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 ADENDA 
 
 
Nos termos do disposto no artigo 142º do Código dos Valores Mobiliários, publica-se a presente 
adenda ao prospecto da emissão em referência, quanto aos seguintes factos: 
 

1. O investimento estimado para o lançamento da operação bancária na Turquia, mencionada 
no ponto 4.1.2.1 do prospecto, é de 50 milhões de euros. 

 
2. Na sequência de alterações comunicadas pela Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais relativas a participações qualificadas, passaram a ser imputáveis àquela 
sociedade, directa e indirectamente, 56.860.262 acções, representativas de 2,45% dos direitos 
de voto do Banco Comercial Português, S.A., o que corresponde a um aumento de 0,27% 
dos direitos de voto (6.283.441 acções) relativamente ao referenciado no ponto 3.7 do 
prospecto, o qual, na parte relativa ao Grupo Teixeira Duarte, passa a ter a seguinte 
redacção: 

 

 

Grupo Teixeira Duarte (1) Acções % capital % votos

Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. (2)

Directamente 6.200.000 0,27% 0,27%
Tedal - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 46.936.907 2,02% 2,02%

53.136.907 2,28% 2,29%

TDG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 2.500.000 0,11% 0,11%
Outros (Membros de órgãos de Administração e Fiscalização) 1.223.355 0,05% 0,05%
Total imputável à Teixeira Duarte - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 56.860.262 2,44% 2,45%
(1) Conforme comunicação recebida em 29 de Novembro de 2002
(2) Sociedade dominada por Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.
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DEFINIÇÕES     
 
Salvo estipulação em contrário, os termos utilizados neste Prospecto têm o seguinte significado (por 
ordem alfabética): 
 
 
 
“BCP” ou “Sociedade”    Banco Comercial Português, S.A. 
 
“BCP Investimento” BCP Investimento - Banco Comercial Português 

de Investimento, S.A.  
 
“CMVM”     Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
 
“Cod. VM”     Código dos Valores Mobiliários 
 
“Oferta” ou “OPS”    A presente oferta pública de subscrição 
 
“Valores” Valores mobiliários obrigatoriamente 

convertíveis objecto da presente oferta 
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CAPÍTULO 0 – ADVERTÊNCIAS / INTRODUÇÃO  
 
 
0.1 Resumo das características da operação    
 
A operação consiste na emissão de 140.000.000 valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em 
acções, denominados Capital BCP 2005 (os “Valores”), escriturais e nominativos, com o valor global 
de 700.000.000 de euros e valor nominal de 5 euros cada, que serão objecto de conversão obrigatória 
em acções ordinárias do BCP na data de vencimento.  
 
Os Valores serão oferecidos directamente à subscrição com preferência para os accionistas do BCP 
no exercício dos respectivos direitos de subscrição. O número de Valores a subscrever resulta da 
aplicação do factor 0,60368995 às unidades de direitos de subscrição detidos no momento da 
subscrição, com arredondamento por defeito. 
 
Com vista à subscrição dos Valores e à negociação de direitos em mercado, corresponde uma 
unidade de direitos de subscrição a cada 10 acções ordinárias detidas, com arredondamento por 
defeito. A Euronext Lisbon assegurará, entre 9 e 17 de Dezembro do 2002 inclusive, a negociação no 
mercado oficial de unidades de direitos de subscrição, sem prejuízo da possibilidade de transmissão 
de direitos fora de mercado, nos termos gerais de direito. 
 
Os Valores inicialmente não subscritos serão objecto de rateio pelos detentores de direitos de 
subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever um número de Valores superior àquele a 
que teriam proporcionalmente direito, na proporção do valor das respectivas subscrições, com 
arredondamento por defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser efectuado conjuntamente 
com o pedido de subscrição. 
 
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em rateio, os Valores 
eventualmente sobrantes poderão ser atribuídos a investidores institucionais que hajam manifestado 
interesse na sua subscrição durante o período da oferta. 
 
O preço de subscrição unitário dos Valores será de 5 euros cada, que corresponde ao seu valor 
nominal. 
 
Os Valores vencem juro à taxa nominal anual bruta de 9%. A contagem e o pagamento dos juros   
dependerá da verificação cumulativa das seguintes condições (i) existência de lucros distribuíveis no 
BCP (tal como definidos no ponto 2.12.1) e (ii) o rácio de solvabilidade com prévia dedução ao valor 
dos fundos próprios do montante dos juros dos Valores não ser inferior ao fixado pelo Banco de 
Portugal. Os juros contar-se-ão e vencer-se-ão trimestral e postecipadamente. 
 
Os Valores não têm reembolso do respectivo valor nominal, sendo este valor nominal ob rigatória e 
exclusivamente objecto de conversão em acções ordinárias do BCP. 
 
O número de acções a atribuir a cada titular resultará do quociente entre o valor nominal total dos 
Valores detidos e o preço de conversão aplicável. Se deste quociente não resultar um número inteiro 
e atenta a impossibilidade de serem entregues fracções de acções, o resultado será arredondado por 
defeito para um número inteiro de acções, tendo o titular direito a receber, em numerário, o valor 
equivalente à fracção remanescente. Este valor será determinado pela multiplicação desta fracção pelo 
preço de conversão. 
 
O preço de conversão será fixado no final do período de subscrição da presente emissão e 
corresponderá à média das cotações das acções ordinárias do BCP ponderada pelos volumes 
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transaccionados no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon, nas 4 últimas sessões 
compreendidas nesse período, sendo o resultado arredondado à terceira casa decimal, sob a condição 
de que o preço de conversão daí resultante não seja tal que determine um número de acções superior 
ao número máximo de novas acções contidas nos poderes estatutários do Conselho de 
Administração, actualmente de 400.000.000, ou seja, o preço de conversão inicial não poderá ser 
inferior a 1,75 euros por acção. 
 
O prazo da emissão é de 3 anos, podendo  ocorrer vencimento antecipado nas seguintes hipóteses: 
 

a) Se, em qualquer data de pagamento de juros, o rácio de solvabilidade do BCP em base 
consolidada, reportado ao final do semestre anterior, for inferior ao fixado pelo Banco de 
Portugal, vencendo-se automaticamente nesta hipótese a emissão integral e antecipadamente 
nessa data de pagamento de juros; 

 
b) Por opção do titular, a partir de 30 de Dezembro de 2003, mediante pedido efectuado numa 

qualquer data de pagamento de juros ou nos catorze dias que antecedem essa mesma data, 
junto do intermediário financeiro onde tenha os Valores registados, acompanhado da 
respectiva ordem de bloqueio, vencendo-se nesta hipótese antecipadamente os Valores que 
tenham sido objecto desse pedido nessa data de pagamento de juros; 

 
c) Nos casos de dissolução da Emitente, voluntária ou nos termos do Decreto nº 30689, de 27 

de Agosto de 1940, vencendo-se automaticamente nesta hipótese a emissão integral e 
antecipadamente na data da respectiva decisão. 

 
Em caso de vencimento antecipado dos Valores por força da verificação de qualquer das  condições 
indicadas nas alíneas a) e c) anteriores, o  número de unidades  de acções ordinárias que constituem o 
activo subjacente a atribuir  em conversão a cada titular será modificado, mediante reajustamento do 
preço de conversão aplicável, que será  ajustado multiplicando pelo seguinte factor, embora sujeito à 
condição de que o preço de conversão daí resultante não determine um número de acções superior 
ao número máximo de novas acções contidas nos poderes estatutários do Conselho de 
Administração, se e enquanto a emissão não for também objecto de deliberação pela assembleia geral 
de accionistas do BCP: 
 

1/(1+5% × D / 360) 
 
representando D o número de dias entre a data do vencimento antecipado automático e a data de 
vencimento dos Valores. 
 
Será solicitada até ao início do período de subscrição a admissão à negociação no mercado de 
cotações oficiais da Euronext Lisbon. 

 
A presente oferta, que se rege pelo disposto no Código dos Valores Mobiliários, decorre 
exclusivamente no território português, não se efectuando noutros mercados, designadamente, nos 
Estados Unidos da América, Canada, Austrália ou Japão, sem prejuízo de nela poderem participar 
todos os accionistas cuja participação não seja objecto de proibição por lei que lhes seja aplicável. 
Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutras jurisdições, nomeadamente no que diz 
respeito a pessoas qualificáveis como “US Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a 
seguinte menção em língua inglesa: 
 
“This public offer is being made in the Portuguese market in accordance with the Portuguese Securities Market Code 
(“Código dos Valores Mobiliários”) and is only addressed to persons to whom it may lawfully be made. In particular, 
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in order to comply with relevant security laws it is not being made by any means or instrumentally, directly or indirectly, 
in or into any other jurisdictions, in particular the United States, Canada, Australia or Japan.  
 
In what concerns the United States of America, the mandatory convertible securities have not been and will not be 
registered under the Securities Act and may not be offered and sold within the United States or to U.S. Persons (as 
defined under regulation s of the Securities Act), except to “Qualified Institutional Buyers” (as defined in Rule 144A 
under the Securities Act) in reliance on the exemption from the registration requirements of the Securities Act provided 
by Rule 144A.  Prospective purchasers are hereby notified that sellers of the mandatory convertible securities may be 
relying on the exemption from the provisions of section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A.  
 
No person receiving a copy of this document and/or any other document or subscription form in connection with the offer 
in any jurisdiction other than Portugal may treat the same as constituting an offer to him, nor should he in any event 
use such subscription form if, in the relevant jurisdiction, such an invitation or offer cannot lawfully be used without 
contravention of any relevant legal requirements. In such circumstances, this document and/or subscription form are sent 
for information only.” 
 
 
0.2. Factores de risco  
 
Na análise do presente investimento, dever-se-ão considerar alguns riscos gerais relativos à oferta, 
nomeadamente:  
 

• O pagamento do valor de subscrição dos Valores em numerário é desde logo considerado, 
na data de subscrição, como subscrição e realização antecipada em numerário do futuro 
aumento de capital do Banco a ocorrer com a conversão dos Valores, não podendo o titular 
dos Valores, em caso algum, exigir o reembolso do valor de subscrição em numerário;  

 
• O pagamento de juros encontra-se condicionado à existência de lucros distribuíveis no 

exercício anterior e à satisfação, no final do semestre anterior, do rácio de solvabilidade 
fixado pelo Banco de Portugal, conforme descrito no capítulo 2 (Descrição da Oferta); 

 
• O reembolso da emissão Capital BCP 2005 será efectuado obrigatória e exclusivamente por 

meio de conversão em acções ordinárias BCP na data de vencimento. O número de acções a 
atribuir a cada titular resultará do quociente entre o valor nominal total dos Valores detidos e 
o preço de conversão aplicável; 

 
• O valor de mercado das acções ordinárias do BCP no momento da entrega estará 

dependente das condições de mercado, não estando por isso assegurada a garantia do capital 
investido; 

 
• A Emitente pagará todas as taxas relacionadas com a conversão (incluindo as relativas à 

emissão ou transferência das acções), ficando, no entanto, a cargo do titular qualquer 
imposto ou encargo resultante da transmissão dos Valores e/ou das acções ordinárias. 
Poderão ainda recair sobre o titular, comissões de guarda de títulos, referentes às acções 
ordinárias do BCP a entregar pela conversão, dependendo as mesmas do intermediário 
financeiro onde se encontrarem inscritas as acções; 

 
• Determinações ou alterações no âmbito da fiscalidade, nomeadamente, por não se encontrar 

ainda estabelecido um regime fiscal específico aplicável aos valores mobiliários 
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obrigatoriamente convertíveis e ainda ao nível dos regimes de tributação dos rendimentos de 
capital, de mais valias, de juros e dividendos. 

 
Dever-se-ão ainda considerar alguns riscos gerais relativos à actividade da Emitente e às suas áreas de 
negócio, nomeadamente: 
 

• A evolução do enquadramento macroeconómico e dos mercados monetários, obrigacionistas 
e cambiais à escala global, em especial na Europa e particularmente em Portugal, 
designadamente no que se refere à evolução futura das taxas de juro e das cotações de taxa 
de câmbio do euro;  

 
• O comportamento dos mercados bolsistas nacionais e internacionais;  

 
• A evolução futura da economia nacional, nomeadamente, o impacto dos esforços de 

consolidação orçamental, com vista ao cumprimento dos objectivos do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, e a continuação do fraco dinamismo do investimento e do 
consumo privado;  

 
• A evolução da taxa de poupança em Portugal e do grau de endividamento das empresas e 

das famílias portuguesas;  
 

• A intensificação da concorrência em várias áreas do negócio bancário e financeiro, o 
comportamento das margens de intermediação, a crescente afirmação e penetração de canais 
remotos e plataformas tecnológicas de e-banking na prestação de serviços financeiros e a 
concorrência por parte de Instituições financeiras estrangeiras; e 

 
• Alterações ao enquadramento regulamentar, designadamente, em matéria de cobertura de 

riscos e de requisitos de capital.  
 
A presente oferta não foi objecto de notação por qualquer sociedade de prestação de serviços de 
notação de risco (rating ) registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
 
0.3. Advertências complementares 
 
Para além dos aspectos evidenciados no ponto anterior (0.2. Factores de risco), não existem outras 
dependências significativas a mencionar para a normal prossecução da actividade do BCP.  
 
A Emitente pagará todas as taxas relacionadas com a conversão (incluindo as relativas à emissão ou 
transferência das acções), ficando, no entanto, a cargo do titular qualquer imposto ou encargo 
resultante da transmissão dos Valores e/ou das acções ordinárias. Poderão ainda recair sobre o 
titular, comissões de guarda de títulos, referentes às acções ordinárias do BCP a entregar pela 
conversão, dependendo as mesmas do intermediário financeiro onde se encontrarem inscritas as 
acções; 
 
 
0.4. Efeitos do registo  
 
A presente oferta pública de subscrição foi objecto de registo prévio na CMVM sob o n.º 9007. 
 
O n.º 3 do artigo 118º do Código dos Valores Mobiliários estabelece que a concessão do registo pela 
CMVM “baseia-se em critérios de legalidade, não envolvendo qualquer garantia quanto ao conteúdo 
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da informação, à situação económica ou financeira do oferente ou da emitente, à viabilidade da oferta 
ou à qualidade dos valores mobiliários”. 
 
Sem prejuízo da CMVM ter consentido que no Prospecto e no Anúncio de Lançamento se inclua a 
menção de que os valores objecto da oferta se destinam a admissão à negociação, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 234º do Cod.VM “a decisão de admissão à negociação não envolve 
qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira da emitente, 
à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários emitidos”. 
 
O BCP Investimento é o intermediário financeiro que presta ao BCP os serviços de assistência e 
organização da presente OPS. O BCP Investimento não toma firme nem garante a sua colocação, 
pelo que é possível a verificação de subscrição incompleta. No caso de subscrição incompleta, a 
emissão Capital BCP 2005 fica limitada às subscrições recolhidas. 
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CAPÍTULO 1 - RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO  
 
A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Código de Valores 
Mobiliários, ao disposto no Regulamento n.º 10/2000 da CMVM e demais legislação aplicável, 
sendo as entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos 
termos do disposto nos artigos 149º e 243º do Código de Valores Mobiliários – responsáveis pela 
suficiência, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação nele contidas à 
data da sua publicação. 
 
Nos termos do artigo 149º do Cod.VM são responsáveis pelo conteúdo da informação contida no 
Prospecto: 
 
a) Oferente e Emitente  
 

Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, com sede na Praça D. João I, 28, no Porto, 
matriculada na Conservatória do Registo Civil do Porto sob o n.º 40.043, com o capital social de 
2.326.714.877 euros, na qualidade de entidade oferente e emitente. 

 
b) Titulares do órgão de administração do BCP 
 

Presidente: Eng.º Jorge Manuel Jardim Gonçalves 
Vice-Presidente: Dr. Filipe de Jesus Pinhal 

Dr. Christopher de Beck 
Vogal: Dr. Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães 

Dr. António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues 
Dr. António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques 
Dr. Alípio Barrosa Pereira Dias 
Dr. Alexandre Alberto Bastos Gomes 
Dr. Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda 

 
c) Os titulares do órgão de fiscalização e as sociedades de revisores oficiais de contas 
 

À data de aprovação das contas dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, os titulares do órgão de 
fiscalização e a sociedade de revisores oficiais de contas eram: 

 
• Os membros do Conselho Fiscal do BCP:  

 
Presidente   Prof. Eng.º Ricardo Manuel Simões Bayão Horta 
Vogal Efectivo:  Eng.º Mário Augusto de Paiva Neto 
Revisor Oficial de Contas: Dr. Mário Branco Trindade 

 
• O revisor oficial de contas:  

 
Revisor Oficial de Contas Dr. Mário Branco Trindade, inscrito na Câmara de Revisores 
Oficiais de Contas sob o n.º 217 

 
d) Os auditores externos à Emitente   
 

João Augusto & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por 
João Albino Cordeiro Augusto (ROC nº632), inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 109 e no registo de auditores da CMVM sob o n.º 1.034, foi responsável pelo 
Relatório do Auditor Externo às contas individuais e consolidadas do BCP desde 1999. 
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e) Intermediários encarregados da assistência à Oferta 
 
 BCP Investimento, na qualidade de intermediário financeiro e responsável pela assistência à 

Oferta. 
 
 
Nos termos do artigo 243º do Código dos Valores Mobiliários, o direito à indemnização deve ser 
exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do prospecto ou da sua 
alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospecto, ou da 
alteração, que contém a informação ou previsão desconforme. 
 
Nos termos do artigo 149º nº 3 do Código dos Valores Mobiliários a responsabilidade das pessoas 
acima referidas é excluída se provarem que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da 
deficiência de conteúdo do prospecto à data da emissão da sua declaração contratual ou em 
momento em que a respectiva revogação ainda era possível. 



   
 

 

13 

CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO DA OFERTA     
 
 
2.1 Montante e natureza 
 
Emissão de 140.000.000 de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em acções 
denominados Capital BCP 2005 (os “Valores Capital BCP 2005” ou simplesmente os “Valores”), 
com o valor global de 700.000.000 de euros, representada por valores mobiliários escriturais, 
nominativos, que serão obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias do BCP. 
 
Com vista à subscrição dos Valores e à negociação de direitos em mercado, corresponde uma 
unidade de direitos de subscrição a cada 10 acções ordinárias detidas, com arredondamento por 
defeito. A Euronext Lisbon assegurará, entre 9 e 17 de Dezembro do 2002 inclusive, a 
negociação no mercado oficial de unidades de direitos de subscrição, sem prejuízo da 
possibilidade de transmissão de direitos fora de mercado, nos termos gerais de direito. 
 
O número de Valores a subscrever resulta da aplicação do factor 0,60368995 às unidades de 
direitos de subscrição detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito. 
 
O número de acções a atribuir a cada titular resultará do quociente entre o valor nominal total 
dos Valores detidos e o preço de conversão aplicável. Se deste quociente não resultar um número 
inteiro, e atenta a impossibilidade de serem entregues fracções de acções, o resultado será 
arredondado por defeito para um número inteiro de acções, tendo o titular direito a receber, em 
dinheiro, o valor equivalente à fracção remanescente.  
 
Caso existam accionistas que não exerçam a totalidade dos seus direitos de preferência, proceder-
se-á a rateio dos valores não subscritos pelos accionistas que tenham manifestado vontade de 
subscrever mais Valores, na proporção do valor das subscrições, procedendo-se a 
arredondamento por defeito. 
 
O destaque dos direitos terá lugar no dia 4 de Dezembro de 2002, pelo que as acções do BCP 
transaccionadas nessa data já não conferem o direito de participar na oferta.  
 
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em rateio, os Valores 
eventualmente sobrantes poderão ser atribuídos a investidores institucionais que hajam 
manifestado interesse na sua subscrição durante o período da oferta pública de subscrição.  
 
 
2.2 Categoria e forma de representação 
 
Os Valores constituem em si próprios uma categoria, são escriturais, nominativos, 
exclusivamente representados pela sua inscrição em contas abertas em nome dos respectivos 
titulares, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
2.3 Activo subjacente 
 
2.3.1 Valor mobiliário que constitui o activo subjacente 
 
Os Valores têm como activo subjacente acções ordinárias do BCP que serão entregues aos 
titulares em conversão obrigatória e com exclusão de reembolso em numerário, nas condições 
descritas no presente capítulo. 
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As acções ordinárias do BCP que venham a ser entregues ou emitidas para conversão dos Valores 
estarão, após  a respectiva emissão, sujeitas a todas as disposições estatutárias aplicáveis às demais 
acções ordinárias do BCP. 
 
 
2.3.1.1 Descrição dos principais direitos inerentes às acções BCP 
 
Os detentores das acções ordinárias do BCP têm, designadamente, como direitos principais, o 
direito à informação, o direito à participação nos lucros, o direito de voto em assembleia geral e o 
direito à partilha do património em caso de liquidação, nos termos da lei e dos estatutos do BCP. 
 
 
A. Direito à informação 
 
Os artigos 288º a 293º do Código das Sociedades Comerciais contêm regulação do direito de 
acesso a informação dos accionistas sobre os negócios da sociedade e a sua situação financeira. 
Este envolve, no caso de detenção de mais de 1% do capital social, direito de consulta de certos 
documentos societários relativos à gestão e fiscalização da sociedade, designadamente actas das 
reuniões das assembleias gerais, montantes de remuneração pagos aos membros dos órgãos 
sociais e aos empregados com remunerações mais elevadas e ainda livros de registo de acções. 
 
Devem ser facultadas à consulta dos accionistas, na sede da sociedade, informações preparatórias 
da assembleia geral, devendo igualmente, no decurso desta, ser prestadas informações sobre os 
assuntos sujeitos a deliberação. 
 
Os accionistas que detenham pelo menos 10% do capital social podem solicitar informações 
sobre assuntos sociais, as quais, em princípio, não poderão ser recusadas. 
 
Caso seja indevidamente recusado a qualquer accionista o exercício do direito a informação, este 
poderá requerer ao Tribunal a realização de inquérito à sociedade. 
 
Por a Emitente ser uma sociedade aberta, os seus accionistas gozam ainda dos direitos de 
informação regulados nos artigos 244º a 251º  da secção V do Código dos Valores Mobiliários  e 
no Regulamento da CMVM 11/2000, tal como alterado. 
 
B. Direito a participação nos lucros 
 
De harmonia com o artigo 30º dos estatutos da Emitente: 
 
“1 - Os lucros líquidos apurados no balanço anual terão a aplicação que a Assembleia Geral determinar, 

deduzidas as verbas que por lei especial tenham que destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva 
e de garantia. 

 
2 - Em cada exercício deverá ser constituída uma reserva para estabilização de dividendos, até ao limite que a 

Assembleia Geral determinar. 
 
3 - A Assembleia Geral delibera livremente por maioria simples em matéria de distribuição dos lucros do 

exercício, sem sujeição a qualquer distribuição obrigatória. 
 
4 - A Assembleia Geral poderá fixar uma percentagem de lucros a serem distribuídos pelos empregados, 

competindo ao Conselho de Administração fixar os critérios dessa distribuição.” 
 
C. Direito de participação na Assembleia Geral 
 
“Só podem estar presentes e participar na Assembleia Geral aqueles cuja qualidade de accionistas com direito a 
voto, no décimo quinto dia anterior à data para que a assembleia se encontre marcada, seja confirmada por forma 
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legalmente admitida, com indicação do número de acções detidas” (número 1 do artigo 13º dos estatutos da 
Emitente). 
 
 “Só será relevante a qualidade de accionista e a quantidade de acções comprovada nos termos do nº 1 que se 
mantenha ao tempo da reunião da assembleia geral.” (número 2 do artigo 13º dos estatutos da Emitente). 
 
D. Direito de voto 
 
Nos termos do número 1 do artigo 379º do Código das Sociedades Comerciais, têm direito de 
estar presentes na assembleia geral e aí votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato, 
tiverem direito a, pelo menos, um voto. 
 
“A cada 5.000 euros de capital corresponde um voto, sendo todavia transitoriamente aplicáveis os 
limites inferiores que forem fixados em lei imperativa.” (número 3 do artigo 13º dos estatutos da 
Emitente). Na presente data, a alínea a) do número 2 do artigo 384º do Código das Sociedades 
Comerciais fixa em 1.000 euros o limite mínimo a que se pode convencionar fazer corresponder 
um voto. As acções representativas do capital social da Emitente têm o valor nominal de 1 euro 
cada. 
 
“Os accionistas titulares de acções em número inferior ao exigido para conferir voto poderão 
agrupar-se de forma a completar o mínimo exigido, fazendo-se então representar por qualquer 
dos agrupados.” (número 4 do artigo 13º dos estatutos da Emitente). 
 
