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40. Outros passivos
Esta rubrica é analisada como segue:
(Milhares de euros)

2018

2017

44

82

Fornecedores

46.144

39.197

Por contratos de factoring

26.323

24.937

Por operações de futuros e de opções

13.731

10.972

3.614

6.056

Recursos conta caução e outros recursos

75.453

56.467

Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Grupo

13.431

21.281

27.915

32.259

Credores:
Associadas

Por operações de seguro direto e de resseguro

Outros credores
Residentes

257.902

38.568

Férias e subsídios de férias e de Natal a pagar

Não residentes

58.609

56.685

Juros e outros custos a pagar

46.685

19.821

277.452

333.205

10.603

1.441

5.194

3.527

Receitas antecipadas

71.329

67.009

Seguros de crédito recebidos e por periodificar

59.641

57.010

Setor Público Administrativo

35.791

35.631

270.213

184.345

1.300.074

988.493

Operações a liquidar - estrangeiro, transferências e depósitos
Operações sobre títulos a liquidar
Outros custos administrativos a pagar

Contas diversas

A rubrica Responsabilidades não cobertas pelo Fundo de Pensões do Grupo - valores a pagar pelo Grupo inclui o montante de Euros
6.363.000 (31 de dezembro de 2017: Euros 9.309.000) relativo ao valor atual dos benefícios atribuídos, associados ao crédito de
habitação a colaboradores, reformados e ex-colaboradores e o montante de Euros 3.733.000 (31 de dezembro de 2017: Euros
3.733.000) referente às responsabilidades com benefícios pós-emprego já reconhecidas em custos com pessoal, a pagar a anteriores
membros do Conselho de Administração, conforme referido na nota 51.
A rubrica Operações sobre títulos a liquidar inclui montantes a pagar no prazo de 3 dias úteis relativos operações de bolsa.

41. Capital, Ações preferenciais e Outros instrumentos de capital
O capital social do Banco em 31 de dezembro de 2018 é de Euros 4.725.000.000 representado por 15.113.989.952 ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal, encontrando-se integralmente realizado.
Conforme referido na nota 49, na sequência do deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas de 5 de novembro de 2018, o capital
social do Banco foi reduzido de Euros 5.600.738.053,72 para Euros 4.725.000.000, sem alteração do número de ações (15.113.989.952)
nominativas escriturais sem valor nominal. A redução no capital social no montante de Euros 875.738.053,72 foi efetuada por
incorporação de reservas incluindo desvios atuariais.
Em 31 de dezembro de 2018, o prémio de emissão ascende a Euros 16.470.667,11, correspondendo à diferença entre o preço de
emissão (Euros 0,0834 por ação) e o valor de emissão (Euros 0,08 por ação) apurados no âmbito da Oferta Pública de Troca ocorrida em
junho de 2015.
Em 31 de dezembro de 2017, o montante de ações preferenciais ascendia a Euros 59.910.000 e incluía duas emissões efetuadas pelo
BCP Finance Company Ltd e que, de acordo com as regras da IAS 32, e conforme referido na política contabilística descrita na nota 1 F),
eram consideradas como instrumentos de capital. Conforme referido na nota 49, a BCP Finance Company Ltd procedeu, em 2018, ao
resgate antecipado da totalidade das referidas emissões pelo seu valor nominal mais accrual de juros e dividendos não pagos.
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As referidas emissões eram as seguintes:
- 439.684 ações preferenciais Série C, de Euros 100 cada, perpétuas e sem direito a voto, no montante total de Euros 43.968.400,
emitidas em 9 de junho de 2004.
- 15.942 ações preferenciais Série D, de Euros 1.000 cada, perpétuas e sem direito a voto, no montante total de Euros 15.942.000,
emitidas em 13 de outubro de 2005.
Em 31 de dezembro de 2018, os Outros instrumentos de capital no montante de Euros 2.922.000 correspondem a 2.922 valores
mobiliários perpétuos com juros condicionados, emitidos em 29 de junho de 2009, ao valor nominal de Euros 1.000 cada.
A 31 de dezembro de 2018, os acionistas que detêm individual ou conjuntamente 2% ou mais do capital do Banco, são os que seguem:

