-7

4.

Evidencia da atua�ao em conformidade com as orienta�oes definidas pelo
ministerio sectorial

X

7

Ill

Estrutura do Capital

1.

Estrutura de Capital

X

7
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I

2.

Eventuais limitac;oes a titularidade e/ou transmissibilidade das ac;oes

X

7-8

3.

Acordos parassociais

X

8

IV

Participa�oes Sociais e Obriga�oes detidas

1.

ldentificac;ao das pessoas singulares (6rgao sociais) e/ou coletivas (empresa)
que, direta ou indiretamente, sao titulares de participac;oes noutras
entidades, com indicac;ao detalhada da percentagem de capital e de votos

X

8

2.

A aquisic;ao e a alienac;ao de participac;oes sociais, bem como a participac;ao
em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional

X

8

3.

A prestac;ao de garantias financeiras ou assunc;ao de d1vidas ou passives de
outras entidades

n.a.

4.

lndicac;ao do numero de ac;oes e obrigac;oes detidas por membros dos 6rgaos
de administrac;ao e fiscalizac;ao

X

8

V

6rg§os Sociais e Comissoes

A

Modelo de Governo

1.

ldentificac;ao do Modelo de governo adotado

X

8

B

Mesa da Assembleia Geral

1.

Composic;ao da mesa AG, mandato e remunerac;ao

X

9

2.

ldentificac;ao das deliberac;oes acionistas

X

9

C.

Administrac;ao e Supervisao

1.

Regras estatutarias sobre procedimentos aplicaveis a nomeac;ao e
substituic;ao de membros

X

9

2.

Composic;ao, durac;ao do mandato, numero de membros efetivos

X

10

3.

ldentificac;ao dos membros executives e nao executives do CA e identificac;ao
dos membros independentes

X

10

4.

Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros

X

10

s.

Apresentac;ao de declarac;ao de cada um dos membros do 6rgao de
administrac;ao ao 6rgao de administrac;ao e ao 6rgao de fiscalizac;ao, bem
como a IGF, de quaisquer participac;oes patrimoniais que detenham na
empresa, assim como quaisquer relac;oes que mantenham com os seus
fornecedores, clientes, instituic;oes financeiras ou quaisquer outros parceiros
de neg6cio, suscetfveis de gerar conflitos de interesse

6.

Relac;oes familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos
membros, com acionistas

X

11

7.

Organogramas relatives a repartic;ao de competencias entre os varios 6rgaos
sociais

X

11
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X

10

8.

Funcionamento do Conselho de Administrac;ao, Conselho Geral e de
Supervisao e do Conselho de Administrac;ao Executivo

X

11

D

Fiscaliza�ao

1.

ldentificac;ao do 6rgao de fiscalizac;ao correspondente ao modelo adotado e
composic;ao, indicac;ao do numero estatutario mfnimo e maximo de membros, x
durac;ao do mandato, numero de membros efetivos e suplentes

12

2.

ldentificac;ao dos membros da Fiscalizac;ao

X

12

3.

Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros

X

13

4.

Funcionamento da Fiscalizac;ao

X

14

s.

Outras func;oes dos 6rgaos de fiscalizac;ao e, se aplicavel, da Comissao para as
na
Materias Financeiras.

14

6.

ldentificac;ao, consoante aplicavel, dos membros do Conselho Fiscal, da
Comissao de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da Comissao
para as Materias Financeiras que se considerem independentes, nos termos
do n.2 5 do artigo 414. 2 do CSC.

na

14

7.

Caracterizac;ao do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissao de
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisao ou da Comissao para as
Materias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicavel:

na

14

E

Revisor Oficial de Contas

1.

ldentificac;ao do ROC e/ou SROC

na

14

2.

ldentificac;ao das limitac;oes legais

na

14

3.

lndicac;ao do numero de anos em que a SROC e/ou ROC exerce func;oes
consecutivamente junto da sociedade/grupo

na

14

4.

Descric;ao de outros servic;os prestados pelo SROC a sociedade

na

14

F

Conselho Consultivo

na

14

G

Auditor Externo

1.

ldentificac;ao

na

2.