Nos termos do disposto nos números 10, 12, 13, 14, 15 e 16 do artigo 13º dos estatutos da 
Emitente:  
 
“10- Não serão contados os votos emitidos por um accionista por si ou através de representantes: 
 

a) que excedam 10% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social; 
 
b) que excedam a diferença entre os votos contáveis emitidos por outros accionistas que com o accionista em 

causa se encontrem, e na medida em que se encontrarem, em qualquer das relações previstas nos 
números 14, 15 e 16 deste artigo.  

 
12 - Quando na assembleia não estiver presente a totalidade do capital social, a percentagem de votos referida no 

número 10 deste artigo reporta-se à totalidade dos votos presentes.  
 
13 - O exercício do direito de voto por correspondência é restrito às matérias imperativamente estabelecidas na 

lei.”(As matérias em causa são, nos termos do nº 2 do artigo 22º do Código dos Valores 
Mobiliários, as relativas à alteração dos estatutos e à eleição de titulares de órgãos sociais.) 

 
“14 - Consideram-se abrangidos para efeito da alínea b) do número 10 deste artigo, os direitos de voto: 
 

a) Detidos por terceiros em seu próprio nome, mas de conta do interessado; 
 
b) Detidos, se o interessado for uma pessoa singular ou qualquer pessoa colectiva que não seja uma 

sociedade, por sociedades que dela dependam, por sociedades que com estas se encontrem, directa ou 
indirectamente, em relação de domínio, e, bem assim, por sociedades que se encontrem, directa ou 
indirectamente, em relação de grupo com qualquer das antes referidas; 

 
c) Detidos, se o interessado for uma sociedade, por sociedades que com ela se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo e, bem assim, por quaisquer outras sociedades que se encontrem directa ou 
indirectamente em relação de domínio ou de grupo com estas últimas; 

 
d) Detidos por uma sociedade na qual o interessado, por virtude de um acordo celebrado, tenha o domínio 

da maioria dos direitos de voto, quer por si mesmo, quer através de sociedades que se encontrem 
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relativamente a ele em qualquer das situações a que se referem as alíneas b) e c) ou de pessoas que 
actuem em seu próprio nome, mas por conta do interessado ou dessas sociedades; 

 
e) Detidos por terceiro que tenha celebrado com o interessado ou com qualquer das sociedades referidas nas 

alíneas b), c) e d) acordo que o obrigue a adoptar, através de um exercício concertado de direitos de 
voto, uma política comum em relação às deliberações em assembleia geral, ou à gestão da sociedade em 
causa ou a transferir, provisória e remuneradamente, os seus direitos de voto para o interessado ou para 
as sociedades referidas; 

 
f) Que o interessado ou qualquer outra das pessoas ou entidades referidas nas alíneas anteriores possam 

adquirir, por sua exclusiva iniciativa, em virtude de acordo celebrado; 
 
g) Inerentes a acções detidas em penhor ou caução pelo interessado, ou depositadas junto dele, se, no 

primeiro caso, os respectivos direitos de voto tiverem sido transferidos para o interessado ou se, em 
qualquer dos casos, a este houverem sido conferidos poderes para os exercer como entender, na ausência 
de instruções específicas dos seus titulares. 

 
15 - Para os efeitos do número precedente, entende-se por sociedade dependente de uma pessoa singular, ou de uma 

pessoa colectiva que não seja uma sociedade, a sociedade sobre a qual o interessado pode exercer, directa ou 
indirectamente uma influência dominante, nos termos do artigo 21º do Código dos Valores Mobiliários, ou 
de preceito que venha a modificá-lo ou substituí-lo. 

 
16 - Consideram-se ainda abrangidas, para os efeitos da alínea b) do n.º 10 deste artigo, em caso de oferta de 

aquisição, as pessoas singulares ou colectivas que, em virtude de um acordo expresso ou tácito, cooperam 
activamente com o oferente tendo em vista assegurar o êxito da oferta, nomeadamente através da aquisição 
dos valores mobiliários que dela são objecto, designadamente: 

 
a) As pessoas singulares ou colectivas que, por acordo com o oferente, venham a adquirir, em resultado da 

oferta, valores mobiliários que dela são objecto; 
 
b) Se o oferente for uma sociedade, as sociedades que com ela se encontrem, directa ou indirectamente, em 

relação de domínio ou de grupo, quaisquer outras sociedades que se encontrem, directa ou indirectamente, 
em relação de domínio ou de grupo com estas últimas, e ainda, se for o caso, a pessoa singular ou pessoa 
colectiva de que a sociedade oferente dependa, directa ou indirectamente; 

 
c) Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização do oferente, se este for uma sociedade; 

 
d) As pessoas singulares ou colectivas que tenham com o oferente um contrato de sindicato de voto relativo 

à sociedade visada.” 
 
E. Dissolução 
 
“O Banco só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante deliberação tomada em Assembleia Geral por 
maioria representativa de 75% do capital realizado, observados que sejam os condicionalismos legais aplicáveis.” 
(artigo 32º dos estatutos da Emitente). 
 
Os sócios terão direito a quinhoar no remanescente da liquidação do Banco, proporcionalmente 
às acções detidas. 
 
 
2.3.1.2 Deveres de comunicação de participações qualificadas 
 
De harmonia com o artigo 8-A dos estatutos do BCP: 
 
“1 - A pessoa singular ou colectiva que, directa ou indirectamente, haja adquirido participação qualificada no 

Banco, ou aumentado participação qualificada que já possuísse, nos termos referidos no artigo 102º do 
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Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto - Lei nº 298/92, 
de 31 de Dezembro, ou em preceito que o venha a modificar ou a substituir, comunicará o facto ao Conselho 
de Administração do Banco, no prazo de sete dias úteis a contar da aquisição, comprovando o cumprimento 
tempestivo dos requisitos legalmente consignados, para os efeitos do estatuído no artigo 105º do mesmo 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, ou em preceito que o venha a modificar 
ou substituir. 

 
2 - O Conselho de Administração transmitirá a comunicação recebida, com cópia dos elementos que a 

acompanhem, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral e informará a Assembleia no início da primeira 
reunião que tiver lugar. 

 
3 - No prazo fixado no número um deve também ser comunicado pelo respectivo titular ao Conselho de 

Administração a aquisição e alienação de participações que atinjam ou excedam o montante referido no 
número 2 do artigo 110º do mencionado Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
ou preceito que o venha a modificar ou substituir, ou o montante referido no nº 2 do artigo 16º do Código dos 
Valores Mobiliários, ainda que se trate de valores não admitidos à negociação ou admitidos em mercado 
estrangeiro. 

 
4 - A obrigação de comunicação referida no número anterior abrange também a existência de alguma das 

situações referidas no número 10 do artigo 13º dos estatutos e deverá ser prévia ao exercício dos direitos 
sociais.” 

 
 
2.3.1.3 Dividendos  
 
As acções emitidas para conversão dos Valores conferirão, a partir da data da respectiva 
emissão, o mesmo direito a dividendo das demais acções ordinárias da Emitente.  
 
O crédito do accionista à sua parte nos lucros vence-se decorridos que sejam 30 dias sobre a 
deliberação de atribuição de lucros, salvo diferimento consentido pelos sócios e sem prejuízo de 
disposições legais que proíbam o pagamento antes de observadas certas formalidades, nos 
termos do disposto no artigo 294º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
Os dividendos que não sejam reclamados consideram-se abandonados a favor do Estado 
quando, durante o prazo de 5 anos, os titulares ou possuidores das respectivas acções não hajam 
cobrado ou tentado cobrar aqueles rendimentos ou não tenham manifestado por outro modo 
legítimo e inequívoco o seu direito sobre os mesmos (Decreto-Lei nº 187/70 de 30 de Abril). 
 
Os dividendos distribuídos pelo BCP nos últimos 5 anos encontram-se resumidos no quadro 
seguinte: 

1997(*) 1998(*) 1999(**) 2000(**) 2001(**)
Dividendos por acção (euros) 0,47 0,58 0,15 - 0,15

Dividendos distribuídos (milhares de euros) 73.908,29 116.000,44 150.000,00 315.234,38 (1) 349.007,23

Dividend Yield  (***) 3,4% 2,5% 2,2% 2,7% 2,7%

Dividend Pay-out (***) 41,1% 41,0% 42,3% 34,9% 62,4%

(*) acções de valor nominal de 1.000$00

(**) acções de valor nominal de 1 euro

(***) ano de pagamento do dividendo

(1) Reserva livre especial  para a  realização de um aumento de capital por incorporação de reservas, do qual resultou a emissão 
      de 57.027.325 novas acções.

Política de Dividendos
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2.3.1.4 Serviço financeiro  
 
O serviço financeiro das acções, nomeadamente o pagamento dos dividendos, é assegurado pelo 
próprio BCP.  
 
 
2.3.1.5 Regime fiscal   
 
O presente ponto constitui um resumo do regime fiscal aplicável aos rendimentos de acções 
emitidas por uma entidade residente, às mais-valias obtidas aquando da sua alienação e à sua 
transmissão a título gratuito. O enquadramento descrito é o geral, devendo ser consultada a 
legislação aplicável em aspectos aqui não reflectidos.  
 
 
2.3.1.5.1 Rendimentos das acções (dividendos) 
 
Residentes 
 
Pessoas Singulares: Retenção na fonte de IRS, a título de pagamento por conta, à taxa de 15%, 
incidente sobre os dividendos. Para efeitos de englobamento, os dividendos auferidos são apenas 
considerados em 50% do seu valor (art.º 40º-A, nº 1 do CIRS).  
 
Pessoas Colectivas: Retenção na fonte de IRC à taxa de 15% com natureza de imposto por conta 
de IRC devida a final. Para efeitos de determinação do lucro tributável, serão deduzidos 50% dos 
rendimentos incluídos na base tributável correspondentes a dividendos (art.º 46º, nº 7 do CIRC). 
A taxa geral de IRC corresponde a 30%, a que pode acrescer Derrama à taxa máxima de 3%. 
 
Será deduzida a totalidade dos rendimentos incluídos na base tributável correspondentes a lucros 
distribuídos, sempre que o sujeito passivo (pessoa colectiva) detenha directamente uma 
participação no capital  não inferior a 10% e desde que a mesma tenha permanecido na sua 
titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data de colocação à disposição dos 
dividendos, ou se detida há menos tempo, desde que a participação seja mantida durante o tempo 
necessário para completar aquele período (o Orçamento de Estado para 2003, deverá introduzir 
um novo requisito neste regime, tendo em vista participações inferiores a 10%, cujo custo de 
aquisição corresponda a, pelo menos, 20.000.000 euros). 
 
No caso de partes de capital detidas por sociedades gestoras de participações sociais e por 
sociedades de capital de risco, são igualmente deduzidos os resultados incluídos na base tributável 
correspondentes a lucros distribuídos, embora sem dependência dos requisitos antes enunciados, 
respeitantes à percentagem de participação e ao período da sua detenção (com o Orçamento do 
Estado para 2003 continuará a não ser relevante a percentagem de participação ou o valor de 
aquisição, mas passará a ser exigido o período mínimo de detenção de um ano, nos termos antes 
descritos). 
 
Não existe obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC, nas duas situações antes descritas, 
desde que, no primeiro caso, a participação tenha permanecido na titularidade da mesma entidade 
de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação dos dividendos à disposição 
(art.º 90º, nº 1 alínea c) do CIRC e art.º 31º do EBF).  
 
 
Não Residentes 
 
Pessoas Singulares ou Colectivas: Retenção na fonte à taxa liberatória de 25%, podendo, todavia, 
aquela taxa ser reduzida para 10% ou 15%, nos termos de Acordo de Dupla Tributação que, 
eventualmente, tenha sido celebrado entre Portugal e o país de residência do beneficiário dos 
dividendos, cumpridas que sejam as formalidades para o efeito previstas. 
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Não haverá lugar a retenção na fonte, relativamente aos lucros que uma entidade residente em 
território português, nas condições estabelecidas no art.º 2º da Directiva n.º 90/435/CEE de 23 
de Julho, coloque à disposição de entidade residente noutro Estado membro da União Europeia 
que esteja nas mesmas condições e que detenha directamente uma participação não inferior a 
25% e quando essa participação tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, 
durante os dois anos anteriores à data da sua colocação à disposição, cumpridas que sejam as 
formalidades para o efeito previstas. 
 
Nos casos em que o período de dois anos de detenção, de modo ininterrupto, se complete após a 
data de colocação à disposição dos dividendos, nos termos do art.º 89º, nº 2 do CIRC, pode 
haver lugar à devolução do imposto que tenha sido retido na fonte durante aquele período, a 
solicitação da entidade beneficiária, dirigida à Direcção-Geral de Impostos, feita no prazo de dois 
anos contados da data de verificação dos pressupostos, desde que seja feita prova da verificação 
desses pressupostos, das condições estabelecidas no art.º 2º da Directiva nº 90/435/CEE, de 23 
de Julho, e dos demais requisitos exigidos pelo art.º 46º, nº 1 do CIRC. 
 
 
2.3.1.5.2 Ganhos realizados na venda de acções (mais-valias) 
 
Residentes 
 
Pessoas Singulares: O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 
alienação de acções detidas por período igual ou inferior a 12 meses é tributado à taxa de 10%, 
sem prejuízo do seu englobamento por opção dos respectivos titulares residentes em território 
português. Para apuramento do referido saldo positivo ou negativo, não relevam as perdas 
apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de 
domicílio a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria 
n.º 1272/2001, de 9 de Novembro. 
 
Ficam excluídas de tributação as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de 
acções, quando detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses. 
 
Pessoas Colectivas: Consideram-se proveitos ou ganhos ou custos e perdas, para efeitos de 
determinação do lucro tributável, as mais-valias ou as menos-valias realizadas. A taxa de IRC é de 
30%, a que pode acrescer a Derrama à taxa máxima de 3%.  
 
Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as 
menos-valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital, é considerada em 
metade do seu valor, com as seguintes especificidades: 
 

a. O valor de realização correspondente à totalidade das partes de capital deve ser 
reinvestido, até ao fim do segundo exercício seguinte ao da realização, na aquisição de 
participações no capital de sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial ou em 
títulos do Estado Português; 

 
b. As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a um 

ano e corresponder a pelo menos, 10% do capital da sociedade participada. 
 
Perspectiva-se que o Orçamento do Estado para 2003 (ainda não publicado) venha a introduzir 
alterações no regime actualmente aplicável em domínios como o das condições em que o 
reinvestimento deve ser efectuado, dos condicionalismos em que as menos-valias relevam para 
efeitos fiscais e do enquadramento fiscal das mais-valias e menos-valias realizadas por SGPSs ou 
por SCR. 
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Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2003 e, de acordo com o Orçamento do Estado para 2003, o 
reinvestimento poderá também ser concretizado na aquisição, fabricação ou construção de 
elementos do activo imobilizado corpóreo afecto à exploração ou em participações no capital de 
quaisquer sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, mas apenas será admitido quando 
os activos financeiros em que se concretize sejam detidos por, pelo menos, 1 ano.  Por outro 
lado, será possível abranger neste regime de reinvestimento as mais-valias realizadas na alienação 
de partes de capital com custo de aquisição de, pelo menos, 20.000.000 euros. 
 
A partir de 1 de Janeiro de 2003 e, ainda de acordo com as alterações a introduzir pelo 
Orçamento do Estado para 2003, não serão aceites fiscalmente as menos-valias ou as perdas 
sofridas mediante a transmissão onerosa de acções detidas pelo alienante por período inferior a 
três anos, desde que: 
 

a) As acções tenham sido adquiridas a entidades com as quais existam relações especiais, 
nos termos previstos na lei; 

 
b) As acções tenham sido adquiridas a entidades não residentes com domicílio, sede ou 

direcção efectiva em território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constantes da 
Portaria nº 1272/2001, de 9 de Novembro; 

 
c) As acções tenham sido adquiridas a entidades residentes em território português sujeitas 

a um regime especial de tributação. 
 
Não serão, igualmente, aceites como custos ou perdas as menos-valias realizadas mediante a 
transmissão onerosa de acções alienadas a entidades com as quais existam relações especiais, bem 
como a entidades situadas em territórios e regiões com regime de tributação privilegiada, 
claramente mais favorável, constantes da Portaria nº 1272/2001, de 9 de Novembro. 
 
Também a partir de 1 de Janeiro de 2003, o saldo negativo entre as mais-valias e as menos-valias 
que sejam consideradas custo fiscal realizadas mediante a transmissão onerosa de acções é 
dedutível para efeitos de IRC em apenas metade do seu valor. 
 
Finalmente, as mais-valias e as menos-valias realizadas por sociedades gestoras de participações 
sociais e sociedades de capital de risco mediante a transmissão onerosa de acções detidas por um 
período não inferior a 1 ano, bem como os encargos financeiros suportados com a sua aquisição, 
não concorrem para a formação do respectivo lucro tributável, ou seja, não são tributadas, no 
primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo caso. 
 
Não Residentes  
 
Pessoas Singulares: Ficam excluídas de tributação, as mais-valias e as menos-valias realizadas com 
a alienação de acções, por pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável ao qual 
as mesmas sejam imputáveis, quando detidas pelo seu titular durante mais de 12 meses.  
 
Se alienadas antes de decorrido aquele prazo, as mais-valias realizadas estão isentas de imposto, 
excepto quando o alienante seja residente em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 1272/2001, de 9 de 
Novembro, sendo neste caso o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias 
tributado à taxa de 10%. 
 
Pessoas Colectivas: As mais-valias realizadas com a transmissão de partes sociais por pessoas 
colectivas não residentes e sem estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis, 
estão isentas de imposto, excepto quando: 
 

a. sejam detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25% por entidades residentes; 
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b. sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais 
favorável, constante de lista aprovada pela Portaria nº 1272/2001, de 9 de Novembro; 

 
Não havendo lugar à isenção, as mais-valias serão tributadas à taxa de 25% (art.º 80º nº 2  
alínea c)).  
 
De notar que Acordos de Dupla Tributação eventualmente celebrados com o Estado de 
residência do beneficiário das mais-valias, pode afastar a tributação em Portugal das mais-valias 
realizadas por pessoas singulares ou colectivas residentes nesse Estado Contratante. 
 
Também no domínio da tributação das mais-valias realizadas por não residentes pessoas 
singulares e colectivas, é provável que o Orçamento de Estado para 2003 introduza algumas 
alterações ao regime em vigor. 
 
 
2.3.1.5.3 Imposto sobre Sucessões e Doações por Avença 
 
Residentes e Não Residentes – Pessoas Singulares ou Colectivas 
 
Imposto pago por Avença (5%), mediante dedução no rendimento das acções pelas entidades 
que tiverem de fazer o respectivo pagamento. 
 
Estão excluídas deste imposto as acções nominativas, bem como as acções escriturais e tituladas 
depositadas, desde que: 
 

a. sejam detidas por sociedades gestoras de participações sociais ou por sociedades 
tributadas pelo regime de tributação dos grupos de sociedades; 

 
b. sejam detidas por sociedade residente em outro Estado membro da União Europeia, nas 

condições estabelecidas no art.º 2º da Directiva n.º 90/435/CE, de 23 de Julho, cuja 
participação no capital não seja inferior a 25% e desde que esta participação tenha 
permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante os dois anos anteriores à 
data da colocação à disposição dos dividendos ou, se detida há menos tempo, desde que 
a participação seja mantida durante o tempo necessário para completar aquele período, 
neste caso a solicitação da entidade beneficiária, cumpridas que sejam as formalidades 
para o efeito previstas. 

 
O valor das acções encontra-se excluído de tributação quando da transmissão efectiva a título 
gratuito, na medida em que incide imposto por Avença na distribuição de dividendos. 
 
 
2.3.1.6 Regime de transmissão  
 
As acções do BCP são livremente transmissíveis de acordo com as normas legais aplicáveis, 
encontrando-se admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon. 
 
Para além da Euronext Lisbon, o BCP tem valores mobiliários representativos do seu capital 
social igualmente admitidos nas bolsas de Frankfurt, de Londres e de Amesterdão (Euronext 
Amsterdam), bem como em Nova Iorque (NYSE) sobre a forma de ADRs (American Depositary 
Receipts).  
 
 
2.3.2 Constituição e objecto social da emitente do activo subjacente 
 
Confrontar pontos 3.1 (Informações relativas à Administração e Fiscalização) e 3.3 
(Constituição e objecto social), do presente prospecto. 
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2.3.3 Informações relativas ao capital da emitente do activo subjacente 
 
Confrontar  ponto 3.5 (Informações relativas ao capital), do presente prospecto. 
 
 
2.3.4 Participações no capital da emitente do activo subjacente 
 
Confrontar ponto 3.7 (Participações no capital), do presente prospecto. 
 
 
2.3.5 Balanços e contas de resultados da emitente do activo subjacente 
 
Confrontar pontos 5.1 (Balanços e contas de resultados) e 7 (Relatórios de Auditoria), do 
presente prospecto. 
 
O BCP procedeu à divulgação dos balanços e contas de resultados a que se refere este ponto, no 
boletim de cotações da Euronext Lisbon, estando aqueles disponíveis para consulta na sua sede 
bem como no site www.bcp.pt. 
 
 
2.3.6 Cotações do activo subjacente 
 
Confrontar ponto 5.2 (Cotações), do presente prospecto. 
 
 
2.3.7 Volatilidade histórica do preço do activo subjacente 
 
A volatilidade histórica do preço das acções do BCP na Euronext Lisbon evoluiu da seguinte 
forma durante os últimos doze meses: 
 

 10 dias 30 dias 50 dias 100 dias 
30 de Novembro de 2001 25,9% 20,4% 25,6% 29,8% 
28 de Dezembro de 2001 17,5% 18,6% 19,2% 28,4% 
31 de Janeiro de 2002 22,2% 24,8% 23,0% 29,2% 
28 de Fevereiro de 2002 39,8% 30,0% 27,7% 24,2% 
28 de Março de 2002 19,1% 25,7% 25,4% 23,1% 
30 de Abril de 2002 24,2% 18,5% 22,8% 23,1% 
31 de Maio de 2002 23,2% 25,7% 22,6% 25,0% 
28 de Junho de 2002 22,8% 21,3% 24,1% 23,5% 
31 de Julho de 2002 39,2% 28,8% 25,9% 23,8% 
30 de Agosto de 2002 22,7% 31,3% 28,1% 25,5% 
30 de Setembro de 2002 67,8% 43,3% 39,2% 31,6% 
31 de Outubro de 2002 120,2% 76,5% 62,4% 48,1% 
29 de Novembro de 2002 25,2% 67,9% 61,6% 49,4% 
Fonte: Bloomberg 
 
 
2.4 Preço e modo de realização 
 
Todos os 140.000.000 de Valores a emitir serão oferecidos à subscrição ao preço de 5 euros cada, 
que corresponde ao seu valor nominal. 
 
O pagamento do valor da subscrição dos Valores será efectuado em numerário e integralmente 
no acto de subscrição. 
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Sobre o valor da subscrição poderão recair comissões a pagar pelos subscritores, dependendo as 
mesmas da instituição financeira receptora das ordens de subscrição. 
 
 
2.5 Condições de reembolso 
 
2.5.1 Prazo da emissão  
 
A presente emissão vence-se em 30 de Dezembro de 2005, a que corresponde um prazo 
aproximado de 3 anos. 
 
Poderá, porém, existir vencimento antecipado nos casos previstos em 2.5.5. 
 
 
2.5.2 Reembolso 
 
Os Valores não têm reembolso do respectivo valor nominal, sendo este valor nominal obrigatória 
e exclusivamente objecto de conversão em acções ordinárias do BCP. 
 
As acções ordinárias emitidas em conversão serão registadas em nome do titular no prazo de 60 
dias a partir da data de conversão (ou seja, da data do vencimento ou da data do vencimento 
antecipado, automático ou por opção do titular dos Valores, consoante o caso). No caso de 
conversão com transmissão de acções ordinárias já existentes, o registo em nome do titular será 
efectuado no prazo de 3 dias. 
 
O pagamento do valor de subscrição dos Valores em numerário é desde logo considerado, na 
data de subscrição, como subscrição e realização antecipada em numerário do futuro aumento de 
capital do Banco a ocorrer com a conversão dos Valores (constando sempre tal declaração do 
boletim de subscrição, quando utilizado), não podendo o titular dos Valores, em caso algum, 
exigir o reembolso do valor de subscrição em numerário. 
 
 
2.5.3 Número de unidades do activo subjacente a entregar 
 
O número de acções a atribuir a cada titular resultará do quociente entre o valor nominal total 
dos Valores detidos e o preço de conversão aplicável. Se deste quociente não resultar um número 
inteiro, e atenta a impossibilidade de serem entregues fracções de acções, o resultado será 
arredondado por defeito para um número inteiro de acções, tendo o titular direito a receber, em 
numerário, o valor equivalente à fracção remanescente, determinado pela multiplicação desta 
fracção pelo preço de conversão. 
 
