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BancodePortugalRAQUELOLIVEIRA

OBancode Portugalgasta
emmédia mensal

mente cerca de 4842
euros comcada funcio

nário entre ordenados subsí
dios e contribui
ções entre outros
custos Este valor
resulta dadivisão do

total das despesas

de pessoal prevista para 2012
114 5 milhões de euros por
1689 o número de funcionários
da instituição
De acordo com informação

disponibilizada pela instituição
o governador do BdP Carlos

Costa recebepouco
mais do que 15 mil
euros por mês e
cada administrador

13 329 euros e estes
não vão receber ao
contrário dos fun
cionários subsídios
de Natal e de férias

As despesas com
pessoal represen

tam uma redução de cerca de
5 4 face a 2010 comocorte de
alguns benefícios nomeada

mente a eliminação dos sub
sídios para a compra de
material informático e de

comparticipações na
doença como por
exemplo de colchões
ortopédicos
A instituição man

témovalor do subsídio

de almoço em 10 70 euros
para funcionários abrangi
dos pelo acordo de empresa
e 9 03 euros para os restan
tes os subsídios não reem
bolsáveis e apoios aos filhos
estudantes dos funcioná
rios incluindo emuniversi
dades O BdP conta ainda a
cargo do Fundo de Pen

sões com 1862
reformados e 534
pensionistas que
recebiam em mé
dia 1500 euros
mensais em 2010
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Advogados
recebem
1 3 milhões
O Banco de Portugal contra

tou por ajuste directo sem con
sulta aoutras entidades dois es
critórios de advogados para pro
cessos judiciais no valor de 1 3
milhões de euros 650mil euros
cada um Asociedade de advo
gados Sérvulo Associados re
presenta o Banco de Portugal no
processo judicial relativo à apli
cação de sanções contra orde
nacionais ao BCP e a seis dos
seus antigos administradores e
um antigo director Já a socieda
de Vieira de Almeida Associa

dos foi contratada para os pro
cessos judiciais instaurados por
diversas entidades em litígios
relacionados comoBPP Foi ain
da realizado um contrato de 193
mil euros com o escritório Si
mõesCorreiaAssociados
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