Polftica e periodicidade da rotac;ao

na

3.

ldentificac;ao dos trabalhos distintos dos de auditoria realizados

na

4.

lndicac;ao do montante da remunerac;ao anual paga.

na

VI

Organiza�io lnterna

A.

Estatutos e Comunica�oes

1.

Alterac;ao dos estatutos da sociedade - Regras aplicaveis
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14

14

X

15
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2.

Comunica!;ao de irregularidades

X

15

3.

lndica!;ao das polfticas antifraude

X

15

B

Controlo interno e gestao de risco

1.

lnforma!;aO sobre a existencia de um sistema de controlo interno (SCI)

X

15

2.

Pessoas, 6rgaos ou comissoes responsaveis pela auditoria interna e/ou SCI.

X

15

3.

Principais medidas adotadas na polftica de risco

X

15

4.

Rela!;6es de dependencia hierarquica e/ou funcional

X

15

s.

Outras areas funcionais com competencias no controlo de risco

X

16

6.

ldentifica!;ao principais tipos de riscos

X

16

7.

Descri!;ao do processo de identifica!;ao, avalia!;aO, acompanhamento,
controlo, gestao e mitiga!;ao de riscos

X

17

8.

Elementos do SCI e de gestao de risco implementados na sociedade

X

17

c.

Regulamentos e C6digos

1.

Regulamentos internos aplicaveis e regulamentos externos

X

17

2.

C6digos de Conduta e de C6digo de Etica

X

18

3.

Preven!;ao da Corrup!;ao

X

18

D.

Deveres especiais de informa�ao

1.

Plataforma para cumprimento dos deveres de informa!;aO

X

19

2.

Plataforma para cumprimento dos deveres de transparencia

X

19

E

srtio de Internet

1.

lndica!;ao do(s) endere!;o(s) e divulga!;ao da informa!;ao disponibilizada

X

20

F

Presta�ao de Servi�o Publico ou de lnteresse Geral

na

VII

Remunera�oes

A.

Competencia para a Determina�ao

1.

lndica!;ao do 6rgao competente para fixar a remunera!;ao

X

21

2.

ldentifica!;aO dos mecanismos adotados para prevenir a existencia de conflitos
de interesses

X

21-22

3.

Evidencia!;ao do cumprimento por parte dos membros do 6rgao de
administra!;ao do que dispoe o artigo 51, 2 do RJSPE

X

22

B.

Comissao de Fixa�ao de Remunera�oes

1.

Composi!;ao
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l

na

2.

Mecanismos para prevenir a existencia de conflitos de interesses, atuais ou
potenciais, entre os membros dos 6rgaos sociais e a entidade,
designadamente na aprovai;:ao das despesas por si realizadas

na

3.

Evidencia do cumprimento do Art. s12, ou seja, que os membros dos 6rgaos
de administra�ao se abstem de intervir nas decisoes que envolvam os seus
pr6prios interesses.

na

C.

Estrutura das Remunera�oes

1.

Polftica de remunera�ao dos 6rgaos de administra�ao e de fiscaliza�ao

X

2.

lnforma�ao sobre o modo como a remunera�ao e estruturada

na

3.

Componente variavel da remunerai;:ao e criterios de atribui�ao

na

4.

Diferimento do pagamento da componente variavel

na

s.

Parametros e fundamentos para atribui�ao de premio

na

6.

Regimes complementares de pensoes

na

D.

Divulga�ao das Remunera�oes

1.

lndicai;:ao do montante anual da remunerai;:ao auferida

na

2.

Montantes pagos, por outras sociedades em rela�ao de domfnio ou de grupo

X

3.

Remunera�ao paga sob a forma de participa�ao nos lucros e/ou premios

na

4.

lndemniza�oes pagas a ex-administradores executives

na

5.

lndica�ao do montante anual da remunera�ao auferida do 6rgao de
fiscaliza�ao da sociedade.