 
2.5.4 Determinação do preço de conversão  
 
O preço de conversão será fixado no final do período de subscrição da presente emissão e 
corresponderá à média das cotações das acções ordinárias do BCP, ponderada pelos volumes 
transaccionados no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon, nas 4 últimas sessões 
compreendidas nesse período, sendo o resultado arredondado à terceira casa decimal, sob 
condição de que o preço de conversão daí resultante não determine um número de acções 
superior ao número máximo de novas acções contidas nos poderes estatutários do Conselho de 
Administração, actualmente de 400.000.000, ou seja, o preço de conversão inicial não poderá ser 
inferior a 1,75 euros. Para aquela média ponderada não relevam eventuais transacções registadas 
após o fecho do mercado. 
 
A fixação do preço de conversão será objecto de anúncio a publicar pela Emitente. 
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2.5.5 Vencimento antecipado 
 
O vencimento será antecipado nas hipóteses seguintes: 
 
(a) Se, em qualquer data de pagamento de juros, o rácio de solvabilidade do BCP, em base 

consolidada, reportado ao final do semestre anterior, for inferior ao fixado pelo Banco de 
Portugal, vencendo-se automaticamente nesta hipótese a emissão integral e antecipadamente 
nessa data de pagamento de juros; 

 
(b) Por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos Valores detidos, mediante pedido 

efectuado, numa qualquer data de pagamento de juros (a partir de 30 de Dezembro de 2003 
(inclusive)) ou nos catorze dias que a antecedem, junto do intermediário financeiro onde 
tenha os Valores registados, acompanhado da respectiva ordem de bloqueio, vencendo-se 
nesta hipótese antecipadamente os Valores que tenham sido objecto desse pedido nessa data 
de pagamento de juros; 

 
(c) Nos casos de dissolução do BCP, voluntária ou nos termos do Decreto nº 30689, de 27 de 

Agosto de 1940, vencendo-se automaticamente nesta hipótese a emissão integral e 
antecipadamente na data da respectiva decisão. 

 
Para os efeitos da alínea (a) a Emitente fará publicação semestral no boletim de cotações da 
Euronext Lisbon do rácio de solvabilidade no final do semestre anterior. 
 
Se se verificar a situação prevista em (a) ou (c), a Emitente publicará, no boletim de cotações da 
Euronext Lisbon e em jornal de grande circulação, anúncio do vencimento antecipado e da 
consequente conversão. 
 
 
2.5.6 Ajustamento do preço de conversão em caso de vencimento antecipado automático 
 
Em caso de vencimento antecipado automático dos Valores por força da verificação de qualquer 
das condições indicadas nas alíneas (a) e (c) do ponto 2.5.5 do presente prospecto, o número de 
unidades de acções ordinárias que constituem o activo subjacente a atribuir em conversão a cada 
titular será modificado, mediante reajustamento do preço de conversão aplicável, que será 
ajustado multiplicando pelo seguinte factor, embora sujeito à condição de que o preço de 
conversão daí resultante não determine um número de acções superior ao número máximo de 
novas acções contidas nos poderes estatutários do Conselho de Administração, se e enquanto a 
emissão não for também objecto de deliberação pela assembleia geral de accionistas do BCP: 
 

1/(1+5% × D / 360) 
 
representando D o número de dias entre a data do vencimento antecipado automático e a data de 
vencimento dos Valores. 
 
 
2.5.7 Forma de exercício da conversão 
 
A conversão efectuar-se-á mediante a entrega ao titular de novas acções ordinárias do BCP 
emitidas e integralmente realizadas, sem prejuízo da possibilidade de, em lugar dela e no todo ou 
em parte, com sujeição a aprovação do Banco de Portugal, a Emitente poder satisfazer a 
conversão obrigatória mediante transmissão de acções ordinárias existentes (integralmente 
realizadas) disponíveis para o efeito no âmbito da autorização da assembleia geral da Emitente 
para alienação de acções próprias que ao tempo estiver em vigor, no caso de vencimento 
antecipado por opção do titular nos termos descritos na alínea b) do ponto 2.5.5., quando o 
número de Acções a entregar não justifique ou permita a concretização de um aumento de 
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capital para o efeito. Os direitos de conversão poderão igualmente ser satisfeitos através da 
transmissão de acções ordinárias já existentes efectuada por terceiro designado pela Emitente, 
entendendo-se que há, em tal caso, sem necessidade de declaração expressa, sucessão e sub-
rogação do terceiro na posição jurídica e direitos do titular dos Valores, designadamente à 
atribuição de novas acções. 
 
A conversão dos Valores em acções ordinárias do BCP efectuar-se-á por subscrição pelos 
titulares de novas acções ordinárias do BCP a emitir, que serão fungíveis com as acções já 
admitidas ao mercado de cotações oficiais, considerando-se a declaração de subscrição efectuada 
obrigatória e tacitamente na data do vencimento ou na data do vencimento antecipado 
automático, consoante o caso. 
 
A conversão considera-se efectuada, em caso de vencimento antecipado por opção do titular, na 
data de pagamento de juros que coincide com o termo de cada prazo previsto para o exercício 
da opção de vencimento antecipado, para os titulares que tenham formalizado tal ped ido junto 
do intermediário financeiro em que os Valores estão registados 
 
As acções ordinárias emitidas ou transmitidas em conversão terão direitos iguais, em todos os 
aspectos, às demais acções ordinárias emitidas pela Emitente e integralmente realizadas, 
conferindo, designadamente a partir da data da respectiva emissão, o mesmo direito a dividendo 
das demais acções ordinárias da Emitente. 
 
A Emitente pagará todas as taxas relacionadas com a conversão (incluindo as relativas à emissão 
ou transferência das acções), ficando, no entanto, a cargo do titular qualquer imposto ou 
encargo resultante da transmissão dos Valores e/ou das acções ordinárias. 
 
 
2.5.8 Protecção dos direitos dos titulares 
 
O artigo 368º do Código das Sociedades Comerciais estabelece que: 
 
”1. A partir da data da deliberação da emissão de obrigações convertíveis em acções, e enquanto for possível a 

qualquer obrigacionista exercer o direito de conversão, é vedado à sociedade emitente alterar as condições de 
repartição de lucros fixadas no contrato de sociedade, distribuir aos accionistas acções próprias, a qualquer 
título, amortizar acções ou reduzir o capital mediante reembolso e atribuir privilégios às acções existentes.  

 
2. Se o capital for reduzido em consequência de perdas, os direitos dos obrigacionistas que optem pela conversão 

reduzir-se-ão correlativamente, como se esses obrigacionistas tivessem sido accionistas a partir da emissão das 
obrigações. 

 
3. Durante o período de tempo referido no nº 1 deste artigo, a sociedade só poderá emitir novas obrigações 

convertíveis em acções, alterar o valor nominal das suas acções, distribuir reservas aos accionistas, aumentar o 
capital social mediante novas entradas ou por incorporação de reservas e praticar qualquer outro acto que 
possa afectar os direitos dos obrigacionistas que venham a optar pela conversão desde que sejam assegurados 
direitos iguais aos dos accionistas. 

 
4. Os direitos referidos na parte final do número anterior não abrangem o de receber quaisquer rendimentos dos 

títulos ou de participar em distribuição das reservas em causa relativamente a período anterior à data em que 
a conversão vier a produzir os seus efeitos.” 

 
De harmonia com o previsto no Regulamento 15/2002 da CMVM, os princípios desta disposição 
legal são aplicáveis à presente emissão, com as necessárias adaptações. 
 
Para este efeito, a deliberação de emissão dos Valores prevê, como mecanismo de protecção dos 
titulares, o reajustamento automático do preço e relação de conversão e, consequentemente, do 
número de unidades do activo subjacente a entregar, que se considera estipulado como parte 
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integrante das condições da emissão como alternativa a quaisquer outros eventuais direitos de 
protecção, nos termos seguintes: 
 

“A) A Sociedade não poderá, até o vencimento ou conversão da totalidade dos Valores, praticar 
qualquer dos actos que, em cada momento, se lhe encontrem vedados para protecção dos titulares 
dos Valores e bem assim aqueles que constam presentemente do nº 1 do artigo 368º do Código das 
Sociedades Comerciais, salvo se essa protecção for garantida nos termos previstos em G) infra. 

 
B) Com ressalva do estabelecido no nº 2 do artigo 368º do Código das Sociedades Comerciais e sob 

condição de (i) a lei ou as disposições normativas aplicáveis o permitirem, (ii) no que concerne à 
emissão de novas Acções Ordinárias o acréscimo potencial de aumento de capital implicado pela 
presente emissão que possa resultar da aplicação das alíneas seguintes se contiver dentro dos limites 
estatutários dos poderes do órgão da Sociedade que deliberou a emissão ou que venha a deliberar 
qualquer alteração ou confirmação desta, à data em que os factos referidos nas alíneas seguintes 
devam produzir efeitos, e (iii) a Sociedade não optar por assegurar aos titulares dos Valores 
direitos iguais aos dos accionistas, nos termos do nº 3 do artigo 368º do Código das Sociedades 
Comerciais, o Preço de Conversão inicial será reajustado nos termos seguintes: 

 
(i) Sempre que ocorrer uma alteração no valor nominal das Acções Ordinárias, o Preço de 

Conversão será reajustado por multiplicação do Preço de Conversão em vigor imediatamente 
antes de tal alteração por uma fracção em que o numerador será constituído pelo valor 
nominal de uma Acção ordinária imediatamente após tal alteração e o denominador 
corresponderá ao valor nominal de uma Acção ordinária imediatamente antes da referida 
alteração.  

 
(ii) Sempre que a Sociedade emitir Acções Ordinárias em aumento de capital por incorporação de 

reservas (excluindo a emissão de Acções realizadas pela afectação de lucros ou reservas 
distribuíveis e que, por deliberação do conselho de administração da emitente, se determine 
sejam emitidas em lugar de distribuição de dividendos em dinheiro), o Preço de Conversão 
será reajustado por multiplicação do Preço de Conversão em vigor imediatamente antes de tal 
emissão por uma fracção cujo numerador será constituído pela soma dos valores nominais de 
todas as Acções Ordinárias que se encontrem emitidas imediatamente antes de tal emissão e 
cujo denominador corresponderá à soma dos valores nominais de todas as Acções Ordinárias 
que se encontrem emitidas imediatamente após a referida emissão.  

 
(iii) Sempre que a Sociedade proceder a aumento de capital por incorporação de reservas mediante 

modificação do valor nominal das Acções, o Preço de Conversão passará a referir-se a uma 
Acção Ordinária com o valor nominal modificado em consequência do aumento de capital por 
incorporação de reservas.  

 
(iv) Sempre que a Sociedade emitir Acções Ordinárias em aumento de capital por novas entradas 

a um preço por Acção Ordinária inferior a 95% do Preço Corrente de Mercado no Período 
Relevante, o Preço de Conversão será reajustado por multiplicação do Preço de Conversão em 
vigor imediatamente antes de tal emissão por uma fracção cujo numerador será constituído 
pelo número de Acções emitidas antes de tal emissão, acrescido do número de Acções que a tal 
Preço Corrente de Mercado por Acção Ordinária poderiam ser adquiridas com a totalidade 
da contrapartida correspondente à emissão de tais Acções Ordinárias, e cujo denominador 
corresponderá ao número de Acções Ordinárias que fiquem emitidas imediatamente após a 
emissão de tais Acções.  

 
(v) Sempre que a Sociedade emitir Acções de Nova Categoria em  aumento de capital por novas 

entradas a um preço, por Acção de Nova Categoria, inferior a 95% do Preço de Mercado 
por Acção de Nova Categoria, o Preço de Conversão será reajustado por multiplicação do 
Preço de Conversão em vigor imediatamente antes de tal emissão por uma fracção cujo 
numerador será constituído pelo número de Acções emitidas na data imediatamente anterior à 
data de tal emissão, acrescido do número de Acções que ao Preço de Mercado por Acção de 
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Nova Categoria poderiam ser adquiridas com a totalidade da contrapartida correspondente à 
emissão de tais Acções de Nova Categoria, e cujo denominador corresponderá ao número de 
Acções que fiquem emitidas imediatamente após a emissão de tais Acções de Nova 
Categoria. 

 
(vi) Sempre que a Sociedade ou sociedade com ela em relação de domínio ou de grupo emitir 

valores mobiliários (diferentes das Acções Ordinárias e dos direitos que lhes são inerentes) 
convertíveis em Acções Ordinárias (ainda que a conversão seja obrigatória ou automática ou 
à opção do emitente ou de terceiro) ou que atribuam a possibilidade de subscrição ou 
aquisição de Acções Ordinárias (ainda que a subscrição ou aquisição sejam obrigatórias, 
automáticas ou à opção do emitente ou de terceiro) em termos tais que a contrapartida por 
Acção Ordinária seja inferior a 95% do Preço Corrente de Mercado no Período Relevante, o 
Preço de Conversão será reajustado relativamente a conversões posteriores por multiplicação 
por uma fracção cujo numerador será constituído pelo número de Acções Ordinárias que se 
encontrem emitidas à data da emissão dos valores mobiliários, acrescido do número de Acções 
Ordinárias que, a tal Preço Corrente de Mercado por Acção Ordinária, poderiam ser 
adquiridas com a totalidade da contrapartida pelas Acções Ordinárias a emitir por 
conversão, subscrição ou aquisição, conforme for o caso, e cujo denominador corresponderá ao 
número de Acções Ordinárias que se encontrem emitidas à data da emissão dos valores 
mobiliários, acrescido do número de Acções Ordinárias atribuíveis por conversão, subscrição 
ou aquisição inerentes a tais valores mobiliários, ao preço inicial de tal conversão, subscrição 
ou aquisição.  
No que toca a valores mobiliários que dêem direito à aquisição de Acções Ordinárias, o 
reajustamento só se fará se a alienação de Acções Ordinárias respeitar a acções próprias da 
Sociedade ou a acções de terceiros que fiquem com direito de regresso sobre a Sociedade. 

 
(vii) Sempre que a Sociedade ou sociedade com ela em relação de domínio ou de grupo emitir 

valores mobiliários (diferentes das Acções e dos direitos que lhes são inerentes), convertíveis em 
Acções de Nova Categoria (ainda que a conversão seja obrigatória ou automática ou à opção 
do emitente ou de terceiro) ou que atribuam a possibilidade de subscrição de Acções de Nova 
Categoria (ainda que a subscrição seja obrigatória ou automática ou à opção do emitente ou 
de terceiro) em termos tais que a contrapartida por Acção de Nova Categoria seja inferior a 
95% do Preço de Mercado por Acção de Nova Categoria, o Preço de Conversão será 
reajustado relativamente a conversões posteriores por multiplicação por uma fracção cujo 
numerador será constituído pelo número de Acções que se encontrem emitidas à data de 
emissão dos valores mobiliários acrescido do número de acções que a tal Preço de Mercado por 
Acção de Nova Categoria poderiam ser adquiridas com a totalidade da contrapartida pelas 
Acções de Nova Categoria a emitir por conversão ou subscrição, conforme for o caso, e cujo 
denominador corresponderá ao número de Acções que se encontrem emitidas à data da 
emissão dos valores mobiliários, acrescido do número de Acções de Nova Categoria 
atribuíveis por conversão ou  subscrição inerentes a tais valores mobiliários, ao preço inicial de 
tal conversão ou subscrição. 

 
(viii) Sempre que a Sociedade emitir Acções de Categoria Existente (diferentes das Acções 

Ordinárias) ou a Sociedade ou sociedade com ela em relação de domínio ou de grupo emitir 
valores mobiliários (diferentes de Acções ou de direitos que lhes sejam inerentes) convertíveis 
em Acções de Categoria Existente (ainda que a conversão seja obrigatória ou automática ou 
à opção do emitente ou de terceiro) ou que atribuam a possibilidade de subscrição ou 
aquisição de Acções de Categoria Existente (ainda que a subscrição ou aquisição sejam 
obrigatórias, automáticas ou à opção do emitente ou de terceiro) a preço ou por contrapartida 
inferior a 95% do Preço Corrente de Mercado no Período Relevante ou do Preço de Mercado, 
conforme for o caso, aplicar-se-á o estabelecido em (v) e (vi) com as necessárias adaptações, 
entendendo-se designadamente que a referência a Acções de Nova Categoria é substituída por 
referência a Acções de Categoria Existente e que se aplicará o Preço Corrente de Mercado 
pelo Período Relevante quando as Acções de Categoria Existente em causa se encontrem 
admitidas à negociação em mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 
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(ix) Sempre que a Sociedade proceda a distribuição aos seus accionistas de reservas diversas 

daquelas a que se refere o nº 4 do artigo 368º do Código das Sociedades Comerciais, o Preço 
de Conversão será reajustado por multiplicação por uma fracção cujo numerador será 
constituído pelo Preço Corrente de Mercado por Acção Ordinária no Período Relevante 
menos o valor do montante das reservas distribuídas correspondente a essa Acção e cujo 
denominador corresponderá ao Preço Corrente de Mercado por Acção Ordinária no Período 
Relevante. Se a distribuição de reservas for feita em espécie, no todo ou em parte, atender-se-á 
ao valor pelo qual os bens se encontram contabilizados na Sociedade. 

 
C) Para os efeitos desta Condição 9., entende-se por: 

 
(i) “Acções” – Acções representativas do capital social da Sociedade, qualquer que seja a 

categoria. 
 
(ii) “Acções Ordinárias” – As acções representativas do capital social da Sociedade a que são 

atribuídos os direitos genericamente previstos nos Estatutos da Sociedade e que correspondem 
à única categoria neste momento existente. 

 
(iii) “Acções de Nova Categoria” – Acções que possam vir a ser emitidas de categoria diferente 

das Acções Ordinárias e de Acções de Categoria Existente, especificando-se conforme as 
categorias que eventualmente sejam criadas. 

 
(iv) “Acções de Categoria Existente – Acções que possam vir a existir de categoria já então 

existente diferentes das Acções Ordinárias, especificando-se conforme a categoria que venha a 
estar em causa. 

 
(v) “Período Relevante” – Os cinco Dias de Negociação que precedam a Data Relevante ou os 

últimos cinco dias em que tenha havido transacção do valor mobiliário em causa, se nenhum 
distar mais do que 60 dias da Data Relevante. 

 
(vi) “Dia de Negociação” – Os dias em que, na Euronext Lisbon, são transaccionados, em 

sessão normal, valores no mercado regulamentado em que estejam admitidos à negociação. 
 
(vi) “Data Relevante” – Data em que, pela primeira vez, a Sociedade divulga as condições da 

emissão que esteja em causa, por anúncio publicado na imprensa ou entregue ou transmitido 
por telefone, facsimile, e-mail ou outro meio à Euronext Lisbon. 

 
(vii) “Preço Corrente de Mercado” – Média das cotações do valor mobiliário que esteja em causa, 

ponderada pelos volumes das transacções, durante o Período Relevante. 
 

(viii) “Preço de Mercado” – O valor fixado, de boa fé, por um Banco de Investimento 
internacional escolhido pela Sociedade que não se encontre em relação de domínio ou de grupo 
com ela. 

 
D) Sempre que não houver Preço Corrente de Mercado utilizar-se-á o Preço de Mercado. 
 
E) O reajustamento do Preço de Conversão produz-se com a deliberação completa do órgão competente 

da Sociedade respeitante à alteração do valor nominal das Acções Ordinárias, ao aumento de 
capital, à emissão de outros valores mobiliários ou à distribuição de reservas, conforme for o caso, e 
abrange todos os Valores relativamente aos quais a escritura de aumento de capital para conversão 
ainda não haja sido lavrada e as Acções Ordinárias não hajam ainda, por outro modo, sido 
transmitidas para o titular. Todavia, se a escritura ou a transmissão apenas ocorrerem depois de 
findo o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários ou de findos os prazos para 
conversão, subscrição ou aquisição de Acções que tenham efeito no reajustamento, apenas se 
atenderá, para o reajustamento, aos valores efectivamente subscritos, convertidos ou adquiridos. 
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F) O estabelecido em (i) a (ix) de B) e em C) a E) só é aplicável se aos titulares dos Valores não 

forem assegurados direitos iguais aos dos accionistas relativamente aos actos que estejam em causa; e 
não caberá reajustamento do Preço de Conversão se o mesmo determinar aumento do Preço de 
Conversão em vigor ou se conduzir, e na medida em que conduza, a que o Preço de Conversão se 
torne inferior ao valor nominal das Acções Ordinárias. 

 
G) Sempre que (i) a Sociedade pretenda praticar alguns dos actos referidos em (A) ou (ii) mais de um 

evento que dê ou possa dar lugar a reajustamento do Preço de Conversão ocorrer dentro de um 
período de tempo tão curto ou em circunstâncias tais que justifique que as disposições anteriores 
sejam aplicadas com alguma modificação em ordem à produção do resultado de protecção dos 
titulares que visam alcançar, a Sociedade poderá praticar os actos ou fazer essa modificação se para 
tanto obtiver parecer favorável de um Banco de Investimento Internacional por si seleccionado 
quanto, respectivamente, ao reajustamento do Preço de Conversão em resultado da prática do acto 
ou à modificação a introduzir, sendo o parecer favorável prévio condição da prática do acto ou da 
modificação.” 

 
 

2.5.9 Taxas devidas no momento da conversão 
 
A Emitente pagará todas as taxas relacionadas com a conversão (incluindo as relativas à emissão 
ou transferência das acções), ficando, no entanto, a cargo do titular qualquer imposto ou encargo 
resultante da transmissão dos Valores e/ou das acções ordinárias. 
 
 
2.6 Modalidade da oferta 
 
Os 140.000.000 de Valores a emitir, escriturais e nominativos, com o valor nominal de 5 euros 
cada, são oferecidos directamente à subscrição dos accionistas do BCP, com direitos de 
preferência.  
 
Com vista à subscrição dos Valores e à negociação de direitos em mercado, corresponde uma 
unidade de direitos de subscrição a cada 10 acções ordinárias detidas, com arredondamento por 
defeito. A Euronext Lisbon assegurará, entre 9 e 17 de Dezembro do 2002 inclusive, a 
negociação no mercado oficial de unidades de direitos de subscrição, sem prejuízo da 
possibilidade de transmissão de direitos fora de mercado, nos termos gerais de direito. 
 
O número de Valores a subscrever resulta da aplicação do factor 0,60368995 às unidades de 
direitos de subscrição detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito.   
 
Os Valores inicialmente não subscritos serão objecto de rateio pelos detentores de direitos de 
subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever um número de Valores superior 
àquele a que teriam proporcionalmente direito, na proporção do valor das respectivas 
subscrições, com arredondamento por defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser 
efectuado conjuntamente com o pedido de subscrição.  
 
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em rateio, os Valores 
eventualmente sobrantes poderão ser atribuídos a investidores institucionais que hajam 
manifestado interesse na sua subscrição durante o período da oferta pública de subscrição. Se a 
procura pelos investidores institucionais houver excedido o número de Valores disponíveis para a 
sua satisfação, proceder-se-á a rateio na proporção do valor das respectivas ordens, com 
arredondamento por defeito. Os Valores sobrantes na sequência do referido arredondamento 
serão atribuídos por sorteio. 
 
Em caso de subscrição incompleta, a emissão limitar-se-á ao montante dos Valores subscritos. 
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2.7 Organização e liderança 
 
A presente emissão foi organizada e é assistida pelo BCP Investimento, com sede na Av. José 
Malhoa, lote 1686, em Lisboa. 
 
Pelos serviços prestados, o BCP Investimento cobrará ao Banco Comercial Português, S.A. uma 
comissão de 500.000 euros. 
 
 
2.8 Deliberações, autorizações e aprovações da oferta 
 
O Conselho de Administração do BCP, nos termos legais e estatutários, e designadamente  do 
artigo 7º dos estatutos, deliberou a presente emissão de Valores em 21 de Novembro de 2002, 
ouvido o Conselho Superior e com prévio parecer favorável do Conselho Fiscal. 
 
 
2.9 Finalidade da oferta 
 
Na prossecução dos objectivos estratégicos do Grupo BCP, de consolidação da liderança em 
várias áreas de negócio do sector financeiro no mercado doméstico e de expansão da sua 
actividade internacional em mercados prioritários, e no quadro da procura permanente de 
soluções de optimização da carteira de activos, entende a Emitente ser oportuno o lançamento de 
um programa de reforço dos capitais próprios.  
 
A forte instabilidade dos mercados accionistas internacionais traduzida numa quebra expressiva e 
quase ininterrupta das cotações das acções e dos principais Índices bolsistas desde o 1.º trimestre  
de 2002, acentuada pela revisão em baixa do crescimento económico a nível mundial, pelo 
anúncio por parte de diversas empresas de fraudes contabilísticas, pela incerteza quanto à 
evolução futura dos lucros das empresas, pelo aumento das tensões político-militares (Médio-
Oriente) e pela deterioração da situação politico-económica na América Latina – a que acresce no 
caso do mercado accionista nacional a maior debilidade do enquadramento económico português 
bem como as dificuldades inerentes ao controlo das contas públicas –,  repercutiu-se muito 
desfavoravelmente nas condições de exploração e no valor patrimonial das instituições que, em 
virtude da especialização da sua actividade, evidenciam maior sensibilidade ao mercado de 
capitais, designadamente, as empresas dos sectores de investimento, bancário e segurador. 
 
