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Banco Comercial Português, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Praça D. João I, 28, Porto 
Capital Social: Euros 6.064.999.986 

Matriculado na C.R.C. do Porto, com o número único de matrícula 
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PROGRAMA DE EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA 

ATÉ AO MONTANTE DE €7.500.000.000 
 
 

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 135.º-C e no artigo 142.º do Código dos 
Valores Mobiliários, é elaborada a presente adenda (adiante designada por “Adenda”) ao 
Prospeto de Base datado de 27 de fevereiro de 2012 (adiante designado por “Prospeto de 
Base”) do Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de Dívida até ao 
montante máximo de € 7.500.000.000 do Banco Comercial Português, S.A. (o “Banco”, 
devidamente identificado no Prospeto de Base), conforme alterado pela Adenda de 9 de 
março de 2012. 
 
Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o 
significado que têm no Prospeto de Base. 
 
Esta Adenda deverá ser lida em conjunto com o Prospeto de Base. 
 
Nos termos do n.º 4 do artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários, os investidores 
que já tenham transmitido ordens de aceitação relativamente a uma oferta ao abrigo do 
Programa acima referido, têm o direito de revogar a sua aceitação durante o prazo de 
dois dias úteis após a data da presente Adenda. 
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Comunicado de Informação Financeira (inserção por remissão) 

 

Em 23 de abril de 2012, o Banco publicou um comunicado sobre os resultados 
consolidados de 2011 (que inclui o comunicado de informação financeira relativo a 2011) 
e que substitui na íntegra o comunicado de informação financeira relativo a 2011, 
publicado em 3 de fevereiro de 2012 e inserido por remissão no Prospeto de Base. A 
cópia da informação, que compreende o Comunicado e a Apresentação de Resultados 
relativo a 2011, foi enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e, em virtude 
desta Adenda, esta informação é inserida por remissão e faz parte integrante do Prospeto 
de Base. A informação inserida por remissão no Prospeto de Base pode ser consultada 
no sítio do Banco na internet, em www.millenniumbcp.pt e no sítio oficial da CMVM na 
internet, em www.cmvm.pt. 
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