X

tel.,

.,.

lndica�ao da remunera�ao anual da mesa da assembleia geral

na

vm

Transa�oes com Partes Relacionadas e Outras

1.•

Mecanismo implementados para controlo de transa�oes com partes
relacionadas

X

23

;i.

lnformai;:ao sobre outras transai;:oes

X

23

IX

Analise de sustentabilidade da empresa nos dominios econ6micos, social e
ambiental

1.

Estrategias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas

X

24

Polfticas prosseguidas

X

24

3.

Forma de cumprimento dos prindpios inerentes a uma adequada gestao
empresarial:

X

24

X
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3

2
t

'f;

X

26

Demonstra�oes nao financeiras

X

29

2.

Extrato Ata aprova�ao Relat6rio e Contas e RGS - CA

X

29

3.

Relat6rio do 6rgao de fiscaliza!;ao

X

29-30

4.

Declara!;cies

X

30

s.

Extrato Ata da Assembleia-Geral

X

30

1.

Cumprimento das Recomenda�oes

XI

Anexos

1.

1.

Verifica�iio do cumprimento das recomendaf5es recebidas relativamente a estrutura e pratica de
governo societario (vide artigo 54. !! do RJSPE}, atraves da identificariio das medidas tomadas no iimbito
dessas orientaroes. Para cada recomendarao devera ser incluida:
a) lnformarao que permita aferir o cumprimento da recomendafeiO ou remissao para o ponto do
relat6rio onde a questao e desenvolvida (capitu/o, subcapftulo, sec�ao e pagina);
b) Em caso de nao cumprimento ou cumprimento parcial, justificariio para essa ocorrencia e
identificarao de eventual mecanismo alternativo adotado pela empresa para efeitos de prossecurao
do mesmo objetivo da recomendarao.

2.

XI.

Outras informaroes: a empresa devera fornecer quaisquer elementos ou informaroes odicionois que, niio
se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensao do modelo e das
praticas de governo adotadas.

ANEXOS DO RGS
Como anexos ao relat6rio do empresa deveriio ser incluidos pelo menos os seguintes documentos:
1. Demonstrorao niio financeira relativo ao exercfcio de 2021 que devera canter informarao referente ao
desempenho e evolurao do sociedade quanta a questi5es ombientais, sociais e relativas aos
trabalhadores, iguoldade de genera, niio discriminorao, respeito pe/os direitos humanos, combate a
corrupfiio e tentativas de suborno (vide artigo 66. !1-B do CSC) (aplicavel as grandes empresas que sejam
empresas de interesse publico, que a data do encerromento do seu balanro excedam um numero medio
de 500 trobolhodores durante o exercicio anuol - cfr. n.9 1 do mesmo artigo).
Niio aplicavel a CXI, uma vez que a data de encerramento do seu balanro niio excede um numero medio
de 500 trabalhadores durante o exercicio anuol;
2. Ata ou extrato da ato da reuniao do 6rgiio de administrorao em que haja sido deliberada a aprovorao
doRGS 2021.
0 Conselho de Administrarao aprovou por unanimidode em 27.01.2022, o Relot6rio do Governo
Societario referente ao ano de 2021 sujeito as alteraroes que viessem a ser indicadas pela UTAM, ata n9
80 Anexo VII.
3. Relat6rio do 6rgiio de fiscolizariio a que se refere o n.!! 2 do artigo 54. 9 doRJSPE.
Constante no Anexo VIII
4. Evidencias da apresentariio aos respetivos destinatarios das Declararoes a que se refere o artigo 52.!! do
RJSPE.
Constante do Anexo Ill

Caixa - lmobiliario, S.A.

5.

Ata da reunioo da Assembleia Geral, Delibera,;ao Unfmime por Escrito ou Despacho que contemple a
aprova,;ao por parte dos titulares da fun,;oo acionista dos documentos de presta,;ao de contas (af se
incluindo o Relatorio e Contas e o RGS) relativos ao exercicio de 2020.
Constante do Anexo IX, de referir que o RGS relativo ao exercicio de 2020 e o primeiro elaborado pela

ex,.
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