O reforço dos fundos próprios possibilitará não só robustecer a estrutura financeira da Emitente, 
de modo a atingir níveis que comparem mais favoravelmente a nível internacional, como se 
destina ainda, fundamentalmente, a suportar alguns investimentos necessários à prossecução dos 
objectivos anteriormente enunciados, designadamente:  
 
– A implementação e consolidação de um conjunto de programas e de iniciativas transversais 

ao Grupo, envolvendo: o prosseguimento da reestruturação e racionalização de processos e 
negócios de modo a possibilitar a captura adicional de economias de escala e sinergias; a 
alavancagem das potencialidades do modelo multi-produto/multi-canal de distribuição a 
retalho de produtos e serviços financeiros; e o suporte a projectos que se enquadrem num 
eventual processo de reformulação estratégica do portfolio de marcas a médio prazo; 

 
– A absorção de empresas financeiras especializadas no âmbito do realinhamento de alianças 

estratégicas estabelecidas para a abordagem de mercados ou negócios específicos, visando 
potenciar o reenfoque dos negócios centrais no mercado doméstico; 

 
A realização desta emissão de Valores mobiliários constitui uma condição necessária, além das 
necessárias documentação e aprovações regulamentares aplicáveis, para a concretização da 
prevista e já anunciada operação de realinhamento da aliança estratégica com a Eureko B.V., a 
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qual envolve a redução da participação de 24, 6% do capital detida pelo BCP para 5% dos 
direitos de voto e a aquisição da Seguros e Pensões pelo BCP à Eureko B.V.. 
 
A opção por este novo instrumento (valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis) 
enquadra-se na opção estratégica do BCP de explorar as oportunidades abertas pela inovação 
financeira e pela adopção de regulamentação inovadora, traduzida numa abordagem progressiva a 
novos mercados e novos instrumentos.  
 
 
2.10 Período e locais de aceitação 
 
O período de subscrição decorrerá entre as 8h30 do dia 9 de Dezembro de 2002 e as 19h00 do 
dia 23 de Dezembro de 2002, embora os balcões dos intermediários financeiros que encerrem 
antes daquela hora possam estar impedidos de aceitar ordens para além do seu período de 
funcionamento. 
 
As ordens de subscrição poderão ser apresentadas em qualquer balcão do Banco Comercial 
Português, S.A. ou nos intermediários financeiros legalmente habilitados. 
 
As ordens de subscrição podem ser revogadas até 5 dias antes de findar o prazo da Oferta, ou 
seja, são irrevogáveis a partir do dia 19 de Dezembro de 2002, inclusive. 
 
Os accionistas do BCP que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou 
parcialmente, poderão, sem prejuízo da possibilidade de transmissão fora de mercado, proceder à 
sua alienação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon durante o período que decorre 
desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser exercidos até ao quarto dia útil anterior 
ao final do prazo para a sua subscrição, ou seja desde o dia 9 de Dezembro de 2002 até ao dia 17 
de Dezembro de 2002.  
 
 
2.11 Resultado da oferta 
 
Os resultados da Oferta, no que diz respeito ao exercício de direitos bem como ao rateio, serão 
apurados e imediatamente publicados pelo BCP Investimento no boletim de cotações da 
Euronext Lisbon. Prevê-se que o apuramento do resultado do exercício de direitos ocorra entre 
30 e 31 de Dezembro de 2002 e o apuramento do resultado do rateio entre 2 e 3 de Janeiro de 
2003. 
 
 
2.12 Direitos atribuídos e seu exercício 
 
2.12.1 Pagamento de juros e outras obrigações 
 
A taxa de juro anual nominal bruta é fixa e igual a 9%.  
 
O pagamento de juros é condicional e dependerá da verificação cumulativa, no trigésimo dia 
imediatamente anterior à data de pagamento de juros, das condições seguintes: 
 
(a) o montante de tais juros não exceda os lucros distribuíveis do BCP, deduzidos de  

rendimentos respeitantes a acções preferenciais e demais valores mobiliários graduados ao 
mesmo nível emitidos ou garantidos pelo BCP, já liquidados no exercício em curso ou 
devidos durante o mesmo período de contagem de juros. Para este efeito, consideram-se 
como lucros distribuíveis o montante total, no final do exercício anterior, de resultados 
acumulados susceptíveis de serem distribuídos aos accionistas em conformidade com a lei 
portuguesa, adicionado de reservas igualmente susceptíveis de distribuição aos accionistas e 
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adicionado ou deduzido respectivamente dos lucros ou prejuízos desse exercício anterior, 
líquidos da parcela destinada à constituição ou reforço de fundos de reserva ou garantia 
impostos pela lei ou pelos estatutos do BCP. Se os juros dos Valores não puderem ser pagos 
integralmente por força deste limite, será devida a parcela dos juros proporcional ao montante 
abrangido por aquele limite, considerando-se para efeitos de rateio os valores mobiliários que 
tenham estatuto equivalente aos Valores; 

 
(b) o rácio de solvabilidade do BCP em base consolidada reportado ao final do semestre anterior, 

com prévia dedução ao valor dos fundos próprios do montante dos juros dos Valores 
contados a partir de tal data, já pagos ou pagáveis na data de pagamento de juros seguinte, não 
seja inferior ao fixado pelo Banco de Portugal. Se os juros dos Valores não puderem ser pagos 
integralmente por força deste limite, será devida a parcela de juros que ele permita. 

 
Os juros que não se tornem devidos por força da não verificação de alguma ou de ambas as 
condições anteriores, não serão devidos em períodos subsequentes. 
 
Os juros contar-se-ão e vencer-se-ão trimestral e postecipadamente, a partir de 31 de Dezembro 
de 2002 (data prevista para a liquidação financeira da subscrição por exercício de direitos), 
mesmo para os Valores subscritos em rateio, cuja liquidação ocorra em data posterior, com 
pagamentos ao dia 30 dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano e 
cessando na data de vencimento original dos Valores, ou na data de vencimento antecipado, 
consoante for o caso. 
 
Caso qualquer das datas de pagamento de juros não seja dia útil (definido como um dia em que 
os bancos estão abertos em Lisboa e em que o sistema TARGET – Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer System esteja em funcionamento), a data de 
pagamento dos juros será ajustada para o dia útil imediatamente anterior. 
 
O cálculo de juros será feito numa base de 360 dias, correspondentes a doze meses de 30 dias 
cada, ou seja, de acordo com a convenção 30/360. 
 
Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 187/70, de 30 de Abril, consideram-se abandonados, 
em favor do Estado, os juros ou outros rendimentos dos Valores quando, durante o prazo de 5 
anos, os seus titulares ou possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar ou não tenham 
manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre esses juros e rendimentos. 
 
Não haverá direito a juros por qualquer período subsequente à data de vencimento dos Valores, 
incluindo a data de vencimento antecipado, sempre que aplicável. 
 
 
2.12.2 Reembolso 
 
Os Valores não têm reembolso do respectivo valor nominal, sendo este valor nominal obrigatória 
e exclusivamente objecto de conversão em acções ordinárias do BCP, tal como descrito em 2.5 
(Condições de reembolso).  
 
O intermediário financeiro responsável nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 172/99 de 20 
de Maio será o próprio BCP. 
 
 
2.12.3 Garantias e subordinação do empréstimo 
 
Os Valores integram obrigações directas e, salvo no adiante referido, incondicionais da Emitente, 
não garantidas. 
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Em caso de dissolução da Emitente, voluntária ou nos termos do Decreto nº 30689, de 27 de 
Agosto de 1940, os direitos pecuniários de crédito relativos a juros emergentes dos Valores são 
subordinados aos direitos de crédito de credores da Emitente, emergentes, designadamente de 
quaisquer obrigações ou outros instrumentos representativos de dívida emitidos pela Emitente, 
excepto os que venham a ser declarados como graduados em plano igual, e bem assim aos 
créditos emergentes de acções preferenciais que o BCP venha a emitir ou que tenham sido 
emitidas por sociedades dependentes com garantia do BCP. Os direitos dos titulares dos valores 
relativos à sua conversão no vencimento em acções ordinárias do BCP terão o estatuto e 
subordinação igual aos das acções ordinárias do BCP e, consequentemente, situados abaixo do 
das acções preferenciais. 
 
A conversão será efectuada exclusivamente por meio de entrega de acções ordinárias da Emitente 
na data de vencimento.  
 
 
2.13 Taxa de rendibilidade efectiva 
 
A taxa de rendibilidade efectiva na subscrição é a taxa que iguala o valor actual dos fluxos 
monetários gerados pelos Valores ao respectivo preço de subscrição, sendo, para efeitos deste 
cálculo, as acções resultantes da conversão valorizadas segundo os pressupostos relativos a cada 
um dos cenários adiante apresentados. 
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e em que: 
Ps é o preço de subscrição dos Valores; 
i é o número de ordem de cada trimestre; 
V é o número de ordem do trimestre de vencimento dos Valores; 
Jurosi é o valor líquido dos juros relativos ao trimestre i, admitindo-se uma taxa de retenção na 
fonte de 20%; 
Tn é a taxa de rendibilidade nominal; 
Vr é a valorização das acções resultantes da conversão no vencimento. 
 
Na medida em que o reembolso se efectua obrigatoriamente por conversão em acções ordinárias, 
não havendo, portanto, um fluxo monetário, este é substituído, para efeitos deste cálculo, pelo 
valor relativo das acções resultantes da conversão (face ao preço de conversão que será fixado no 
final do período de subscrição).  Para tal, admitem-se três cenários hipotéticos de evolução das 
cotações das acções ordinárias: uma desvalorização de 20%, a manutenção das cotações e uma 
valorização de 20%. 
 
Estando previstos casos em que ocorrerá obrigatoriamente o vencimento antecipado da emissão 
e a possibilidade de os titulares solicitarem o vencimento antecipado de Valores por si detidos, 
importa também analisar o correspondente efeito sobre a taxa de rendibilidade efectiva, sendo 
que, na primeira das duas situações, o preço de conversão aplicável e, consequentemente, o 
número de acções a entregar, é ajustado em função do prazo remanescente.  Assim, incluem-se 
cenários alternativos de vencimento antecipado no final do primeiro e do segundo anos de vida 
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dos Valores, por opção do titular (sem ajustamento do preço de conversão) e obrigatório (com 
ajustamento do preço de conversão). 
 
O pagamento dos juros dos Valores está dependente da verificação cumulativa de duas 
condições.  Se alguma destas condições não se verificar, o pagamento dos juros de um 
determinado período poderá não ocorrer ou ser efectuado apenas parcialmente.  Assim, incluem-
se também dois cenário hipotéticos em que respectivamente os últimos dois ou os últimos seis 
pagamentos de juros não são realizados. 
 
Considerando que o arredondamento, que dependerá dos preços concretos e da quantidade de 
Valores detida por cada investidor, produzirá um efeito negligenciável, a taxa de rendibilidade 
efectiva anual (Te) nos vários cenários identificados é a que a seguir se apresenta: 
 
 

Cenários com vencimento no prazo previsto 

Vencimento (V)   12   

Juros 12x(9%/4) 

Valorização acções na conversão (Vr) 80% 100% 120% 

Taxa rendibilidade efectiva (Te) 0,6% 7,4% 13,4% 
 
 

Cenários com vencimento antecipado por opção do titular dos Valores 

Vencimento (V)   4      8   

Juros 4x(9%/4)  8x(9%/4) 

Valorização acções na conversão (Vr) 80% 100% 120%  80% 100% 120% 

Taxa rendibilidade efectiva (Te) -13,2% 7,4% 27,9%  -3,0% 7,4% 16,9% 
 
 

Cenários com vencimento antecipado obrigatório 

Vencimento (V)   4      8   

Juros 4x(9%/4)  8x(9%/4) 

Valorização acções na conversão (Vr) 88% 110% 132%  84% 105% 126% 

Taxa rendibilidade efectiva (Te) -4,9% 17,7% 40,2%  -0,9% 9,8% 19,6% 
 
 

Cenários de não pagamento de juros nos últimos trimestres 

Vencimento (V)   12      12   

Juros 10x(9%/4)+2x0%  6x(9%/4)+6x0% 

Valorização acções na conversão (Vr) 80% 100% 120%  80% 100% 120% 

Taxa rendibilidade efectiva (Te) -0,7% 6,2% 12,4%  -3,4% 3,8% 10,0% 
 
 
2.14 Serviço financeiro 
 
O serviço financeiro dos Valores, nomeadamente o pagamento de juros e a conversão em acções 
ordinárias, será assegurado pela própria Emitente. 
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2.15 Regime fiscal  
 
Não se encontrando estabelecido um regime fiscal específico aplicável aos Valores, mas atentas as 
suas características, considera-se que o seu enquadramento fiscal, será, em principio, o aplicável 
aos juros e mais-valias dos títulos de dívida. 
 
O presente ponto, constitui assim uma síntese do regime fiscal que razoavelmente se considera 
aplicável aos rendimentos dos Valores emitidos por uma entidade residente, quanto às mais-valias 
obtidas aquando da sua alienação e à sua transmissão a título gratuito. O enquadramento descrito 
é o geral, devendo ser consultada a legislação aplicável em aspectos aqui não reflectidos.  
 
Deste modo, os potenciais investidores são aconselhados a obter informação junto dos seus 
consultores quanto ao regime fiscal que lhes será aplicável relativamente à aquisição e transmissão 
dos direitos conferidos pelos Valores. 
 
O BCP formulou entretanto um pedido de informação vinculativa às autoridades fiscais 
portuguesas, tendo em vista conhecer da correcção do regime fiscal que considera ser o aplicável, 
cuja resposta disponibilizará para consulta logo que a mesma seja obtida. 
 
 
2.15.1 Rendimento dos Valores 
 
Residentes 
 
Pessoas Singulares: Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de IRS, à taxa liberatória de 20%, 
na data do respectivo vencimento (art.º 7º, nº 3, alínea a) e art.º 71º nº 1 e nº 3, alínea b) do 
Código do IRS). 
 
A retenção na fonte libera da obrigação de imposto, salvo se o titular optar pelo englobamento, 
tendo neste caso a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido a final 
(art.º 22º, nº 3 e n.º 5 e art.º 71º, nº 6, alínea a) do Código do IRS). 
 
Pessoas Colectivas: Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de IRC, à taxa de 20%, na data do 
respectivo vencimento (art.º 88º, nº 1, alínea c), nº 4 e nº 6 do Código do IRC). O imposto retido 
tem a natureza de imposto por conta do imposto devido a final,  sendo aqueles rendimentos 
incluídos no apuramento do lucro tributável de IRC e tributados à taxa geral deste imposto (30%, 
acrescida da Derrama). 
 
Entre outras, as instituições financeiras estão dispensadas de retenção na fonte (art.º 90º, nº 1, 
alínea a) do Código do IRC). 
 
Não Residentes 
 
Pessoas Singulares: Rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20% 
(art.º 71º, nº 1 e nº 3, alínea b) do Código de IRS), exceptuando-se os casos em que sejam 
aplicáveis Acordos de Dupla Tributação, os quais, prevêem uma redução desta taxa para 15%, 
12% ou 10%, consoante o Acordo em causa. 
 
Pessoas Colectivas: Rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20% 
(art.º 88º, nº 1, alínea c), nº 3, alínea b) e nº 4 do Código do IRC), exceptuando-se os casos em 
que sejam aplicáveis Acordos de Dupla Tributação, os quais, prevêem uma redução desta taxa 
para 15%, 12% ou 10%, consoante o Acordo em causa. 
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2.15.2 Mais-valias obtidas na alienação dos Valores  
 
Residentes 
 
Pessoas Singulares: As mais-valias realizadas aquando da sua alienação, estão excluídas de 
tributação (art.º 10º, nº 2, alínea b) do Código do IRS).   
 
Pessoas Colectivas: São consideradas proveitos ou ganhos, ou custos ou perdas as mais-valias ou 
menos-valias realizadas na alienação dos valores, sendo tributadas à taxa geral de IRC (30%, 
acrescida da Derrama) (art.º 20º, nº 1 alínea f) e art.º 80º, nº 1 do Código do IRC). 
 
Não Residentes 
 
Pessoas Singulares: As mais-valias realizadas aquando da sua alienação, estão excluídas de 
tributação (art.º 10º, nº 2, alínea b) do Código do IRS).   
 
Pessoas Colectivas: Beneficiam de isenção de IRC as mais-valias realizadas com a transmissão 
onerosa de Valores emitidos por entidades residentes em território português, por entidades que 
não tenham domicílio em território português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual 
as mesmas sejam imputáveis. 
 
Aquela isenção não será aplicável, se a entidade não residente: 
 

i) for detida, directa ou indirectamente, em mais de 25% por entidades residentes; 
 

ii) estiver domiciliada em país, território ou região, sujeita a um regime fiscal claramente 
mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria nº 1272/2001, de 9 de 
Novembro. 

 
Neste condicionalismo, há lugar à tributação das mais-valias à taxa de 25% (art.º 26º, nºs 1 e 2 do 
EBF e artºs 4, nºs 2 e 3 e artº 80º, nº 2 do Código do IRC). 
 
De notar que Acordos de Dupla Tributação eventualmente celebrados com o Estado de 
residência do beneficiário das mais-valias, pode afastar a tributação em Portugal das mais-valias 
realizadas por residentes nesse Estado Contratante. 
 
 
2.15.3 Imposto sobre as Sucessões e Doações 
 
Residentes e não residentes – Pessoas singulares ou colectivas 
 
Sobre os Valores não incide Imposto sobre as Sucessões e Doações por avença. A transmissão a 
título gratuito, por doação ou sucessão mortis causa, é tributada de acordo com as regras gerais, em 
função do domicílio do doador ou do autor da sucessão, do montante da transmissão e do grau 
de parentesco entre o beneficiário e o doador ou o autor da sucessão. 
 
 
2.16 Regime de transmissão 
 
Os Valores são livremente transmissíveis de acordo com as normas legais aplicáveis, podendo ser 
negociados na Euronext Lisbon quando estiverem admitidos à negociação. 
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2.17 Montante líquido da oferta 
 
Pressupondo que é emitida a totalidade dos 140.000.000 de Valores objecto da presente Oferta 
Pública de Subscrição, o montante líquido da emissão, deduzidas todas as despesas associadas, 
será de aproximadamente 699.100.000 euros.  
 
 
2.18 Títulos definitivos 
 
Uma vez que os Valores representativos da presente Oferta Pública de Subscrição revestirão a 
forma escritural, não haverá lugar à atribuição de títulos definitivos, sendo os Valores objecto de 
inscrição nas contas dos respectivos titulares junto dos intermediários financeiros legalmente 
habilitados. 
 
 
2.19 Admissão à negociação 
 
Serão objecto de pedido de admissão à negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext 
Lisbon, até ao início do período de subscrição, um máximo de 140.000.000 de Valores, 
correspondentes ao máximo de Valores oferecidos através da Oferta Pública de Subscrição a que 
se refere este prospecto, prevendo-se que a admissão ocorra durante o mês de Janeiro de 2003 . 
 
 
2.20 Contratos de fomento 
 
Encontra-se em fase de análise a necessidade de existência de contrato de fomento.  
 
 
2.21 Valores mobiliários admitidos à negociação 
 
Na presente data encontram-se admitidos à negociação na Euronext Lisbon os seguintes valores 
mobiliários:  
 

Valores mobiliários emitidos pelo BCP admitidos à negociação na Euronext Lisbon

Valor mobiliário Mercado
Acções

Acções BCP - nominativas Mercado de Cotações Oficiais
Obrigações

BCP Obrigações de Caixa Subordinadas (1993/2003) Mercado de Cotações Oficiais
BCP Obrigações de Caixa Subordinadas (1995/2005) Segundo Mercado
BPA Obrigações de Caixa Subordinadas (1993/2003) Mercado de Cotações Oficiais
BPA Obrigações de Caixa Subordinadas - 2ª emissão (1993/2003) Mercado de Cotações Oficiais
BPSM Obrigações de Caixa Subordinadas (1995/2005) Mercado de Cotações Oficiais
BPSM Obrigações de Caixa Subordinadas - 2ª emissão (1995/2003) Segundo Mercado
BPSM - Tops, 1ª, 2ª série (1997) Segundo Mercado
Banco Mello Subordinadas -   1ª emissão (1995/2005) Segundo Mercado
Investimento Mello EUA (1999/2004) Mercado de Cotações Oficiais
Investimento Mello Europa (1999/2003) Mercado de Cotações Oficiais
Investimento Mello Multimedia (1999/2003) Mercado de Cotações Oficiais
UBP Obrigações de Caixa Subordinadas (1993/2004) Mercado de Cotações Oficiais
UBP Obrigações de Caixa Subordinadas -  2ª emissão (1993/2004) Mercado de Cotações Oficiais
UBP Obrigações de Caixa Subordinadas (1996/2006) Segundo Mercado

Titulos de Participação
Banco Mello (1987) Mercado de Cotações Oficiais  
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Para além da Euronext Lisbon, o BCP tem valores mobiliários representativos do seu capital 
social igualmente admitidos nas bolsas de Frankfurt, de Londres e de Amesterdão (Euronext 
Amsterdam), bem como em Nova Iorque (NYSE) sobre a forma de ADRs (American Depositary 
Receipts). 
 
 
2.22 Ofertas públicas relativas a valores mobiliários 
 
Desde o início de 2001, a Emitente ou entidades mencionadas nos pontos 5.4. e 5.5 do presente 
prospecto realizaram as seguintes ofertas públicas de distribuição no mercado nacional: 
 
– No primeiro trimestre de 2001, o BCP realizou um aumento de capital por novas entradas 

em dinheiro, através de uma oferta pública de subscrição de 168.125.003 acções escriturais, 
nominativas de valor nominal 1 euro cada, ao preço de 4,25 euros cada e com subscrição 
reservada a accionistas no exercício do direito de preferência. O anúncio de lançamento desta 
oferta foi publicado no “Boletim de Cotações da Euronext Lisboa” datado de 22/02/01 e no 
jornal “Diário Económico” de 23/02/01. O prospecto desta oferta pode ser consultado na 
sede do BCP Investimento. 

 
– No primeiro semestre de 2001, o BCP realizou um outro aumento de capital, desta vez por 

incorporação de reservas, mediante a emissão de 57.027.325 novas acções ordinárias 
escriturais, com o valor nominal de 1 euro cada, as quais foram atribuídas gratuitamente aos 
accionistas. O aviso relativo à realização deste aumento de capital foi publicado no “Boletim 
de Cotações da Euronext Lisboa” datado de 27/03/01 e no jornal “Diário Económico” de 
28/03/01. 

 
– No dia 05/01/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 1.300.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 65.000.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
11,50%”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon” de 05/12/01. 

 
– No dia 31/01/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. 4% Janeiro 2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 02/01/01. 

 
– No dia 31/01/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 600.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 30.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. Taxa Máxima 5% Janeiro 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 02/01/01. 

 
– No dia 31/01/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 150.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 7.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. Valor +”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no 
“Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 02/01/01. 

 
– No dia 31/01/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 530.565 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 26.528.250 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. CG Selecção de Empresas Mundiais 2005”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
02/02/01.   

 
– No dia 08/02/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 500.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 25.000.000 Euros, denominadas 
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“Obrigações de Caixa BCP Investimento Crescente 2001/2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 16/01/01. 

 
– No dia 19/02/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.000.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 50.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. Especial Milénio Fev. 01/04”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 23/01/01. 

 
– No dia 26/02/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. Especial Milénio Fev. 01/04 - 2ª Emissão”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
16/02/01. 

 
– No dia 05/03/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 634.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 31.700.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento CG Economia Global - 2005”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/07/01. 

 
– No dia 22/03/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 55.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 2750.000 Euros, denominadas “Obrigações CG Arco-Íris – 2006”.  A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Bolsa de Valores da 
Euronext”, no dia 03/04/2002. 

  
– No dia 28/03/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 360.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 18.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa Subordinadas BCP Investimento 2001/2011”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 29/03/01. 

 
– No dia 29/03/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Especial+”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/03/01. 

 
– No dia 29/03/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 125.700 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 6.285.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Março 2001/2004”. A Ficha Técnica desta emissão 
foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 29/03/01. 

 
– No dia 30/04/01 o Interbanco procedeu à emissão de 100.000 obrigações de caixa, de valor 

nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 5.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa Interbanco 2001/2011”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada 
no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 02/05/01. 

 
– No dia 11/05/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 50.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 2.500.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFE "Obrigações 
Primavera"”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da 
Euronext Lisbon” de 05/04/01. 