Acionista

Nº ações

% do capital
social

% dos direitos
de voto

Grupo Fosun - Chiado (Luxembourg) S.a.r.l. detida pela Fosun International Holdings Ltd

4.118.502.618

27,25%

27,25%

Sonangol - Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, EP, diretamente

2.946.353.914

19,49%

19,49%

512.328.512

3,39%

3,39%

BlackRock, Inc. (*)
Fundo de Pensões EDP (**)
Total de participações qualificadas

315.336.362

2,09%

2,09%

7.892.521.406

52,22%

52,22%

(*) De acordo com o comunicado de 5 de março de 2018 (última informação disponível).
(**) Imputação de acordo com a alínea f) do nº1 do Art. 20º do Código dos Valores Mobiliários.

42. Reservas legais e estatutárias
Nos termos da legislação portuguesa, o Banco deverá reforçar anualmente a reserva legal com pelo menos 10% dos lucros anuais, até à
concorrência do capital social, ou ao somatório das reservas livres constituídas e dos resultados transitados, se superiores, não podendo
normalmente esta reserva ser distribuída. De acordo com a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017 aprovada na
Assembleia Geral de Acionistas do dia 30 de maio de 2018, o Banco reforçou a sua reserva legal no montante de Euros 11.802.000.
Assim, em 31 de dezembro de 2018, o montante de Reservas legais ascende a Euros 234.608.000 (31 de dezembro de 2017: Euros
222.806.000).
As empresas do Grupo, de acordo com a legislação vigente em Portugal, deverão reforçar anualmente a reserva legal com uma
percentagem mínima entre 5 e 20% dos lucros líquidos anuais, dependendo da atividade económica, encontrando-se registadas na
rubrica Outras reservas e resultados acumulados nas demonstrações financeiras consolidadas do Banco (nota 44).
A rubrica Reserva estatutária no montante de Euros 30.000.000 (31 de dezembro de 2017: Euros 30.000.000) corresponde a uma reserva
para estabilização de dividendos que é distribuível, de acordo com os estatutos do Banco.

43. Títulos próprios
Esta rubrica é analisada como segue:
Ações do
Banco Comercial
Português, S.A.

2018
Valor de balanço (Milhares de euros)
Número de títulos
Valor unitário médio (Euros)
2017
Valor de balanço (Milhares de euros)
Número de títulos
Valor unitário médio (Euros)

Outros títulos
próprios

74

Total

-

74

205

293

323.738 (*)
0,23
88
323.738 (*)
0,27

(*) Em 31 de dezembro de 2018, o Banco Comercial Português, S.A. não detém ações próprias em carteira, não se tendo realizado nem compras nem
vendas de ações próprias ao longo do período. Contudo, estão registados na rubrica Títulos próprios 323.738 ações (31 de dezembro de 2017: 323.738
ações) detidas por clientes. Considerando que para alguns dos referidos clientes existe evidência de imparidade, as ações do Banco por eles detidas foram
consideradas como ações próprias e, de acordo com as políticas contabilísticas, abatidas aos capitais próprios.

As ações próprias detidas por entidades incluídas no perímetro de consolidação encontram-se dentro dos limites estabelecidos pelos
estatutos do Banco e pelo Código das Sociedades Comerciais.
Relativamente a títulos próprios detidos por empresas associadas do Grupo BCP, em 31 de dezembro de 2018, o Millenniumbcp Ageas
Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A. detém 142.601.002 ações do BCP (31 de dezembro de 2017: 142.601.002 ações), no valor total de Euros
32.727.000 (31 de dezembro de 2017: Euros 38.531.000), conforme nota 52.

