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30 de Março de 2009       

 
Banco Comercial Português informa sobre conclusões da 

Assembleia Geral Anual que reuniu hoje dia 30 de Março de 
2009 

 
O Banco Comercial Português informa ter-se realizado hoje, dia 30 de Março 
de 2009, no Centro de Congressos e Exposições da Alfândega do Porto, Rua 
Nova da Alfândega - Edifício da Alfândega, na Cidade do Porto, a Assembleia  
Geral Anual tendo estado presentes accionistas detentores de 63,44% do 
capital, de que se destaca as seguintes deliberações:  
 
Ponto Um – Foi aprovado o relatório de gestão, o balanço e as contas 
individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2008;  
 
Ponto Dois – Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados do 
exercício no montante de 451.182.625,88 euros: 
a) 45.118.262,59 euros para reforço da reserva legal;  
b) 10.000.000,00 euros para reforço da reserva para estabilização de 
dividendos; 
c) 79.808.200,00 euros para atribuição de dividendos; 
d) 316.256.163,29 euros para resultados transitados. 
Foi igulamente aprovado, relativamente à aplicação de resultados, que: 
a) A cada acção emitida seja pago o dividendo de 0,017 euros;  
b) Não seja pago, registando-se em conta de resultados transitados, o 
quantitativo correspondente às acções que, no primeiro dia do período de 
pagamento de dividendos, pertencerem à própria Sociedade; 
  
Ponto Três – Foi aprovado um voto de confiança e louvor no Conselho de 
Administração Executivo e no Conselho Geral e de Supervisão e em cada um 
dos respectivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas; 
 

Ponto Quatro – Foi aprovado um voto de concordância 
relativamente à declaração do Conselho de Remunerações e 
Previdência e da Comissão de Selecção e Remunerações 
(comissão nomeada pelo Conselho Geral e de Supervisão, 
nos termos do artigo 13º, nº 1, dos mesmos estatutos) sobre 
a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais 
por eles aprovada, bem como de a declaração sobre o 
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Regulamento de Reforma adoptado pelo Conselho Geral e de Supervisão 
para o triénio de 2009/2011. 
 
Ponto Quatro A – Foi aprovada a alteração do contrato de sociedade, 
nomeadamente a supressão das cláusulas que previam a existência, a 
composição, a competência e o funcionamento do Conselho Superior, com 
adaptação das restantes cláusulas em conformidade com a mencionada 
supressão e conciliação dos diversos mandatos dos órgãos sociais em 
exercício, nos termos seguintes: 
a. Supressão do número 2 do artigo 9º dos estatutos, alteração da redacção 
do número 3 e consequente renumeração do artigo 9º; 
b. Alteração da redacção da alínea c) do número 7, assim como dos números 
8 e 9 do artigo 12º dos estatutos; 
c. Supressão da alínea e) do artigo 17º dos estatutos; 
d. Supressão de todo o Capítulo VII que regula a existência e funcionamento 
do corpo social Conselho Superior, com a supressão dos artigos 29º, 31º, 32º 
e 33º na íntegra e consequente renumeração dos restantes artigos e 
capítulos dos estatutos; 
e. Alteração da redacção do número 5 do Artigo 31º (renumerado); 
f. Supressão do artigo 35º com a consequente renumeração dos restantes 
artigos dos estatutos; 
g. Introdução, nos estatutos, de um novo artigo 33º; 
 
Ponto Cinco – Foram eleitos os seguintes membros do Conselho Geral e de 
Supervisão para o periodo de 2009/2010:  
Presidente: Luís de Melo Champalimaud; 
Vice-Presidentes: 
- Manuel Domingos Vicente; 
- Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte; 
Vogais: 
- Josep Oliu Creus; 
- António Luís Guerra Nunes Mexia; 
- Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A., que indica para exercer 
o cargo em nome próprio o Senhor Huen Wing Ming Patrick; 
- António Victor Martins Monteiro; 
- João Manuel de Matos Loureiro; 
- José Guilherme Xavier de Basto; 
- José Vieira dos Reis; 
- Manuel Alfredo da Cunha José de Mello; 
- Thomaz de Mello Paes de Vasconcelos; 
- Vasco Esteves Fraga; 
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Ponto Seis – Uma vez que a proposta referente ao Ponto Quatro A foi 
aprovada, este ponto perdeu validade; 
 
Ponto Sete – Foi aprovada a proosta de alteração do contrato de sociedade 
mediante o aditamento de um novo nº2 ao artigo 12º, com renumeração das 
disposições subsequentes do artigo 12º e correspondente ajustamento das 
remissões constantes do nº 5 do artigo 33º. 
 
Ponto Oito – Foram aprovadas as propostas sobre o exercício de funções dos 
Dr. Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho e Drª Ana Cristina Soares Valente 
Dourado, ambos sócios da KPMG & Associados – Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, S.A., como Revisor Oficial de Contas e Revisor Oficial de 
Contas suplente para o triénio 2008/2010, e sobre a sua substituição pela 
referida sociedade KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, S.A., para o remanescente do mandato em curso; 
 
Ponto Nove – Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de acções 
próprias;  
 
Ponto Dez – Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de obrigações 
próprias. 
 
Nada mais havendo a tratar foram concluídos os trabalhos da Assembleia.   

 
Banco Comercial Português 
Fim de comunicado             

 