 
– No dia 11/05/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 150.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 7.500.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI "Obrigações 
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Primavera"”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da 
Euronext Lisbon” de 05/04/01. 

 
– No dia 14/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 250.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 12.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Soberano Maio 2003”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 12/04/01. 

 
– No dia 14/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 417.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 20.850.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Europa 6% Maio 2001/2004”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 16/05/01. 

 
– No dia 14/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 207.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 10.350.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento CG Bio Farmacêuticos 2005”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 16/05/01. 

 
– No dia 21/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 50.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 2.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações Especial Rendimento 6,25% - Maio 2004”. A Ficha Técnica  desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext” de 03/04/2002. 

 
– No dia 21/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 50.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 2.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações Especial Eurostoxx 50 - Maio 2004”. A Ficha Técnica  desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext” de 03/04/2002. 

 
– No dia 21/05/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 600.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 30.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Excellentis Maio 2003”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 26/04/01. 

 
– No dia 11/06/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 800.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 40.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Rendimento Extra Junho/2004”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 11/05/01. 

 
– No dia 02/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 200.500 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 10.025.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. CG Super Rendimento Boas Férias 7,25%+”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
05/07/01. 

 
– No dia 02/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 150.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 7.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa Alta Poupança 7,25% II - 2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/07/01. 

 
– No dia 02/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 649.500 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 32.475.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. CG Atlântico 7,25% Já - 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 06/07/01. 
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– No dia 09/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.032.000 obrigações de caixa, 
de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 51.600.000 Euros, denominadas 
“Alta Poupança 7,25% - Julho 2003”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no 
“Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto” no dia 11/07/2001. 

 
– No dia 09/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.032.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 51.600.000 Euros, denominadas 
“Alta Poupança 7,25% - Julho 2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no 
“Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto” no dia 11/07/2001. 

 
– No dia 09/07/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações BCP Investimento 5,5% Mais Julho 2004.  

 
– No dia 31/07/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 1.295.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 64.750.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
12%”. 

 
– No dia 31/07/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 275.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 13.750.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFE Taxa Garantida 
12%”. 

 
– No dia 06/08/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 400.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 20.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa "BCP Investimento Rendimento Extra - 2ªEmissão Agosto 2004"”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
06/08/01. 

 
– No dia 13/08/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa "CG Atlântico 7,25% Já  - 2ª Emissão Agosto 2004"”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 16/08/01. 

 
– No dia 13/08/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 242.500 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 12.125.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa "Alta poupança 7,25% - 2ª Emissão - Agosto 2003"”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 16/08/01. 

 
– No dia 13/08/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 242.500 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 12.125.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa "Alta poupança Variável - 2ª Emissão - Agosto 2004"”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
16/08/01. 

 
– No dia 06/09/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 2.360.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 118.000.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
12% - 2ª Emissão”. 

 
– No dia 06/09/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 600.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 30.000.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
12% - 2ª Emissão”. 
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– No dia 10/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 325.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 16.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Alta Poupança 7,25% - 3ª Emissão”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
10/09/01. 

 
– No dia 10/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 325.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 16.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Alta Poupança Variável - 3ª Emissão”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
10/09/01. 

 
– No dia 10/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 178.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 8.900.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento CG Atlântico 7,25% Já - 3ª Emissão”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
10/09/01. 

 
– No dia 17/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 150.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 7.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento CG Alto Rendimento 6,25% - Setembro 2004”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
17/09/01. 

 
– No dia 17/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 150.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 7.500.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento CG Alto Rendimento Mais - Setembro 2004”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
17/09/01. 

 
– No dia 20/09/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 400.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 20.000.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
12% - 3ª Emissão”. 

 
– No dia 20/09/01 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 1.550.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 77.500.000 Euros, denominadas “Obrigações de Caixa BCP SFI Taxa Garantida 
12% - 3ª Emissão”. 

 
– No dia 27/09/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 300.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Corredor 5,5% 2003”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 09/09/01. 

 
− No dia 08/10/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 100.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 5.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Corredor 6,25% 2003”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 07/09/01. 

 
− No dia 15/10/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 85.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 euros cada, com o valor global de 4.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações 7% - Outubro 2003”.  A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim 
de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto” no dia 19/10/2001. 
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− No dia 15/10/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 85.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 euros cada, com o valor global de 4.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. CG MAIS - Outubro 2005”.  A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto” no 
dia 19/10/2001. 

§  
– No dia 19/11/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 183.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 9.150.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa CG Investimento Global - Novembro 2003”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 20/11/01. 

 
– No dia 19/11/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 183.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 9.150.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa Rendimento Global 4,75% - Novembro 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 20/11/01. 

 
– No dia 26/11/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 200.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 10.000.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Investimento Corredor Crescente 5% - Novembro 2003”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
29/10/01. 

 
– No dia 03/12/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 85.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 4.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. Valor 5% +”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 04/12/01. 

 
– No dia 03/12/01 o BCP Investimento procedeu à emissão de 85.000 obrigações de caixa, de 

valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 4.250.000 Euros, denominadas 
“Obrigações de Caixa BCP Invest. CG Valor Mais - Dezembro 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 04/12/01. 

 
– No dia 07/01/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 1.260.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 63.000.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFI Poupança Certa 10%”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
16/11/01. 

 
– No dia 07/01/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 240.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 12.000.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFE Poupança Certa 10%”. A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
16/11/01. 

 
– No dia 04/02/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.235.185 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 61.759.250 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Taxa Crescente 2007”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 27/12/01. 

 
– No dia 25/02/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.550.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 77.500.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento CG 33 Plus Fevereiro de 2002/05”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 26/02/02. 
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– No dia 04/03/02 o BCP procedeu à emissão de 1.355.237 obrigações de caixa, de valor 
nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 67.761.850 Euros, denominadas “Obrig. 
Cx. BCP Rendimento Garantido 2005”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no 
“Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/02/02. 

 
– No dia 18/03/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.360.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 68.000.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCPI Rendimento 24 - Março 2002-2005”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 20/03/ 02. 

 
– No dia 22/04/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.025.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 51.250.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Economia Mundial - Abril 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 24/04/02. 

 
– No dia 29/05/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.500.000 certificados 

denominados “Certificados sobre o Índice DJ EuroStoxx 50 SM – Maio 2002/2005”.  A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Bolsa de Valores da 
Euronext” no dia 14/06/2002. 

 
– No dia 29/05/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 500.000 certificados 

denominados “Certificados sobre o Índice DJ Industrial AverageSM – Maio 2002/2005”.  A 
Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Bolsa de Valores da 
Euronext” no dia 14/06/2002. 

 
– No dia 03/06/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 1.500.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 75.000.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Taxa Crescente 2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi 
publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 02/05/02. 

 
– No dia 06/06/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 113.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 5.650.000 Euros, denominadas “Obrigações CG Nasdaq 2005”.  A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Bolsa de Valores da Euronext”, no 
dia 07/06/2002. 

 
– No dia 19/06/02 o BCP procedeu à emissão de 4.000.000 obrigações de caixa, de valor 

nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 200.000.000 Euros, denominadas “Obrig. 
Perpétuas Subordinadas BCP/2002”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no 
“Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 20/06/02. 

 
– No dia 08/07/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 476.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 23.800.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento "Investimento Duplo Variável - Julho 2005”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
09/07/02. 

 
– No dia 08/07/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 476.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 23.800.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento " Innvestimento Duplo 6,25% - Julho 2004"”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
09/07/02. 

 
– No dia 01/08/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 329.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 16.450.000 Euros, denominadas 
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“Obrig. Cx. BCP Investimento "Investimento Mais" - Agosto 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/08/02. 

 
– No dia 01/08/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 309.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.450.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento "Investimento Duplo Variável" -  Agosto 2005”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
05/08/02. 

 
– No dia 01/08/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 309.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.450.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento "Investimento Duplo 6,25%" - Agosto 2004”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 
05/08/02. 

 
– No dia 05/08/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 750.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 37.500.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Rendimento Certo - Agosto 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 04/07/02. 

 
– No dia 09/08/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 1.626.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 81.300.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFI Super Poupança Crescente 
2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon” de 21/06/02. 

 
– No dia 09/08/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 374.000 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 18.700.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFE Super Poupança Crescente 
2004”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon” de 21/06/02. 

 
– No dia 02/09/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 720.000 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 36.000.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento "Rendimento Certo - Setembro 2004"”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 31/07/02. 

 
– No dia 03/09/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 313.330 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.666.500 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo Variável - Setembro 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 04/09/02. 

 
– No dia 03/09/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 313.330 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.666.500 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo 5,75% - Setembro 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 04/09/02. 

 
– No dia 20/09/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 735.920 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 36.796.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFE Super Poupança Crescente 
2004- 2ª Emissão”.  

 
– No dia 20/09/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 2.764.068 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
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global de 138.203.400 Euros, denominadas “Obrig. Cx. BCP SFI Super Poupança Crescente 
2004- 2ª Emissão”.  

 
– No dia 30/09/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 111.473 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 5.573.650 Euros, denominadas “Obrig. Cx. Aforro 6.5% SFE Set.04”.  

 
– No dia 30/09/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 

emissão de 500.527 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 25.026.350 Euros, denominadas “Obrig. Cx. Aforro 6.5% SFI Set.04”.  

 
– No dia 02/10/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 314.600 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.730.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo 5,75% - Outubro 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 03/10/02. 

 
– No dia 02/10/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 314.600 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.730.000 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo Variável - Outubro 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 03/10/02. 

 
– No dia 04/11/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 311.330 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.566.500 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo 5,25% - Novembro 2004”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/11/02. 

 
– No dia 04/11/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 311.330 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 15.556.500 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento Duplo Variável - Novembro 2005”. A Ficha Técnica desta 
emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 05/11/02 

 
– No dia 04/11/02 o BCP Investimento procedeu à emissão de 560.838 obrigações de caixa, 

de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global de 28.041.900 Euros, denominadas 
“Obrig. Cx. BCP Investimento "Rendimento Certo - Novembro 2004"”. A Ficha Técnica 
desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 30/09/02 

 
– No dia 6/11/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Exterior (SFE), procedeu à 

emissão de 874.560 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor 
global de 43.728.000 Euros, denominadas “Obrig. Cx. Rendimento Seguro BCP SFE Nov. 
05”. A Ficha Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext 
Lisbon” de 30/09/02. 

 
No dia 6/11/02 o BCP, através da sua Sucursal Financeira Internacional (SFI), procedeu à 
emissão de 637.155 obrigações de caixa, de valor nominal de 50 Euros cada, com o valor global 
de 31.857.750 Euros, denominadas “Obrig. Cx. Rendimento Seguro BCP SFI Nov. 05”. A Ficha 
Técnica desta emissão foi publicada no “Boletim de Cotações da Euronext Lisbon” de 30/09/02. 
 
 
As fichas técnicas destas ofertas podem ser consultadas na sede do BCP Investimento, 
intermediário financeiro das ofertas. 
 
 
Em 1998, o BCP procedeu à montagem de um programa de Medium Term Notes (MTNs), em que 
podem ser emitentes o BCP e o BCP Finance Bank, Ltd, permitindo a emissão de MTNs até ao 
limite de USD 1.500.000.000 ou ao seu equivalente em outras moedas. Em Novembro de 1999, 
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procedeu-se ao aumento do referido programa, de USD 1.500.000.000 para USD 4.000.000.000. 
Em Dezembro de 2000, procedeu a um novo aumento do mesmo programa, de USD 
4.000.000.000 para USD 6.000.000.000 e, finalmente, em Dezembro de 2001, o programa foi 
novamente aumentado para USD 8.000.000. Ao abrigo deste programa, nos últimos doze meses 
foram efectuadas sete emissões de MTN’S por subscrição pública (fora do mercado nacional): 
 
− Em 29/03/2001, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Floating Rate Notes, no montante de 

400.000.000 euros, com vencimento em 29/03/2011 e taxa de juro de 6,25%, ao preço de 
99,945% do valor nominal. 

 
− Em 02/05/2001, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Floating Rate Notes, no montante de 

200.000.000 euros, fungíveis com as anteriores e com a mesma data de vencimento e taxa de 
juro, ao preço de 99,660% do valor nominal. 

 
− Em 23/05/2001, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Floating Rate Notes, no montante de 

500.000.000 euros, com vencimento em 23/05/2006 e taxa de juro igual à EURIBOR de 3 
meses acrescida de 0,15%, ao preço de 99,819% do valor nominal. 

 
− Em 26/02/2002, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Floating Rate Notes, no montante de 

500.000.000 euros, com vencimento em 23/05/2007 e taxa de juro igual à EURIBOR de 3 
meses acrescida de 0,20%, ao preço de 99,944% do valor nominal. 

 
− Em 28/02/2002, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Index Linked Notes, no montante de 

27.500.000 euros, com vencimento em 28/02/2006. 
 
− Em 23/05/2002, o BCP Finance Bank, Ltd emitiu Index Linked Notes, no montante de 

24.000.000 euros, com vencimento em 28/11/2005. 
 
− Em 27/05/2002, O BCP Finance Bank, Ltd emitiu Floating Rates Notes, no montante de 

500.000.000 euros, fungíveis com as emitidas em 26/02/2002 e com a mesma data de 
vencimento e taxa de juro, ao preço de 100,021% do valor nominal. 

 
A Offering Circular do programa de MTNs pode ser consultada na sede do BCP Investimento, 
programme dealer da operação. 
 
Em 28/09/2000, a BCP Finance Company Ltd., sociedade dependente a 100% do BCP, emitiu 
6.000.000 de acções preferenciais não cumulativas e sem direito de voto no montante de 
600.000.000 de euros, garantidas pelo BCP, através da Sucursal Financeira Exterior na Zona 
Franca da Madeira. As acções preferenciais conferem aos seus detentores o direito de receber 
dividendos a uma taxa anual correspondente à taxa de juro Euribor acrescida de 1,75%. A Offering 
Circular da emissão pode ser consultada na sede do BCP Investimento, manager da operação. 
 
Em 20/06/2001, o BCP Finance Bank Ltd., sociedade dependente a 100% do BCP, emitiu 
obrigações permutáveis garantidas pelo BCP, através da Sucursal Financeira Internacional, no 
montante total de 425.000.000 de euros, que conferem aos seus detentores o direito a um juro 
anual à taxa de 4,75% e o direito a, por permuta das obrigações, receber acções do BCP a um 
preço de permuta inicialmente fixado em 6,025 euros por acção, sujeito a eventuais ajustamentos 
subsequentes de acordo com os termos da emissão. A Offering Circular da emissão pode ser 
consultada na sede do BCP Investimento, manager da operação. 
 
 
2.23 Outras Ofertas 
 
O BCP não emitiu outros valores obrigatoriamente convertíveis em acções em simultâneo ou em 
data próxima à oferta dos Valores. 
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2.24 Representação dos titulares de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 
 
O BCP compromete-se a assegurar as diligências necessárias para que se proceda à eleição de 
representante comum dos titulares, nos termos da legislação em vigor. 
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CAPÍTULO 3 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMITENTE 
 
3.1 Informações relativas à Administração e Fiscalização à data de 30.06.2002 
 
3.1.1 Composição 
 
3.1.1.1 Conselho de Administração 
 
Presidente: Jorge Manuel Jardim Gonçalves 

Outros cargos: 
Presidente do Conselho de Administração do  BCP Investimento - Banco Comercial 
Português de Investimento, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do  Banco de Investimento Imobiliário, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do CrediBanco - Banco de Crédito Pessoal, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do  Banco Expresso Atlântico, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do  Banco Comercial de Macau, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da  ServiBanca - Empresa de Prestação de 
Serviços, A.C.E. 
Presidente do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Vice-Presidente da Direcção em representação do BCP na Associação Portuguesa de 
Bancos 
Membro do Board of Management da Seguros e Pensões Internacional, B.V.  
Presidente do Conselho de Administração da  Eureko, B.V.  
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro do Supervisory Board do  BIG Bank GDANSKI, S.A.  
Membro do Board of Directors da  Association Achmea  
Presidente do Conselho de Administração do  Interbanco, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da  EDP - Electricidade de Portugal, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da  Banca IntesaBci SpA 
Membro do Conselho de Administração do  Banco de Sabadell, S.A. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da NovaBank, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da ONI SGPS S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Leasefactor, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração do Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 
 

Vice-Presidente: Filipe de Jesus Pinhal 
Outros cargos: 

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Banco Comercial Português 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro do Conselho de Administração da ServiBanca - Empresa de Prestação de 
Serviços, A.C.E. 
Presidente do Conselho de Administração da  Fundação Cupertino de Miranda 
Membro do Conselho de Administração do  Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Investimento Imobiliário, 
S.A. 
Gerente do  BII Internacional, SGPS, Lda. 
 
 
 
 
 



   
 
 

50 

Vice-Presidente: Christopher de Beck 
Outros cargos: 

Vice-Presidente do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Membro do Conselho de Administração do  Banco Comercial de Macau, S.A. 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro da Comissão Executiva da  Eureko, B.V.  
Gerente da  AF Investimentos, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro do Supervisory Board da  Achmea Bank Holding, N.V. 
Membro do Supervisory Board do Staal Bank, N. V. 
Membro do Supervisory Board do Achmea Hypotheekbank, N.V. 
Membro do Conselho de Administração da NovaBank, S.A. 
Membro do Supervisory Board do BIG Bank GDANSKI, S.A.  
Gerente da  E - Seguros, SGPS, Lda. 
Membro do Conseil de Surveillance da Banque BCP, S.A.S. 
Membro do Conselho de Administração do  Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 
Membro do Board of Directors da  F&C Asset Management Holdings, B.V. 
 

Vogal: Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães 
Outros cargos: 

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCP Investimento - Banco Comercial 
Português de Investimento, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Presidente do Conselho de Administração da  Chemical, SGPS, SA 

 
Vogal: António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues 

Outros cargos: 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da ServiBanca - Empresa de Prestação de 
Serviços, A.C.E. 
Membro do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro do Conselho de Administração da  Chemical, SGPS, SA 
Membro do Conselho de Administração do  Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 
 

Vogal: António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques 
Outros cargos: 

Membro do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Membro do Conselho de Administração do  Banco Comercial de Macau, S.A. 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  AF Investimentos, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Membro do Conselho de Administração da  Chemical, SGPS, SA 
Membro do Conselho de Administração da  Interamerican Hellenic Insurance, Co.  
Membro da Comissão Executiva da  Eureko, B.V. 
Membro do Conselho de Administração da ServiBanca - Empresa de Prestação de 
Serviços, A.C.E. 
Presidente do Conselho de Administração da Seguros e Pensões Gere, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da Friends First Holdings Limited  
Membro do Conselho de Administração do Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 
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Vogal: Alípio Barrosa Pereira Dias 
Outros cargos: 

Membro do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  VSC - Aluguer de Veículos sem Condutor, Lda. 
Presidente do Conselho de Administração da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. 
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Oriente 
Vice-Presidente da Direcção da Cruz Vermelha Portuguesa 
Vogal da Junta da  Casa de Bragança 
Curador da  Fundação Cidade de Lisboa 
Curador da  Fundação O Século 

 
Vogal: Alexandre Alberto Bastos Gomes 

Outros cargos: 
Membro do Conselho de Administração do Banco Expresso Atlântico, S.A. 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  VSC - Aluguer de Veículos sem Condutor, Lda. 
Membro do Conselho de Administração da ONI, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho de Administração do Managerland, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da Fundação Banco Comercial Português 
Membro do Conselho de Administração do Interbanco, S.A. 
Membro do Conselho de Administração do Credibanco - Banco de Crédito Pessoal, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da Leasefactor, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho de Administração da SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, 
S.A. 
Membro do Conselho de Administração da UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, 
S.A. 

 
Vogal: Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda 

Outros cargos: 
Membro do Conselho de Administração da  Fundação Banco Comercial Português 
1º Vice-Presidente do Conselho de Administração do Big Bank Gdanski 
Gerente da  BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Gerente da  BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. 
Gerente da  BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. 

 
 
3.1.1.2 Conselho Fiscal 
 
Presidente: Ricardo Manuel Simões Bayão Horta 

Outros cargos:  
Presidente do Conselho Fiscal do BCP Investimento – Banco Comercial Português de 
Investimento, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Cires – Companhia Industrial de Resinas 
Sintéticas, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Atlansider, SGPS, S.A. 
Presidente do Conselho de Administração da Cimpor, SGPS, S.A. 
Membro do Conselho Superior do Banco Comercial Português, S.A. por inerência de 
funções 
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Vogal efectivo: Mário Augusto de Paiva Neto 
Outros cargos: 

Membro do Conselho Fiscal do BCP Investimento – Banco Comercial Português de 
Investimento, S.A. 
Membro do Conselho Fiscal da Servimédia, SGFTC, S.A. 

 
Revisor oficial de contas: Mário Branco Trindade 

Outros cargos: 
Revisor Oficial de Contas do BCP Investimento – Banco Comercial Português de 
Investimento, S.A. 
Revisor Oficial de Contas Suplente do BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, 
S.G.P.S., Lda. 
Revisor Oficial de Contas Suplente da AF Investimentos, SGPS, Sociedade Unipessoal, 
Lda. 
Revisor Oficial de Contas em outras empresas não integrantes do Grupo BCP 

 
Revisor oficial de contas suplente: José Eduardo Faria Neiva dos Santos 

Outros cargos: 
Revisor Oficial de Contas da AF – Investimentos , S.G.P.S., S.A. 
Revisor Oficial de Contas do BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, S.G.P.S., S.A. 
Revisor Oficial de Contas Suplente do BCP Investimento – Banco Comercial Português 
de Investimento, S.A. 
Revisor Oficial de Contas em outras empresas não integrantes do Grupo BCP 

 
 

3.1.1.3 Secretário da Sociedade 
 
Efectivo: Paulo Jorge de Assunção Rodrigues Teixeira Pinto 
 
Suplente:  Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros dos órgãos sociais do BCP, o 
seu endereço é o da sede da sociedade, na Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto. 
 
 
3.1.1.4 Regras de designação e funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização 
 
As regras de designação e funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização do Banco 
estão definidas nos artigos 9º-A, 9º-B, 24º, 27º e 28º dos Estatutos que se transcrevem de seguida:  
 

“Artigo 9º-A 
ELEIÇÕES 

 
1. Quando a lei ou os estatutos não fixem um número determinado de membros de um corpo 

social, considera-se esse número estabelecido, em cada caso, pela deliberação de eleição, 
correspondendo ao número de membros eleitos. 

 
2. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de, no decurso do mandato, ser 

alargado o número de membros do corpo social, até ao limite legal ou estatutário que caiba, 
aplicando-se, com as necessárias adaptações, o estatuído na parte final do número 1; no caso 
de eleição suplementar, o termo do mandato dos membros assim eleitos coincide com o 
termo do mandato dos demais membros do corpo social em causa. 

 
3. Salvo quando haja lugar à designação de um só membro, as eleições de cada corpo social são 

efectuadas por listas, incidindo o voto exclusivamente sobre estas. 
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4. As listas, com indicação dos accionistas proponentes, devem ser apresentadas na sede social 
até 30 dias antes da data fixada para a reunião da Assembleia Geral em cuja ordem do dia 
esteja incluída a eleição de membros dos órgãos sociais, por comunicação dirigida ao 
presidente da Assembleia Geral, acompanhada dos elementos mencionados no artigo 289º, 
nº1, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais, sem prejuízo da substituição de 
membros em caso de morte ou impedimento, a qual deve ser imediatamente comunicada, 
com os necessários elementos de informação.”  

 
“Artigo 9º-B 

COMPATIBILIDADES 
 
1. O exercício de funções em qualquer corpo social é incompatível: 
 

a) com o exercício de funções, de qualquer natureza, por investidura em cargo social ou 
por contrato de trabalho, em outra instituição de crédito com sede em Portugal ou que 
em Portugal tenha filial ou sucursal; 

b) com a titularidade, directa ou indirecta, de participação superior a 10% do capital social 
ou dos direitos de voto em outra instituição de crédito com sede em Portugal ou que 
em Portugal tenha filial ou sucursal. 

 
2. O exercício de funções de administrador é ainda incompatível com o exercício de funções, de 

qualquer natureza, por investidura em cargo social ou por contrato de trabalho, em qualquer 
outra sociedade comercial. 

 
3. Exceptuam-se do disposto nos números precedentes o exercício de funções em órgãos 

sociais ou a titularidade de participações em sociedades nas quais o Banco Comercial 
Português tenha, directa ou indirectamente, participação, desde que, tratando-se de exercício 
de cargo social, a designação haja sido efectuada com o voto do Banco ou de sociedade por 
si dominada, ou que um ou outra lhe exprimam o acordo. 

 
4. As incompatibilidades previstas nos números 1 e 2 determinam o impedimento do exercício 

das funções no Banco Comercial Português, para que a pessoa haja sido eleita; se o 
impedimento durar por seis meses, sem que lhe seja posto termo, determina a perda do 
cargo.”  

