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Banco Comercial Português informa sobre
comunicado do Presidente aos
colaboradores

Banco Comercial Português informa que o Presidente do Conselho de Administração
Executivo (CAE), Senhor Doutor Carlos Santos Ferreira, divulgou o seguinte comunicado aos
colaboradores do banco:
“Caros Colaboradores,
A imprensa de hoje faz eco de algumas declarações que prestei a um jornal económico.
Nestas declarações referi ser provável que a breve prazo os acionistas do Millennium bcp
possam querer alterar o modelo de governance, passando de um modelo dualista para o
modelo monista o qual, aliás, considero o mais adequado neste momento por permitir uma
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maior aproximação de todos os administradores ao dia-a-dia do Banco. A ser
implementado, este novo modelo beneficiará com a entrada de outras pessoas no processo
de gestão e de decisão. Um processo que requer sangue novo para uma nova página e uma
longa marcha.
Uma coisa importa sublinhar: o que quer que seja feito, sê-lo-á de forma tranquila, no
consenso dos acionistas e sem intervenções públicas ou fora dos locais apropriados.
Nos últimos quatro anos, com a ajuda e com o contributo de todos os Colaboradores, o
Millennium bcp conseguiu estabilizar a base acionista, consolidar as operações africanas e
polaca, ao mesmo tempo que reforçou os níveis de capital e de solidez para valores sem
paralelo no passado. Chegados aqui, será agora necessário continuar esta caminhada,
reforçando e melhorando o que já foi concretizado.
Obrigado,
Carlos Santos Ferreira”
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