 
“Artigo 24º 

REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
1. O Conselho de Administração reunirá obrigatoriamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu presidente ou por outros dois 
administradores. 

 
2. As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for escolhido por conveniência do 

Conselho. 
 
3. O Conselho de Administração só poderá validamente deliberar desde que esteja presente a 

maioria dos seus membros. 
 
4. As deliberações do Conselho de Administração, para serem válidas, deverão ser tomadas pela 

maioria dos membros presentes. 
 
5. Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o substituir, terá voto de qualidade. 
 
6. Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões por outro administrador, 

mediante carta dirigida ao presidente para cada reunião. 
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7. É admitida qualquer forma de convocação das reuniões do Conselho de Administração, pelo 

respectivo Presidente ou quem o substitua, incluindo a convocação verbal.” 
 

“Artigo 27º 
REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL 

 
1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente nos prazos estabelecidos por lei e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus 
membros ou pelo Conselho de Administração. 

 
2. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros, devendo os que delas 

discordarem exarar em cada acta os motivos da discordância. 
 
3. No caso de empate nas votações, o presidente tem voto de qualidade.” 
 
 

“Artigo 28º 
PRESENÇA NAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o julguem conveniente, poderão assistir às reuniões 
do Conselho de Administração, sem direito de voto.” 
 
 
3.1.2 Remunerações 
 
O total das remunerações auferidas pelos membros dos Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal do BCP durante o exercício de 2001 foi de, respectivamente, 47.776 milhares de euros e 
306.760,64 euros, não tendo havido benefícios em espécie. 
 
Os membros do Conselho de Administração do BCP não recebem qualquer remuneração pelo 
exercício de funções em outras sociedades, nomeadamente as que estão com o BCP em relação 
de domínio ou de Grupo. 
As remunerações pagas aos membros do Conselho Fiscal em razão das funções por eles 
desempenhadas nos órgãos sociais das sociedades que estão com o BCP em relação de domínio 
ou de Grupo ascenderam, no exercício de 2001 a 89.284,46 euros. 
 
 
3.1.3 Relações económicas e financeiras com a Emitente 
 
Os membros dos órgãos de administração e fiscalização da Emitente e respectivos cônjuges e 
filhos menores detinham, em 30 de Junho de 2002, no seu conjunto, a seguinte posição accionista 
no BCP: 
 

Conselho de Administração: 8.460.236 acções; 
Conselho Fiscal: 188.991 acções. 

 
Não existem quaisquer transacções entre o Banco e os membros dos respectivos órgãos de 
administração e fiscalização, nem interesses destes em transacções extraordinárias no decurso do 
último exercício e durante o exercício em curso. 
 
No âmbito do normal exercício do seu objecto social, o BCP tinha registados nos seus livros à 
data de 30 de Setembro de 2002, a concessão de um crédito imobiliário no montante de 1.026 
euros e 56 cêntimos e a emissão de uma garantia bancária no montante de 2.492 euros, ambos a 
favor de membros do órgão de fiscalização 
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3.2 Esquemas de participação dos trabalhadores 
 
O Conselho de Administração do Banco tem reconhecido, a alguns quadros do Grupo e nos 
termos e condições fixados aquando da respectiva atribuição, o direito de participarem em 
programas específicos de direitos de subscrição de acções do Banco Comercial Português (stock-
options). 
 

Quadro resumo dos Programas de Stock-Options
(totais líquidos à data de 6 de Novembro de 2002)

Ano de atribuição 2000 2001 2002
Direitos 5.829.400 6.518.928 11.039.991
Nº de beneficiários 1.415 1.327 1.061
Data para o exercício Mar-03 Mar-04 Mar-05  

 
 
3.3 Constituição e objecto social 
 
O BCP foi constituído por escritura pública de 25 de Junho de 1985, publicada no Diário da 
República, III Série, n.º 148, de 1 de Julho de 1985. 
 
De acordo com o artigo 3º dos seus Estatutos, o BCP tem por objecto social o “exercício da 
actividade bancária, com a latitude consentida por lei.” 
 
 
3.4 Legislação que regula a actividade da Emitente 
 
O BCP rege-se pela lei geral no que se refere às sociedades anónimas e, em particular, pelo 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 298/92, de 31 de Dezembro, e pelo Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. 
 
Em termos gerais, a actividade do BCP encontra-se sujeita à supervisão do Banco de Portugal, 
enquanto instituição de crédito, e sujeita à supervisão da CMVM, enquanto emitente e 
intermediário financeiro. 
 
 
3.5 Informações relativas ao capital  
 
O capital social do BCP é de 2.326.714.877 euros, integralmente subscrito e realizado, dividido 
em 2.326.714.877 acções ordinárias nominativas de valor nominal de 1 euro cada, com 
representação escritural, à excepção daquelas que pelos seus titulares não hajam sido apresentadas 
para conversão em escriturais. 
 
Para além da competência geral da Assembleia Geral de accionistas, o Conselho de 
Administração tem competências próprias para aumentar o capital social nos termos e com os 
limites previstos na autorização constante do artigo 7º do contrato de sociedade, o qual dispõe o 
seguinte: 
 
“1- O Conselho de Administração poderá, quando o julgar conveniente e obtido o parecer 

favorável do Conselho Fiscal, elevar o capital social, por uma ou mais vezes, até à 
importância total de aumento de 400.000.000 de euros, relativamente ao capital social 
existente à data da deliberação. 

 
2- O Conselho de Administração fixará as condições das novas emissões, bem como as 

formas e prazos em que poderá ser exercido o direito de preferência dos accionistas 
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3- O Conselho de Administração pode igualmente, sem prejuízo da competência concorrente 
da assembleia geral, emitir warrants autónomos sobre valores mobiliários próprios, 
podendo tais warrants conferir direito a subscrição ou aquisição de acções da sociedade até 
ao limite estabelecido no número anterior.”. 

 
A versão actual do artigo 7º, nº 1, do contrato de sociedade foi aprovada pela Assembleia Geral 
de accionistas do BCP em 26 de Março de 2001, podendo a referida competência do Conselho de 
Administração ser exercida no prazo legal de cinco anos. A redacção do nº 3 deste artigo foi 
aprovada pela Assembleia Geral de accionistas do BCP em 15 de Março de 2000. 
 
Nos exercícios de 2000, 2001 e 2002 o BCP alterou o seu capital social, em diferentes  
momentos, da seguinte forma: 
- Por escritura pública de 19 de Junho de 2000 de 1.000.000.000 euros para 1.808.038.871 

euros, realizado em espécie com acções do Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A., Banco Mello, 
S.A. e Companhia de Seguros Império, S.A. e simultânea alteração do valor nominal de cada 
acção de 5 euros para 1 euro; 

- Por escritura pública de 23 de Junho 2000 de 1.808.038.871 euros para 2.042.971.990 euros 
em consequência da fusão por incorporação do Banco Português do Atlântico, S.A. e do 
Banco Mello, S.A., tendo as acções emitidas sido entregues aos accionistas das sociedades 
incorporadas; 

- Por escritura pública de 15 de Dezembro de 2000: 
- de 2.042.971.990 euros para 2.067.860.117 euros em consequência da fusão por 

incorporação do Banco Pinto & Sotto Mayor e conversão de obrigações;  
- de 2.067.860.117 euros para 2.101.562.549 euros em consequência da cisão-fusão do 

BII e fusão por incorporação do Banco Mello Imobiliário e do BMI SGPS no BCP, 
com extinção da segunda e terceira sociedades, por emissão de 33.702.432 acções, de 
valor nominal de 1 euro cada, para entrega à Banca Intesa; 

- Por escritura pública de 28 de Março de 2001 de 2.101.562.549 euros para 2.269.687.552 
euros por novas entradas em dinheiro; 

- Por escritura pública de 3 de Abril de 2001 de 2.269.687.552 euros para 2.326.714.877 euros 
por incorporação de reservas livres. 

 
 
3.6 Política de dividendos 
 
Sintetizam-se de seguida os principais indicadores que caracterizam a política de distribuição de 
resultados seguida pelo BCP nos últimos anos: 
 

1997(*) 1998(*) 1999(**) 2000(**) 2001(**)
Dividendos por acção (euros) 0,47 0,58 0,15 - 0,15

Dividendos distribuídos (milhares de euros) 73.908,29 116.000,44 150.000,00 315.234,38 (1) 349.007,23

Dividend Yield  (***) 3,4% 2,5% 2,2% 2,7% 2,7%

Dividend Pay-out (***) 41,1% 41,0% 42,3% 34,9% 62,4%

(*) acções de valor nominal de 1.000$00

(**) acções de valor nominal de 1 euro

(***) ano de pagamento do dividendo

(1) Reserva livre especial  para a  realização de um aumento de capital por incorporação de reservas, do qual resultou a emissão 
      de 57.027.325 novas acções.

Política de Dividendos

 
 
Em 26 de Março de 2001, a Assembleia Geral de Accionistas do Banco Comercial Português 
aprovou a proposta de aplicação de 315.234,38 milhares de euros para criação de uma reserva 
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livre especial e para realização de um aumento de capital por incorporação de reservas, do qual 
resultou a emissão de 57.027.325 novas acções, distribuídas proporcionalmente pelos accionistas 
detentores de acções representativas do capital social do Banco (scrip dividend). A decisão de não 
afectação de recursos financeiros para distribuição de dividendos em numerário, referente aos 
resultados do exercício de 2000, foi suportada na ponderação dos interesses da sociedade e dos 
accionistas e enquadrou-se no contexto da alteração aos regimes de tributação dos rendimentos 
de capital.  
 
Em 18 de Março de 2002, foi aprovada em Assembleia Geral de Accionistas a proposta de 
aplicação de resultados referente ao exercício de 2001, que contemplou o pagamento do 
dividendo unitário de 0,15 euros.  A política de distribuição de resultados continuará a pautar-se 
por princípios de clareza e estrita ponderação dos interesses da sociedade e dos accionistas a cada 
momento, atento à evolução dos resultados e às exigências dos programas de investimento do 
Banco e das empresas do Grupo. 
 
 
3.7 Participações no capital 
 
Em 30 de Junho de 2002 não existiam pessoas singulares ou colectivas que, directa ou 
indirectamente, isolada ou conjuntamente, exercessem ou pudessem exercer controlo sobre o 
BCP. 
 
À data de 31 de Outubro de 2002, os accionistas cujas participações excediam 2% do capital 
social do BCP eram os seguintes: 
 

Nº Acções % Capital %
Social Votos

Grupo Eureko BV
Eureko Portugal SGPS 84.242.363 3,62% 3,63%
Achmea Holding NV 47.053.266 2,02% 2,03%
Eureko Participations II APS 34.458.344 1,48% 1,49%
Seguros & Pensões Gere - SGPS 20.203.473 0,87% 0,87%
Interamerican Hellenic Life Insurance Company 19.028.014 0,82% 0,82%
Interamerican Property & Casualty Insurance Company 1.217.849 0,05% 0,05%
Império Assurances et Capitalizations S.A. (France) 20.000 0,00% 0,00%
Outros (Membros de orgãos de Administração) 7.489.502 0,32% 0,32%

Grupo Caixa Geral de Depósitos (1)

Caixa Geral de Depósitos 194.635.125 8,37% 8,39%
Comp Seguros Mundial Confiança 508.859 0,02% 0,02%
Caixa Banco de Investimento 12.371 0,00% 0,00%

Grupo IntesaBCI
Banca Intesa Spa 114.133.867 4,91% 4,92%
IntesaBCI Holding International 58.671.600 2,52% 2,53%

UIF União Internacional Financeira SGPS 106.517.326 4,58% 4,59%

EDP Participações SGPS 101.497.303 4,36% 4,38%

Grupo Banco Sabadell
Bansabadell Holding NV 78.163.242 3,36% 3,37%

Dimitrios Contominas
Dimitrios Contominas 39.390.000 1,69% 1,70%
Demco Investments and Comercial 32.463.105 1,40% 1,40%

Grupo Friends Provident
Friends Provident Life and Pensions Limited 36.676.951 1,58% 1,58%
Friends Provident Investment Holdings Limited 32.873.179 1,41% 1,42%

Grupo Teixeira Duarte (2)

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções 46.846.834 2,01% 2,02%
TDG - Sociedade Gestora de participações SA 2.500.000 0,11% 0,11%
Outros (Membros de orgãos de Administração e Fiscalização) 1.229.987 0,05% 0,05%

(1) Conforme comunicação recebida em 1 de Agosto de 2002;
(2) Conforme comunicação recebida em 28 de Outubro de 2002;

Accionista
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Nos termos do disposto no número 10 do artigo 13º dos Estatutos do BCP, não serão contados 
os votos emitidos por um accionista, por si ou através de representante: 
 
a) que excedam 10% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social 
b) que excedam a diferença entre os votos contáveis emitidos por outros accionistas que com o 

accionista em causa se encontram, e na medida em que se encontrarem, em qualquer das 
relações previstas nos números 14, 15 e 16 deste artigo. 

 
 
3.8 Acordos parassociais 
 
O BCP não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais relativamente ao exercício de 
direitos sociais respeitantes ao BCP. 
 
 
3.9 Acções próprias 
 
Em 30 de Setembro de 2002, o BCP detinha 7.643.633 acções próprias, com valor nominal de 1 
euro cada e valor total de balanço de 16.433.811 de euros. 
 
3.10 Representante para as relações com o mercado 
 
O representante do BCP para as relações com o mercado é o Dr. Miguel Pedro Lourenço 
Magalhães Duarte, responsável pela Direcção de Relações com Investidores. 
 
Para os efeitos decorrentes do exercício das respectivas funções, a morada, o número de telefone, 
de telefax e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado são os 
seguintes: 
 

Endereço: Rua Augusta, n.º 62, 1º andar 
 1149-023 Lisboa 

Telefone: 21 321 10 81 
Telefax: 21 321 10 79 
E-mail: investors@bcp.pt 

 
 
3.11 Sítio na Internet 
 
O sítio na Internet do BCP pode ser encontrado no seguinte endereço: http://www.bcp.pt. 
 
 
3.12 Secretário da sociedade 
 
O Secretário da Sociedade e Secretário Geral do BCP é o Dr. Paulo Jorge de Assunção Rodrigues 
Teixeira Pinto e o Secretário da Sociedade Suplente é o Dr. Luís Maria França de Castro Pereira 
Coutinho. Para os efeitos decorrentes do exercício das respectivas funções, a morada, o número 
de telefone e de telefax e o endereço de e-mail são os seguintes: 
 

Endereço:  Rua Augusta, n.º 62, 1º andar 
1149-023 Lisboa 

Telefone: 21 323 39 10 
Telefax:  21 323 39 09 
E-mail:  ptp@servibanca.pt 
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CAPÍTULO 4 – INFORMAÇÕES RELATIVAS À ACTIVIDADE DA EMITENTE 
 
 
4.1 Actividade e mercados 
 
O BCP é uma das maiores instituições bancárias em Portugal e uma das maiores empresas 
portuguesas em termos de capitalização bolsista. Juntamente com as suas subsidiárias, desenvolve 
um conjunto de actividades bancárias e serviços financeiros relacionados, em Portugal e fora do 
território nacional. 
 
As principais actividades do BCP incluem, entre outras: 
 

• Captação de depósitos de particulares e de empresas; 
• Crédito de curto prazo; 
• Crédito imobiliário; 
• Trade finance; 
• Cartões de crédito; 
• Transferência de fundos; 
• Custódia de títulos; 
• Transacção de divisas; 
• Serviços de tesouraria; 
• Operações no mercado monetário. 

 
O Grupo BCP, através de empresas suas subsidiárias e associadas, desenvolve também um 
conjunto de serviços financeiros relacionados, incluindo: 
 

• Seguros de vida, de acidentes, automóvel e de saúde; 
• Gestão de activos; 
• Crédito de médio e longo prazos; 
• Crédito a promotores imobiliários; 
• Crédito ao consumo; 
• Factoring; 
• Leasing mobiliário e imobiliário; 
• Banca de investimento; 
• Capital de risco; 
• Corretagem. 

 
Em 30 de Junho de 2002, o activo consolidado do BCP totalizava 60.795.744 milhares de euros 
(“m.E.”), os recursos totais de clientes (que incluem débitos para com clientes titulados e não 
titulados, patrimónios sob gestão e seguros de capitalização) ascendiam a 48.773.665 m.E., os 
créditos sobre clientes eram de 44.216.241 m.E. e o total da situação líquida, acções preferenciais 
e passivos subordinados situou-se em 5.951.677 m.E.. Os resultados líquidos consolidados foram 
de 320.873 m.E., e o rácio de solvabilidade, calculado de acordo com as normas do Banco de 
Portugal, era de 8,8%. 
 
O crédito vencido sobre clientes totalizou 704.903 m.E. em 30 de Junho de 2002, tendo a sua 
incidência no crédito total antes de provisões sido de 1,6% e a sua cobertura por provisões 
atingido 137,1%, na mesma data. Os sectores de maior expressão em termos do total da carteira 
de crédito apresentavam rácios de cobertura do crédito vencido por provisões elevados no final 
do primeiro semestre de 2002. 
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Grau de Cobertura do Crédito Vencido por Provisões em 30 de Junho 2002 

 (milhares de euros) Crédito 
vencido 

Provisões para 
riscos de 
crédito 

Grau de 
cobertura 

Particulares    
Crédito hipotecário 97.148 140.048 144,2%
Crédito ao consumo 100.761 91.596 90,9%

    
Empresas    

Serviços 66.163 171.790 259,6%
Comércio 117.030 113.446 96,9%
Outros 323.801 449.720 138,9%

Total 704.903 966.600 137,1%
 
 
4.1.1 Antecedentes e Estratégia 
 
O BCP foi fundado em 25 de Junho de 1985, na sequência da abertura do capital dos bancos à 
iniciativa privada e da desregulamentação do sector bancário português, com o apoio de um 
grupo de profissionais experientes, que aproveitaram a oportunidade para formar uma instituição 
financeira independente, operando principalmente em Portugal, servindo os mercados 
financeiros domésticos, pouco desenvolvidos, em áreas e de formas previamente não exploradas 
pelos bancos estatais então existentes. Baseado em estudos de mercado aprofundados, o Banco 
implementou uma estratégia centrada nos seguintes aspectos: 
 

• Segmentação do mercado e níveis de serviço específicos para cada segmento; 
• Oferta integrada e cross-selling de serviços financeiros; 
• Sistemas operativos modernos; 
• Marketing inovador; 
• Gestão experiente; 
• Manutenção de uma estrutura de capital adequada a investimentos futuros e à 

expansão do volume de negócios. 
 
No âmbito da sua estratégia de segmentação do mercado, o Banco identificou segmentos chave 
que aborda através de redes de distribuição autónomas: Particulares & Negócios, Private 
Banking, Corporate, Empresas, NovaRede, Banco 7, Atlântico e SottoMayor. 
 
Decorridos menos de dez anos após a sua fundação, e apenas através de crescimento orgânico, o 
Banco já tinha conquistado uma quota de mercado significativa, que, de acordo com a Associação 
Portuguesa de Bancos, o posicionava no quarto lugar dos grupos financeiros em Portugal no final 
de 1994, com uma presença assinalável na generalidade das áreas do negócio financeiro. 
 
As oportunidades de mercado criadas pela desregulamentação tinham sido exploradas e a 
concorrência no mercado financeiro doméstico era crescente, como consequência da 
modernização das instituições financeiras existentes e da entrada no mercado português de novas 
instituições financeiras, nacionais e estrangeiras. A consolidação em curso no sector português de 
serviços financeiros desaconselhava a aposta exclusiva no crescimento orgânico. Era essencial a 
obtenção de uma quota de mercado dominante na banca doméstica, seguros e outros serviços 
financeiros, através da aquisição de uma instituição doméstica cuja abordagem de negócio fosse 
complementar à do BCP. 
 
Em 24 de Março de 1995, o Banco adquiriu 55.000.110 acções do Atlântico, representativas de 
50,0001% do seu capital social, em sessão especial da Bolsa de Valores de Lisboa, na sequência 
de uma oferta pública de aquisição (“OPA”) sobre a totalidade do capital social do Atlântico, 
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lançada em conjunto com a Império. Em Junho de 2000 procedeu-se à fusão do Atlântico por 
incorporação no BCP, prevalecendo a autonomia da marca Atlântico. 
 
Em Janeiro de 2000 foi estabelecido um acordo para a integração da área financeira do Grupo 
José de Mello no Grupo BCP. Os termos da transacção incluíram a transferência para o BCP da 
Uniparticipa e da Finimper, subsidiárias detidas a 100% pelo Grupo José de Mello que 
controlavam 51% dos capitais sociais da Banco Mello e da Companhia de Seguros Império, 
respectivamente. Subsequentemente foram lançadas Ofertas Públicas de Troca sobre o 
remanescente capital social disperso em Bolsa do Banco Mello e da Companhia de Seguros 
Império. Em Junho de 2000 procedeu-se à fusão do Banco Mello por incorporação no BCP. 
 
Em Março de 2000 foi estabelecido um acordo com a Caixa Geral de Depósitos (“CGD”) para a 
aquisição da participação de controlo no Banco Pinto & Sotto Mayor (“BPSM” ou 
“SottoMayor”) detida pela CGD. Nos termos do acordo, o BCP adquiriu 53% do BPSM em 
Abril de 2000 à CGD, tendo subsequentemente lançado Ofertas Públicas de Troca sobre o 
remanescente capital social disperso em Bolsa do BPSM. Em Dezembro de 2000, procedeu-se à 
fusão do BPSM por incorporação no BCP, prevalecendo a autonomia da marca SottoMayor. 
 
No seguimento dos processos de integração de plataformas operativas e comerciais e de 
racionalização das redes de distribuição, o Banco Comercial Português acaba de divulgar a nova 
imagem do Grupo BCP bem como o Modelo de Convivência de Marcas, tendo como suporte 
uma nova arquitectura de identidades que traduz o modelo de retalho bancário do Grupo BCP, 
reflectindo a matriz BCP e o grau de relação e parentesco existente entre as marcas – BCP, 
NovaRede, Atlântico e SottoMayor –, mantendo a autonomia de cada marca no seu 
relacionamento com os clientes, enfatizando o seu posicionamento específico, embora 
coordenados por uma mesma matriz operacional e por uma oferta comercial com a mesma 
origem.  
 
O custo total associado a esta nova arquitectura de identidades, envolvendo o estudo e solução, 
campanha publicitária e as alterações ao nível da documentação institucional, estacionário de 
negócio e fachadas das sucursais, ascenderá a cerca de 2,8 milhões de euros e será implementada 
durante 2003 de forma progressiva e sequencial, com vista a maximizar as poupanças durante o 
processo, abrangendo todo o território nacional. 
 
Fora do território nacional, a expansão da actividade do Grupo BCP tem sido baseada no 
estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas com instituições financeiras estrangeiras 
seleccionadas, que em 30 de Junho de 2002  incluíam o grupo financeiro pan-europeu Eureko, 
sediado na Holanda, o Banco Sabadell (“Sabadell”), de Espanha, o grupo financeiro italiano 
IntesaBci, a General Electric Capital Fleet Services Europe (uma subsidiária sediada na Bélgica da 
companhia norte-americana de gestão de frotas General Electric Capital Fleet Services). 
 
O Grupo BCP tem também vindo a estabelecer várias subsidiárias e joint-ventures em países com 
fortes laços de afinidade com Portugal ou que apresentam perspectivas de crescimento elevado, 
incluindo China (Macau), Moçambique, França, Luxemburgo, Polónia, Grécia, Estados Unidos e 
Canadá. A nível internacional, o Banco desenvolve ainda actividades de trade finance e de apoio ao 
investimento estrangeiro através das suas redes de distribuição e das suas sucursais offshore e 
subsidiárias localizadas na Madeira, na China (Macau) e nas ilhas Cayman. 
 
 
4.1.2 Actividade 
 
O Grupo BCP representava 20,0% do activo, 26,1% dos créditos sobre clientes e 20,7% dos 
depósitos de clientes do sistema bancário português em 30 de Junho de 2002, valores calculados 
tendo por base os últimos dados disponíveis da Associação Portuguesa de Bancos. No final do 
primeiro semestre de 2002, o BCP era uma das maiores empresas cotadas na Euronext Lisbon 
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em termos de capitalização (8.166,8 milhões de euros). O volume total de transacções das acções 
BCP na Euronext Lisbon no primeiro semestre de 2002 foi de 1.437,9 milhões de euros. 
 
O Grupo BCP desenvolve um conjunto de actividades bancárias e serviços financeiros 
relacionados, no território português e no estrangeiro. Os principais segmentos de negócio, 
identificados na análise que se segue, são operados por subsidiárias distintas. 
 
 
4.1.2.1 Banca comercial 
 
A Banca Comercial é o segmento de negócio dominante na actividade do Grupo, tanto em 
termos de volume de negócios como ao nível de resultados, sendo levado a cabo principalmente 
pelas redes comerciais do BCP em Portugal. Estas actuam essencialmente como canais de 
marketing e de distribuição do Grupo, servindo as necessidades financeiras de segmentos de 
mercado específicos. Adicionalmente, o negócio da Banca Comercial é abordado por vários 
Bancos sediados em mercados de afinidade e em países que apresentam perspectivas de 
crescimento elevadas. Nestas instituições incluem-se o Banco Comercial de Macau, o Banco 
Internacional de Moçambique, o Banque BCP (França e Luxemburgo), o NovaBank (Grécia), o 
BPABank (Estados Unidos) e o SottoBank (Canadá). 

 
Redes comerciais em Portugal 
 
No final do primeiro semestre de 2002, as redes comerciais do BCP em Portugal eram as 
seguintes: 
 
• Particulares & Negócios 
 

Constituída a partir da integração das anteriores redes de Particulares e de Comércios e 
Empresários, a rede de Particulares & Negócios tem por mercado alvo particulares de 
rendimento elevado, pequenas empresas, empresários em nome individual e profissionais 
liberais. 

 
• Private Banking 
 

A rede Private Banking encontra-se especialmente vocacionada para clientes particulares 
com patrimónios financeiros muito elevados. 

 
• Empresas e Corporate 
 

As redes Empresas e Corporate servem as necessidades financeiras de empresas com um 
volume anual de negócios compreendido entre 7,5 milhões de euros e 100 milhões de 
euros, bem como de grandes empresas e clientes institucionais com volumes de negócios 
superiores a 100 milhões de euros. 

 
• NovaRede, Atlântico e SottoMayor 
 

A NovaRede, o Atlântico e o SottoMayor constituem as principais redes de retalho do 
Banco. O Banco Expresso Atlântico funciona exclusivamente no interior de superfícies 
da distribuição alimentar (in-store banking). As redes de retalho do BCP foram concebidas 
para satisfazer as necessidades financeiras dos particulares com rendimentos inferiores a 
50 mil euros/ano e das empresas com uma facturação anual inferior a 500 mil euros 
(NovaRede) ou a 7,5 milhões de euros (Atlântico e SottoMayor). 
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Bancos no estrangeiro 
 

• Banco Comercial de Macau (“BCM”) 
 

O BCM é um banco sediado em Macau, actuando como uma plataforma operativa e 
comercial a partir da qual o Grupo poderá penetrar em outros mercados do sudeste 
asiático, incluindo o restante mercado chinês. O BCP detém a totalidade do capital social 
do BCM. 

 
• Banco Internacional de Moçambique (“BIM”) 

 
O BIM é um banco de retalho moçambicano que iniciou a sua actividade em 1995, tendo 
sido o primeiro a ser criado como uma joint-venture em base paritária entre parceiros locais 
e estrangeiros. O BCP detém 50,4% do capital social do BIM. 
 
Em Moçambique, o Grupo detém também o BIM Investimento, uma empresa do 
Grupo BIM constituída em Moçambique em 1998. O BIM Investimento desenvolve a 
sua actividade na área da banca de investimento em cooperação com o BIM e com o 
BCP Investimento que, em conjunto com empresas locais, foram os seus accionistas 
fundadores. O BIM Investimento é detido em 50,0% pelo BIM e em 25,0% pelo BCP 
Investimento. 
 
No primeiro trimestre de 2000 foi constituída a BIM Leasing, a segunda leaser a operar 
no mercado moçambicano. O BIM detém 70% do capital social da BIM Leasing, sendo 
a Leasefactor detentora de 25% do mesmo. 
 
No quarto trimestre de 2000 foi inaugurado o NovoBanco, vocacionado para o 
segmento de pequenas e micro-empresas e iniciativas individuais. O NovoBanco é detido 
a 30% pelo BIM, sendo o restante capital detido por um grupo de instituições 
moçambicanas e estrangeiras. 
 
Em Dezembro de 2001, o Banco Internacional de Moçambique foi fundido no Banco 
Comercial de Moçambique, uma participada moçambicana do Banco Mello e da 
Companhia de Seguros Império que foi transferida para o BCP em 2000, no seguimento 
do acordo relativo à integração da área financeira do Grupo José de Mello no BCP. A 
designação social do Banco Comercial de Moçambique foi posteriormente alterada para 
Banco Internacional de Moçambique. 

 
• Banque BCP (França) 

 
O Banque BCP (França) é uma operação de retalho bancário sediada em França, 
estabelecida em 2001 através da unificação de várias plataformas detidas pelo Grupo 
BCP naquele país, na sequência das aquisições do Atlântico, do Banco Mello e do BPSM. 
O Banque BCP (França) serve um segmento de mercado constituído por residentes em 
França originários ou com fortes ligações a Portugal. O Banque BCP (França) é 
totalmente detido pelo BCP. 
 

• Banque BCP (Luxemburgo) 
 

O Banque BCP (Luxemburgo) opera no Luxemburgo, tendo integrado o Grupo BCP 
em resultado da aquisição do Banco Mello em 2000. Anteriormente designado Banco 
Mello (Luxemburgo), o Banque BCP (Luxemburgo) é detido na totalidade pelo Grupo 
BCP. 
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• NovaBank 
 

Em Setembro de 2000, foram inauguradas em simultâneo as primeiras 45 sucursais do 
NovaBank, o primeiro banco grego especificamente direccionado para o segmento dos 
particulares, constituído em joint-venture com o grupo segurador grego Interamerican. O 
Grupo BCP detém 50,0% do capital social do NovaBank, sendo os restantes 50,0% 
detidos pela Interamerican. 
 
Em 2001, o NovaBank adquiriu o Sitebank, um banco comercial turco, tendo em vista o 
desenvolvimento de uma operação bancária na Turquia, especializada no segmento de 
particulares de rendimentos médios-altos e altos, e baseada numa proposta de valor com 
ênfase no aconselhamento e serviço personalizados, na abrangência da oferta (produtos 
bancários básicos, gestão de activos e produtos de investimento) e na conveniência, 
possibilitada pela variedade dos canais de distribuição. Prevê-se que o lançamento desta 
operação bancária possa ocorrer durante o primeiro semestre de 2003, estando prevista a 
abertura de até 15 balcões, dos quais 12 em Istambul, região de maior concentração dos 
clientes pertencentes aos segmentos pretendidos. Está previsto que o BCP venha a 
assumir o controlo directo da maioria do capital do Sitebank, admitindo-se a participação 
de um parceiro local e ficando o NovaBank com uma participação de 10%. 

 
• BPABank 

 
Em Novembro de 2000 foram inauguradas as primeiras sucursais do BPABank no 
Estado de New Jersey (EUA). O BPABank é um banco de direito norte-americano, 
dirigido à população local, numa região onde a comunidade portuguesa tem uma forte 
presença. O BPABank é totalmente detido pelo Grupo BCP. 
 
Em Agosto de 2002, o BCP anunciou o pedido de autorização pelo BPABank ao Office of 
the Controller of the Currency para a aquisição da totalidade do capital do Interbank of New 
York, e posterior fusão deste Banco no BPABank. Esta autorização é uma condição 
necessária à conclusão das negociações da transacção. A aquisição integra-se no processo 
de consolidação e desenvolvimento da actividade do Grupo BCP nos EUA e no Canadá, 
e permitirá complementar a abordagem de community bank do BPABank. 
 

• SottoMayor Bank Canada (“SottoBank”) 
 

O SottoBank foi integrado no Grupo BCP em 2000, no seguimento da aquisição do 
BPSM, abordando o segmento de retalho canadiano. O SottoBank é totalmente detido 
pelo Grupo BCP. 

 
 
4.1.2.2 Outras áreas de negócio 
 
Tendo em vista a satisfação das necessidades financeiras diversificadas da sua base de clientes, o 
Grupo BCP tem vindo a desenvolver um grupo financeiro vasto, composto por um conjunto 
alargado de subsidiárias. A maior parte das empresas do Grupo BCP utiliza as redes do BCP para 
colocar no mercado os seus produtos e serviços financeiros, que são concebidos especificamente 
para cada uma das redes. Apresenta-se de seguida uma breve descrição das principais subsidiárias. 
 

Banca de Investimento 
 

O BCP Investimento (designação adoptada em 2000 por alteração da designação social do 
BCPA–Banco de Investimento, antes de 1999 designado Banco Cisf) é a subsidiária do 
Grupo BCP no negócio da banca de investimento. O BCP Investimento é totalmente 
detido pelo Grupo BCP. 
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Crédito Hipotecário 
 
Em 1992, tirando partido da penetração alcançada neste negócio, o BCP lançou, em 
associação com o CARIPLO (actualmente parte do grupo financeiro italiano IntesaBci) 
um banco hipotecário autónomo: o Banco de Investimento Imobiliário, S.A. (“BII”).  
 
Em Dezembro de 2000 procedeu-se à cisão-fusão do BII por destaque de parte do seu 
património, composto por activos e passivos associado às operações de crédito à habitação 
a clientes do Grupo BCP que tenha sido contratado através dos balcões de algum dos 
bancos do Grupo BCP, excluindo o próprio BII, envolvendo a redução e imediato 
aumento do capital social do BII para 94.500.000 de euros, sem alteração da respectiva 
estrutura accionista. O BII é detido em 69,9% pelo Grupo BCP, sendo o restante capital 
detido pelo Grupo IntesaBci. 
 
Crédito ao Consumo 

 
O CrediBanco – Banco de Crédito Pessoal, S.A. (“CrédiBanco”) iniciou a sua actividade 
em Novembro de 1994 como o banco de crédito ao consumo do Grupo BCP, com o 
objectivo de conceder crédito para a aquisição de bens de consumo duradouros, baseado 
numa rede de vendas constituída por numerosas lojas. O Grupo BCP detém a totalidade 
do capital do CrédiBanco. 
 
Em Dezembro de 1999, o Grupo BCP estabeleceu um acordo de parceria com a SIVA 
(que, posteriormente, alterou a sua designação social para SAG GEST), que incluiu a 
aquisição conjunta do Interbanco, uma instituição especializada no financiamento 
automóvel para particulares e empresas, lançada em 1997. O BCP detém 50,0% do capital 
social do Interbanco, sendo o restante detido pela SAG GEST. 
 
De acordo com a estratégia definida pelo Grupo para o negócio de crédito ao consumo, o 
Interbanco centralizou a concessão de crédito automóvel no ponto de venda, centrando o 
CrédiBanco a sua actividade nos restantes segmentos de negócio. 

 
Crédito Especializado 

 
Os negócios de factoring e de leasing mobiliário e imobiliário do Grupo BCP são 
desenvolvidos pela Leasefactor, S.G.P.S., S.A. (“Leasefactor”). O negócio de leasing da 
Leasefactor é desenvolvido pela BCPLeasing, enquanto o factoring da Leasefactor é 
assegurado pela BCPFactoring. A Leasefactor é totalmente detida pelo Grupo BCP. 
 
Em Outubro de 2002, os Conselhos de Administração das sociedades envolvidas 
aprovaram o projecto de fusão por incorporação da BCP Factoring no BCP. 

 
Gestão de Activos 

 
O Grupo BCP aborda o negócio de gestão de activos através da AF Investimentos, 
S.G.P.S., S.A. (“AF Investimentos”), a holding que agrega as participadas envolvidas na 
gestão de fundos de investimento mobiliários e imobiliários e na gestão personalizada de 
patrimónios. O Grupo BCP detém a totalidade do capital social da AF Investimentos. 
 
ServiBanca 

 
A ServiBanca centraliza as unidades operacionais e de apoio à gestão comuns, prestando 
serviços às empresas do Grupo BCP, e assumindo a forma legal de “Agrupamento 
Complementar de Empresas”. Os seus custos são integralmente imputados a cada uma das 
empresas “agrupadas” que utilizam os seus serviços. 
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4.2 Estabelecimentos principais e património imobiliário 
 
As sucursais do Grupo BCP cobrem todo o território nacional de forma equilibrada, de acordo 
com a estratégia delineada desde a sua constituição. O BCP detém directamente ou através de 
empresas associadas a propriedade de cerca de 62% dos seus estabelecimentos, sendo os 
restantes tomados de arrendamento a terceiros, dos quais cerca de 84% correspondem a sucursais 
NovaRede, Lojas Atlântico e agências SottoMayor. Nenhum estabelecimento do BCP contribui 
com mais de 10% para o volume de negócios do Banco. 
 
 
4.3 Pessoal  
 
A evolução do quadro de pessoal do Grupo BCP tem sido influenciada pela prioridade atribuída 
aos processos de racionalização e de reestruturação do Grupo, que se têm reflectido num 
decréscimo do total de colaboradores. 
 
A evolução do quadro de pessoal do BCP foi a seguinte: 
 

Repartição Funcional 1999 2000 2001 30 Jun. 01 30 Jun. 02
Redes

    NovaRede 2.033 2.169 2.018 2.101 1.988
    Atlântico - 2.942 2.704 2.823 2.653

    SottoMayor - 2.187 1.886 1.978 1.860
    Particulares & Negócios 657 650 802 825 775

    Empresas - 241 385 397 388
    Outras áreas de negócio doméstico 930 1.500 663 678 614

    Sucursais no exterior - 612 142 127 148

Serviços Centrais 257 1.006 1.007 1.027 1.012
Total 3.877 11.307 9.607 9.956 9.438

Número Médio 3.750 13.749 10.389 10.840 9.494

Evolução do quadro de Pessoal

 
 
 
A repartição percentual por áreas de actividade é a seguinte: 
 

Repartição Funcional 1999 2000 2001 30 Jun. 01 30 Jun. 02
Redes

    NovaRede 52,4% 19,2% 21,0% 21,1% 21,1%
    Atlântico - 26,0% 28,1% 28,4% 28,1%

    SottoMayor - 19,3% 19,6% 19,9% 19,7%
    Particulares & Negócios 16,9% 5,7% 8,3% 8,3% 8,2%

    Empresas - 2,1% 4,0% 4,0% 4,1%
    Outras áreas de negócio doméstico 24,0% 13,3% 6,9% 6,8% 6,5%

    Sucursais no exterior - 5,4% 1,5% 1,3% 1,6%
Serviços Centrais 6,6% 8,9% 10,5% 10,3% 10,7%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Repartição por Áreas de Actividade
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O quadro que se segue apresenta a evolução da produtividade, traduzida pelo indicador margem 
financeira por colaborador. 
 

(milhares de euros/n.º de colaboradores) 1999 2000 2001 30 Jun. 01 30 Jun. 02

Margem Financeira 755.554 1.252.584 1.351.858 669.769 664.034

Número médio de Colaboradores 10.544 18.358 14.963 15.473 14.032
Total 71,7 68,2 90,3 43,3 47,3

Margem Financeira por Colaborador (consolidado)

 
 

 
De seguida apresentam-se indicadores relativos ao grau de formação dos colaboradores do 
Banco. 
 

    1999      2000      2001   
   H M T  H M T  H M T 

Ensino Básico  331 16 347  1.465 449 1.914  1.032 296 1.328
Ensino Secundário  2.415 319 2.734  4.984 1.783 6.767  4.394 1.714 6.108
Ensino Superior  512 284 796  1.391 1.235 2.626  1.122 1.049 2.171
Total   3.258 619 3.877   7.840 3.467 11.307  6.548 3.059 9.607

 
 
As responsabilidades por pensões de reforma de colaboradores do Grupo BCP, no final de 1999, 
2000 e 2001, baseadas no cálculo do valor actuarial dos benefícios projectados, podem ser 
resumidas no seguinte quadro: 
 

(milhares de euros) 1999 2000 2001 

Responsabilidade por benefícios projectados       1.010.004       2.864.098       3.246.074 

Valor do fundo de pensões, provisões constituídas e valores a pagar      1.042.078       2.914.474       2.847.312 
 
 
4.4. Acontecimentos excepcionais 
 
Entre os acontecimentos relevantes de carácter excepcional no Grupo BCP desde o início de 
2000, destacam-se: 
 
Em Janeiro de 2000 foi estabelecido um acordo para a integração da área financeira do Grupo 
José de Mello no Grupo BCP. Os termos da transacção incluíram a transferência para o BCP da 
Uniparticipa e da Finimper, subsidiárias detidas a 100% pelo Grupo José de Mello que 
controlavam 51% dos capitais sociais do Banco Mello e da Companhia de Seguros Império, 
respectivamente. Subsequentemente foram lançadas Ofertas Públicas de Troca sobre o 
remanescente capital social disperso em Bolsa do Banco Mello e da Companhia de Seguros 
Império. Em Junho de 2000 procedeu-se à fusão do Banco Mello por incorporação no BCP; 
 
Em Março de 2000 foi estabelecido um acordo com a CGD para a aquisição da participação de 
controlo no BPSM detida por aquela instituição. A CGD e o BCP estabeleceram também as 
bases de uma cooperação para potenciar a sua actuação em mercados externos onde 
desenvolvam actividades ou em que identifiquem oportunidades de crescimento. Nos termos do 
acordo, o BCP adquiriu 53% do BPSM em Abril de 2000 à CGD, tendo subsequentemente 
lançado Ofertas Públicas de Troca sobre o remanescente capital social disperso em Bolsa do 
BPSM. Em Dezembro de 2000, procedeu-se à fusão do BPSM por incorporação no BCP, 
prevalecendo a autonomia da marca SottoMayor; 
 
Em Junho de 2000 realizou-se a escritura da fusão por incorporação do Banco Português do 
Atlântico e do Banco Mello no BCP; 
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Em Junho de 2000 o BCP aumentou o seu capital social de 1.000.000.000 euros para 
2.042.971.990 euros, em resultado da liquidação da contrapartida das aquisições do SottoMayor, 
do Banco Mello e da Império e da fusão por incorporação do Banco Mello e do Atlântico no 
BCP. Em Dezembro de 2000, o capital social do BCP foi aumentado para 2.101.562.549 euros, 
no âmbito da fusão do BPSM no BCP, da conversão das obrigações convertíveis emitidas em 
1996 pela Sucursal Financeira Exterior do BCP e da operação de fusão-cisão do BII; 
 
Em Julho de 2000 o Grupo BCP e a Achmea concordaram na incorporação dos interesses 
seguradores do primeiro e da globalidade da actividade da Achmea na Eureko, envolvendo a 
aquisição de controlo conjunto (joint control) da Eureko pela Achmea e pelo BCP, visando a 
criação de um grupo financeiro de dimensão europeia. Em Novembro de 2000, o BCP anunciou 
a concretização da operação de subscrição de aumento de capital da Eureko, a qual, no que 
respeita ao BCP, foi efectuada pelo valor de 1.063,8 milhões de euros por contrapartida da 
transmissão de 38.084.196 acções da Seguros e Pensões à Eureko, correspondentes a 50,1% do 
seu capital social. Em Dezembro de 2000, o BCP anunciou o aumento da sua participação na 
Eureko pela transmissão das participações e interesses económicos directos detidos pelo BCP na 
Achmea Bank Holding N.V., Eureko Global Asset Management, Interamerican e Intertrust 
Mutual Fund Management; 
 
Em Dezembro de 2000 procedeu-se à cisão-fusão do BII por destaque de parte do seu 
património, composto por activo e passivo associado às operações de crédito à habitação a 
clientes do Grupo BCP que tenha sido contratado através dos balcões de algum dos bancos do 
Grupo BCP, excluindo o próprio BII, envolvendo a redução e imediato aumento do capital social 
do BII para 94.500.000 de euros, sem alteração da respectiva estrutura accionista; 
 
Em Janeiro de 2001 o BCP e o BBG anunciaram um acordo para a alienação do interesse 
económico detido pelo BCP no Millennium ao BBG. Como consequência deste acordo, o BBG 
passou a deter a totalidade do Millennium. Após a realização de avaliação por uma instituição 
financeira internacional independente, o BBG e o BCP acordaram numa contrapartida de PLN 
530.800.000 (cerca de 137,5 milhões de euros) pela totalidade dos direitos detidos pelo BCP no 
Millennium no estágio de desenvolvimento em que a operação se encontrava na altura, pagável 
em 31 de Dezembro de 2003; 
 
Em Março de 2001 a Assembleia Geral de Accionistas do BCP aprovou a realização de um 
aumento de capital social de 2.101.562.549 euros para 2.269.687.552 euros, reservado a 
accionistas, que deu lugar à emissão de 168.125.003 novas acções com o valor nominal de 1 euro, 
ao preço de subscrição de 4,25 euros por acção – o que representou um desconto de 25% face ao 
preço de fecho do título em 22 de Janeiro de 2001 na BVLP. A Assembleia Geral de Accionistas 
do BCP aprovou, ainda, uma proposta de aumento de capital por incorporação de reservas, do 
qual resultou a emissão de 57.027.325 novas acções ordinárias, escriturais, nominativas, com o 
valor nominal de 1 euro cada, atribuídas gratuitamente aos accionistas detentores de acções 
representativas do capital social quando o mesmo se encontrava fixado em 2.101.562.549 euros, 
passando o capital social em Abril de 2001 de 2.269.687.552 para 2.326.714.877 euros; 
 
Em Março de 2001 a Assembleia Geral de Accionistas do BCP aprovou uma proposta de 
emissão de obrigações convertíveis até ao montante máximo de 500 milhões de euros; 
 
Em Março de 2001 procedeu-se à emissão de um empréstimo obrigacionista subordinado com 
vencimento em Março de 2011 ao abrigo do programa de MTN do BCP, no montante de 400 
milhões de euros, através do BCP Finance Bank Ltd, sendo o encaixe desta emissão elegível para 
o cálculo dos fundos próprios do Banco (“Lower tier two”). Esta emissão, garantida pelo BCP 
através da sua Sucursal Financeira Exterior, foi aumentada para 600 milhões de Euros em Maio 
de 2001; 
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Em Maio de 2001, ao abrigo do programa de Euro Medium Term Notes, o BCP, através da sua 
subsidiária BCP Finance Bank Ltd, emitiu obrigações no montante de 500 milhões de Euros; 
 
Em Junho de 2001, a BCP Finance Bank Ltd (Ilhas Cayman), sociedade dependente a 100% do 
BCP, emitiu 85.000 obrigações subordinadas convertíveis em acções do BCP no montante de 
425 milhões de euros, com maturidade a 10 anos, podendo a conversão ser efectuada durante 
todo o período de vida da emissão através da aplicação do rácio de conversão de 829,8755 acções 
por cada obrigação detida; 
 
Em Setembro de 2001 as acções do BCP foram admitidas à cotação no mercado oficial da Bolsa 
Euronext Amsterdam, tornando-se a primeira empresa portuguesa presente nesta Bolsa; 
 
Em Novembro de 2001, o BCP obteve autorização do Banco Nacional da Polónia para elevar a 
sua participação no capital social do BIG Bank Gdanski até 50% dos direitos de voto. Em 
consequência, o BCP aumentou a sua participação accionista no BBG, tendo a mesma passado 
sucessivamente de 19,9% para 44,1%, em Novembro de 2001, e para 46,6% em Junho de 2002; 
 
Em Novembro de 2001, o BCP celebrou um acordo com a Jerónimo Martins para a aquisição de 
3.999.999 acções representativas de 49,99% do capital social do Banco Expresso Atlântico, pelo 
montante de 17,7 milhões de euros. Após a concretização da operação, o BCP passou a deter a 
totalidade do capital social daquela operação “in store banking”; 
 
Em Novembro de 2001, o BCP anunciou ter requerido os registos de fusão por incorporação do 
Banco Internacional de Moçambique, SARL no Banco Comercial de Moçambique, SARL – 
passando a designar-se após a fusão de Banco Internacional de Moçambique (“BIM”) – e da SIM 
– Seguradora Internacional de Moçambique, SARL na IMPAR – Companhia de Seguros de 
Moçambique, SARL. Em 30 de Junho de 2002, o BCP detinha 50,4% do capital social do BIM; 
 
Em Dezembro de 2001, o BCP lançou a primeira operação de securitização de crédito 
hipotecário realizada em Portugal, no montante de 1.000 milhões de euros, cedido pelo BCP ao 
“Fundo de Titularização de Créditos Servimédia”, sendo que todas as unidades deste fundo 
foram adquiridas pelo Magellan Mortgages N.º1, uma sociedade sediada na Irlanda, através da 
emissão de obrigações no mercado internacional. Esta operação foi também a primeira 
transacção enquadrada no regime legal de titularização de créditos, criado no final de 1999; 
 
Em Fevereiro de 2002, procedeu-se ao lançamento de uma emissão de obrigações no montante 
de 500 milhões de euros (1.ª tranche), ao abrigo do programa de EMTN do BCP, através da sua 
subsidiária BCP Finance Bank Ltd.. Em Maio de 2002, esta emissão foi reforçada em mais 500 
milhões de euros (2.ª tranche); 
 
Em Março de 2002, a Assembleia Geral Anual de Accionistas do BCP aprovou o Relatório de 
Gestão e Contas do exercício de 2001, bem como a proposta de aplicação de resultados 
apresentada pelo Conselho de Administração, estabelecendo a distribuição de um dividendo 
bruto por acção de 0,15 euros; 
 
Em Maio de 2002, o Grupo BCP constituiu o Banport, S.A., uma sociedade anónima de direito 
suíço que será transformada em Instituição bancária após a obtenção das autorizações 
competentes da Comission Federal de Banques, na Suíça; 
 
Em Outubro de 2002, foi registado na Conservatória do Registo Comercial, o projecto de fusão 
por incorporação da BCP Factoring, S.A. no BCP. 
 
Em Outubro de 2002, o BCP anunciou um acordo com a Eureko e a Achmea Association 
relativamente à alienação pelo BCP de 20,86% do capital social da Eureko B.V., sendo as acções 
alienadas adquiridas pela Eureko B.V., sendo em resultado desta operação a participação 
remanescente detida pelo BCP no capital da Eureko B.V. de 5.0% dos direitos de voto, e 
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procedendo o BCP, como contrapartida daquela alienação, à aquisição da Seguros e Pensões 
S.G.P.S.. Atendendo à diferença de valores daqueles activos, foi também anunciado haver ainda 
lugar ao pagamento em dinheiro de € 150 milhões pelo BCP à Eureko B.V, dos quais € 75 
milhões se destinam ao reembolso à Seguros e Pensões Gere de financimentos intra-grupo. A 
consideração contabilística da transacção foi avaliada em € 798 milhões. A formalização e 
concretização desta operação, encontra-se sujeita às necessárias documentação e aprovações 
estatutárias e regulamentares aplicáveis; 
 
Em Outubro de 2002, o BCP anunciou ter chegado a acordo com o Banco Sabadell S.A. tendo 
em vista prosseguir o desenvolvimento das operações do ActivoBank7 em Portugal e do 
ActivoBank Espanha de forma mais coordenada com as respectivas operações bancárias 
domésticas, passando cada um dos bancos a controlar as operações locais dessas suas 
subsidiárias. Assim, o BCP procederá à alienação da sua participação de 46,62% no capital social 
do ActivoBank Espanha a favor do Banco Sabadell, assegurando o controlo de 100% do capital 
do ActivoBank7 em Portugal. Pela alienação o BCP receberá o montante total de € 49,7 milhões, 
tendo esta operação um impacto positivo de € 26 milhões nos fundos próprios do Banco. A 
execução desta transacção encontra-se ainda sujeita ao cumprimento das exigências e 
formalidades legais e regulamentares aplicáveis; 
 
Em Novembro de 2002, o BCP Investimento e o BNP Paribas anunciaram o lançamento de uma 
emissão de Asset Backed Securities no montante de 320 milhões de euros, numa operação a 
concretizar no decurso daquele mês, realizada através de um Veículo Especial de Financiamento 
sediado na República da Irlanda, denominado Nova Finance Nº3, Plc (Nova Nº 3). A emissão é 
suportada por uma carteira de créditos ao consumo originada pelo Banco Comercial Português, 
através da rede Atlântico, e vendida a um Fundo de Titularização de Créditos (FTC) constituído, 
exclusivamente para este efeito, sob enquadramento legal português e gerido pela Servimédia 
SGFTC. O Fundo, denominado Nova Finance nº 3 Fundo, emitirá Unidades de Titularização 
que serão adquiridas pelo Nova Nº 3 e que colateralizarão a referida emissão de Asset Back 
Securities. 
 
Para além destes factos, não ocorreram quaisquer outros acontecimentos de carácter excepcional 
que tenham afectado, ou se preveja venham a afectar, significativamente, a actividade do Banco. 
 
 
4.5. Dependências significativas 
 
Não existe qualquer dependência significativa relativamente a patentes e licenças, contratos de 
concessão ou outros tipos de contratos que tenham uma importância significativa na actividade 
ou rendibilidade do Banco. 
 
 
4.6. Política de investigação 
 
A estratégia de desenvolvimento do BCP tem estado assente, desde a sua constituição, na 
investigação constante das necessidades financeiras dos clientes e no desenvolvimento e 
concepção de novos produtos e serviços – baseando-se em estudos de mercado e inquéritos aos 
clientes para identificar necessidades ainda não satisfeitas e avaliar as suas expectativas –, bem 
como na optimização de plataformas operativas e de soluções organizativas. A segmentação do 
mercado e a criação de áreas de negócio autónomas possibilitaram o desenvolvimento de um 
serviço com características próprias, optimizando quer parâmetros como a qualidade e inovação, 
quer os meios e recursos utilizados na prestação do serviço a cada segmento de mercado.  
 
Concluídos os programas de integração das instituições adquiridas em 2000, adicionando a marca 
SottoMayor ao leque de marcas do Grupo BCP, concentraram-se esforços na dinamização do 
esforço de acção comercial sobre uma base significativamente mais alargada de clientes, no qual 
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se inseriu a implementação no final de 2001 de um “Novo Modelo de Distribuição multi-
produto/multi-canal” para o negócio de distribuição a  retalho de produtos e serviços 
financeiros, cuja concepção e estrutura organizativa tem como propósitos fundamentais: a 
revitalização das capacidades de inovação; o reforço das propostas de valor e consequente 
reposicionamento competitivo; e a melhoria da eficácia comercial em resposta aos crescentes 
graus de exigência e sofisticação dos clientes. Este novo modelo assenta na criação de um 
conjunto de unidades com funções diferenciadas: (a) Unidades de Produto especializadas, 
centradas na inovação, concepção e comunicação de produtos e garante da dinâmica de actuação 
comercial; (b) Unidades de Distribuição, com actuação centrada na venda e no “servicing”, 
visando a obtenção de níveis de rendibilidade compatíveis com as melhores práticas 
internacionais; e as (c) Unidades de Clientes das diferentes Marcas, apostadas na valorização da 
base de clientes, segundo uma perspectiva de actuação centrada, prioritariamente, na visão de 
médio prazo e no reforço da identificação dos clientes com os elementos distintivos das marcas. 
 
Ao nível da inovação e desenvolvimento tecnológico, destacam-se, pelo alcance estratégico e 
impacto alargado, algumas das mais recentes iniciativas: o “Projecto Sprint”, cujo macro-
objectivo se centrou na digitalização de processos organizativos e aplicacionais no Grupo BCP, 
através  da criação de uma rede corporativa multi-serviços e multimédia dotada de alta segurança, 
baseada em tecnologias “standard”; a implementação do “Projecto Parallel Sysplex”, dotando o 
ambiente de produção do BCP de maior disponibilidade e capacidade de processamento; o 
desenvolvimento de uma tecnologia de reconhecimento de voz – VRS ("Voice Recognition 
System") – que possibilita aos clientes o acesso, através de comandos vocais, a informações da 
Euronext Lisbon, bem como a um leque de funcionalidades inovadoras;  e a aplicação de técnicas 
avançadas de “CRM – Customer Relationship Management” na dinamização da acção comercial 
em diferentes vertentes do negócio financeiro. 
 
No domínio da investigação e desenvolvimento de modelos de negócios aplicando novas 
tecnologias de informação e comunicação ao negócio financeiro, destaca-se o lançamento e 
permanente desenvolvimento do portal de serviços financeiros a particulares “cidadebcp.pt”, do 
portal financeiro direccionado a negócios e empresas “managerland.pt”, bem como da operação 
centrada na prestação serviços de investimento e aconselhamento financeiro online 
“Activobank7.pt”.  
 
 
4.7. Procedimentos judiciais ou arbitrais 
 
O BCP não tem conhecimento da existência de qualquer procedimento judicial ou arbitral 
susceptível de ter tido ou vir a ter uma incidência importante sobre a sua situação financeira ou 
na das suas participadas. 
 
 
4.8. Interrupções de actividade 
 
Não ocorreram interrupções da actividade susceptíveis de terem tido, ou virem a ter, uma 
incidência importante sobre a situação financeira do Banco ou das suas participadas. 
 
 
4.9. Política de investimentos  
 
Os principais investimentos efectuados em 1999, 2000, 2001 e no primeiro semestre de 2001 e 
2002 foram os seguintes: 
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Investimentos

(milhares de euros) 1999                2000                2001                1.º Sem. 01 1.º Sem. 02

Participações financeiras 108.010            8.604.837         694.507            222.872           146.237           

Imóveis 33.340              52.503              89.650              58.022             15.047             

Equipamento 7.736                21.498              22.762              13.181             5.525               

Outros investimentos corpóreos 3.611                3.117                416                  156                  126                  

Software 798                  3.227                4.664                1.583               490                  

Outros investimentos incorpóreos 4.524                8.155                15.214              2.416               1.591               

Total 158.019            8.693.337         827.213            298.230           169.016            
 
 
A política de participações financeiras do BCP pauta-se, desde a sua fundação, pelo 
aproveitamento de oportunidades no negócio financeiro e em áreas relacionadas, e pelo 
estabelecimento de joint-ventures pontuais com parceiros estratégicos detentores de know-how 
relevante e de filosofias de abordagem compatíveis com a do BCP. 
 
Tendo em consideração o aproveitamento de oportunidades propiciadas pelo processo de 
concentração bancária a nível doméstico, o BCP efectuou em 2000 importantes investimentos no 
âmbito da aquisição do BPSM, do Banco Mello e da Companhia de Seguros Império, que 
ascenderam a 3.849,5 milhões de euros, 967,0 milhões de euros e 433,7 milhões de euros, 
respectivamente. Foi igualmente levada em conta a necessidade de assegurar uma posição de 
vanguarda nos negócios associados às novas formas de distribuição – em particular na sua 
aplicação ao negócio financeiro – e intensificar o processo de internacionalização do Grupo, 
destacando-se neste âmbito as participações no Grupo EDP e na Eureko, nos montantes de 
753,7 milhões de euros e 2.208,0 milhões de euros, respectivamente.  
 
O esforço de internacionalização do Grupo foi prosseguido em 2001, resultando em 
significativos investimentos adicionais em participações financeiras. Salienta-se o investimento 
efectuado no Big Bank Gdanski, que totalizou 398,7 milhões de euros, sendo igualmente de 
destacar os investimentos na Friends Provident, na sequência da operação de desmutualização 
desta seguradora britânica, e no Banque BCP, após a unificação das plataformas do Grupo BCP 
em França: 195,5 milhões de euros e 53,2 milhões de euros, respectivamente. Paralelamente, no 
âmbito da parceria com o Grupo EDP, foi efectuado um investimento de 42,7 milhões de euros. 
 
No primeiro semestre de 2002, os investimentos em participações financeiras foram atribuíveis 
ao aumentos dos capitais sociais do BII (62,5 milhões de euros), do NovaBank (50,0 milhões de 
euros) e do ActivoBank (15,0 milhões de euros), bem como ao reforço da participação no Big 
Bank Gdanski (18,7 milhões de euros). 
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CAPÍTULO 5 – PATRIMÓNIO, SITUAÇÃO FINANCEIRA E RESULTADOS DA 
EMITENTE 

 
5.1 Balanços e contas de resultados 
 
Apresenta-se de seguida o balanço e a demonstração de resultados, em base individual e consolidada, 
preparados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e em 
conformidade com o Plano de Contas para o Sistema Bancário, estabelecido pelo Banco de Portugal. 
 
5.1.1 Dados em base individual (1999-30 Junho 2002) 
 
A evolução da situação patrimonial e da exploração do BCP, em base individual, nos exercícios de 
1999, 2000, 2001 e período findo em 30 de Junho de 2001 e 2002, foi a patente nos mapas que se 
seguem. 
  

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
BALANÇO EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2001

Activo 1999 2000 2001  Junho 2001 Junho 2002

Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 376.120                  1.213.513               1.611.505           930.366               1.093.515           

Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito 365.326                  1.204.042               1.419.080           2.930.899            578.331              

Outros créditos sobre instituições de crédito 7.208.989               9.279.718               10.224.128         7.526.215            9.088.141           

Créditos sobre clientes 9.147.228               34.287.396             34.126.454         36.750.640          35.090.176         

Obrigações, acções e outros títulos 672.692                  6.883.086               6.362.764           5.909.450            5.641.788           

Acções próprias 249.328                  23                          8.986                  7.566                  23.984                

Participações financeiras 270.227                  2.196.758               1.813.045           1.635.527            1.945.468           

Imobilizações incorpóreas 12.564                    28.225                    31.713                26.197                 28.628                

Imobilizações corpóreas 368.507                  808.980                  830.761              829.101               814.870              

Capital subscrito não realizado -                             -                             -                         -                         -                         

Outros activos 2.037.535               3.627.471               5.103.579           3.024.366            4.894.720           

Contas de regularização 798.394                  1.495.690               1.858.008           1.745.738            1.889.146           

Total do Activo 21.506.910             61.024.902             63.390.023         61.316.065          61.088.767         

        
Passivo e Situação Líquida 1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Débitos para com instituições de crédito

    À vista 236.906                  2.432.235               1.664.818           3.237.020            915.088              

    A prazo 9.828.400               21.391.212             23.582.634         21.621.711          23.350.861         

Débitos para com clientes

    À vista 4.343.045               11.423.232             11.663.417         10.300.414          10.789.161         

    A prazo 2.390.636               14.263.641             12.353.537         12.920.733          12.494.537         

Débitos representados por títulos 145.886                  1.657.270               2.234.418           1.751.087            2.385.071           

Outros passivos 48.096                    222.165                  537.610              119.140               206.423              

Contas de regularização 263.035                  1.695.520               1.151.228           1.489.522            1.310.828           

Provisão para riscos e encargos 216.795                  778.546                  793.437              1.010.414            771.997              

Passivos subordinados 1.913.650               3.706.119               4.998.331           4.889.303            4.616.267           

        Total do Passivo 19.386.449             57.569.940            58.979.430         57.339.344         56.840.233         

Capital subscrito 1.000.000               2.101.563               2.326.715           2.326.715            2.326.715           

Prémio de emissão 587.202                  170.130                  715.203              715.203               715.117              

Reservas e resultados acumulados 533.259                  1.183.269               1.368.675           934.803               1.206.702           

        Total da Situação Líquida 2.120.461               3.454.962              4.410.593           3.976.721           4.248.534          

Total do Passivo e Situação Líquida 21.506.910             61.024.902             63.390.023         61.316.065          61.088.767         

(Unidade: Milhares de Euros)
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2001

(Unidade: Milhares de Euros)

1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Débito

1. Juros e custos equiparados 588.719                2.140.088             2.370.909             1.190.612             966.090                

2. Comissões 9.643                   38.876                  36.438                  16.451                  27.398                  

3. Prejuízos em operações financeiras 16.730                  313.831                245.722                88.443                  99.105                  
4. Gastos gerais administrativos 336.523                1.027.412             991.419                494.196                512.305                

    4.1 Custos com o pessoal 149.636                515.533                441.280                225.496                222.964                

           Dos quais:

            (- salários e vencimentos) (120.530)               (386.326)               (325.484)               (167.062)               (160.665)               

            (- encargos sociais) (28.733)                (126.135)               (112.485)               (57.965)                (61.385)                

                Dos quais:
                 (- com pensões) (9.976)                  (48.948)                (45.817)                (23.268)                (28.818)                

    4.2 Outros gastos administrativos 186.887                511.879                550.139                268.700                289.341                

5. Amortizações do exercício 36.610                  89.583                  79.924                  38.941                  37.092                  

6. Outros custos de exploração 4.186                   14.454                  14.962                  5.865                   2.982                   

7. Provisões para crédito vencido e para outros riscos 205.477                434.244                284.074                145.285                188.243                

8. Provisões para imobilizações financeiras 68.213                  57.605                  -                          -                          -                          
10. (Resultado da actividade corrente) (213.303)               (159.212)               (505.049)               (249.188)               (222.494)               

11. Perdas extraordinárias 3.027                   108.190                78.706                  54.648                  9.521                   

13. Impostos sobre lucros 2.517                   79.128                  65.972                  36.865                  25.717                  

14. Outros impostos 2.682                   7.835                   4.876                   3.159                   2.213                   

15. Lucro do período 221.439                1.081.121             516.616                238.231                221.009                

1.495.766             5.392.367             4.689.618             2.312.696             2.091.675             

Crédito

1. Juros e proveitos equiparados 799.477                3.048.442             3.414.637             1.742.351             1.459.811             
     Dos quais:

      (- de títulos de rendimento fixo) (47.403)                (295.552)               (276.790)               (163.737)               (103.992)               

2. Rendimentos de títulos 394.432                118.928                203.235                62.330                  41.904                  

     a) Rendimento de acções, de quotas e outros

              títulos de rendimento variável 805                      27.315                  19.789                  38.455                  2.056                   

     b) Rendimento de participações 386                      15.141                  27.429                  3.923                   19.653                  
     c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas 393.241                76.472                  156.017                19.952                  20.195                  

3. Comissões 174.875                505.093                411.152                204.696                210.843                

4. Lucros em operações financeiras 56.049                  393.386                260.015                110.071                225.533                

5. Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a

   créditos e provisões por passivos eventuais e por compromissos 4.920                   93.787                  44.467                  27.035                  23.326                  

6. Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a

   valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras,
   a participações e a partes de capital em empresas coligadas -                          4.093                   -                          -                          -                          

7. Outros proveitos de exploração 49.651                  111.576                194.991                82.498                  94.292                  

9. Ganhos extraordinários 16.362                  1.117.062             161.121                83.715                  35.966                  

11. Prejuízo do período -                          -                          -                          -                          -                          
1.495.766             5.392.367             4.689.618             2.312.696             2.091.675             
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2001 e 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 E 2001

 

1999 2000 2001  Junho 2001 Junho 2002

Juros e proveitos equiparados 799.477                  3.048.442               3.414.637           1.742.351            1.459.811           

Juros e custos equiparados 588.719                  2.140.088               2.370.909           1.190.612            966.090              

          Margem financeira 210.758                 908.354                 1.043.728           551.739              493.721              

Provisão para riscos de crédito 56.373                    231.036                  162.692              114.158               145.785              

Margem Financeira após Provisão Risc. Créd. 154.385                 677.318                 881.036              437.581              347.936             

Outros proveitos

   Rendimentos de títulos 394.432                  118.928                  203.235              62.330                 41.904                

   Comissões 174.875                  505.093                  411.152              204.696               210.843              

   Lucros em operações financeiras 56.049                    393.386                  260.015              110.071               225.533              

   Outros proveitos de exploração 66.013                    314.893                  356.112              166.213               119.832              

   Ganhos relativos à alienação de participações

       financeiras em subsidiárias e em associadas -                             913.745                  -                         -                         10.426                

691.369                 2.246.045              1.230.514           543.310              608.538             

Outros custos

   Comissões 9.643                      38.876                    36.438                16.451                 27.398                

   Prejuízos em operações financeiras 16.730                    313.831                  245.722              88.443                 99.105                

   Custos com o pessoal 149.636                  515.533                  441.280              225.496               222.964              

   Outros gastos administrativos 186.887                  511.879                  550.139              268.700               289.341              

   Amortizações do exercício 36.610                    89.583                    79.924                38.941                 37.092                

   Outras provisões 212.397                  162.933                  10.913                4.092                  19.132                

   Outros custos de exploração 9.895                      130.479                  98.544                63.672                 14.716                

621.798                 1.763.114               1.462.960           705.795              709.748             

          Lucro antes de impostos 223.956                 1.160.249               648.590             275.096              246.726             

Impostos sobre lucros 2.517                      79.128                    65.972                36.865                 25.717                

          Lucro da actividade corrente 221.439                 1.081.121               582.618              238.231              221.009              

Custo extraordinário -                             -                             66.002                -                         -                         

          Lucro do exercício 221.439                 1.081.121               516.616              238.231              221.009              

(Unidade: Milhares de Euros)

 
 
 
5.1.2 Dados em base consolidada (1999-30 de Junho de 2002) 
 
A evolução da situação patrimonial e da exploração do BCP, em base consolidada, nos exercícios de 
1999, 2000, 2001 e período findo em 30 de Junho de 2001 e 2002, foi a patente nos mapas que se 
seguem. 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Activo 1999 2000 2001  Junho 2001 Junho 2002

Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido Act. Líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 878.080                  1.304.509               1.821.968            1.039.259           1.264.840         

Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito 695.762                  1.284.103               1.380.102            1.078.801           759.449            

Outros créditos sobre instituições de crédito 2.180.810               5.625.206               4.250.907            5.952.022           3.470.180         

Créditos sobre clientes 23.735.831             41.113.230             42.938.314          42.931.002         44.216.241       
Obrigações, acções e outros títulos 3.361.378               5.657.824               4.773.792            4.883.813           4.172.345         

Acções próprias 249.328                  128.875                  8.986                  7.566                 23.984             

Participações financeiras 734.099                  2.674.107               2.675.506            2.598.330           2.642.094         

Imobilizações incorpóreas 67.045                    95.838                    135.251              103.422              138.995            

Diferenças de consolidação e de reavaliação 408.230                  -                             -                         -                        -                      
Imobilizações corpóreas 850.265                  1.240.768               1.311.444            1.257.561           1.175.280         

Capital subscrito não realizado -                             -                             -                         -                        -                      

Outros activos 750.998                  941.062                  1.285.956            932.483              809.978            

Contas de regularização 1.386.785               1.913.482               2.378.482            2.161.774           2.122.358         

Total do Activo 35.298.611             61.979.004             62.960.708         62.946.033        60.795.744      

BALANÇO EM BASE CONSOLIDADA EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2001

(Unidade: Milhares de Euros)
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Passivo e Situação Líquida 1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Débitos para com instituições de crédito

    À vista 92.551                    488.517                  403.676              459.192              429.226            
    A prazo 10.969.372             16.024.210             12.765.519          15.943.261         10.965.966       

Débitos para com clientes

    À vista 7.224.207               12.063.972             12.713.301          10.903.282         11.871.335       

    A prazo 8.313.844               16.856.249             16.727.749          16.229.322         16.373.392       

Débitos representados por títulos 3.348.929               8.421.991               10.718.889          10.079.201         12.113.536       

Outros passivos 169.155                  522.756                  806.609              292.569              438.190            

Contas de regularização 758.525                  1.988.815               1.482.793            1.689.603           1.632.697         

Diferenças de consolidação e reavaliação 525                        -                             -                         -                        -                      

Provisão para riscos e encargos 536.667                  938.055                  924.182              1.100.858           859.384            
Passivos subordinados 751.460                  1.572.984               2.883.598            2.748.622           2.882.675         

        Total do Passivo 32.165.235             58.877.549            59.426.316         59.445.910        57.566.401      

Capital subscrito 1.000.000               2.101.563               2.326.715            2.326.715           2.326.715         

Prémio de emissão 587.202                  170.130                  715.203              715.203              715.117            

Reservas e resultados acumulados 226.028                  (451.187)                 (854.742)             (809.012)             (1.178.122)        

        Total da Situação Líquida 1.813.230               1.820.506              2.187.176           2.232.906          1.863.710        

Interesses minoritários 1.320.146               1.280.949               1.347.216            1.267.217           1.365.633         

Total do Passivo e Situação Líquida 35.298.611             61.979.004             62.960.708          62.946.033         60.795.744        
 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE CONSOLIDADA EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2001

(Unidade: Milhares de Euros)

1999 2000 2001 Junho 2002 Junho 2001

Débito

1. Juros e custos equiparados 783.735 1.792.223 2.044.666 828.530 1.051.591

2. Comissões 26.497 64.571 79.714 43.536 38.272

3. Prejuízos em operações financeiras 123.341 513.476 363.886 101.799 185.604

4. Gastos gerais administrativos 746.597 1.219.151 1.236.392 642.015 616.778

    4.1 Custos com o pessoal 452.206 743.920 727.358 379.136 365.704

    4.2 Outros gastos administrativos 294.391 475.231 509.034 262.879 251.074

5. Amortizações do exercício 127.631 142.955 147.891 81.403 69.385

6. Outros custos de exploração 12.824 21.962 18.940 4.418 8.066

7. Provisões para crédito vencido e para outros riscos 439.197 532.912 404.429 269.736 180.243

8. Provisões para imobilizações financeiras 1.853 300 159 - -

9. Perdas extraordinárias 11.333 41.610 23.829 10.947 10.636

10. Impostos sobre lucros 53.941 129.698 84.455 41.928 48.034

11. Outros impostos 7.831 11.842 25.458 19.681 7.530

12. Resultados em empresas associadas e em 

   filiais excluídas da consolidação 5 4.743 1.393 610 7.359

13. Interesses minoritários 113.868 173.046 90.265 37.708 48.675

14. Lucro consolidado do período 430.387 505.498 571.672 320.873 353.753

2.879.040 5.153.987 5.093.149 2.403.184 2.625.926

Crédito

1. Juros e proveitos equiparados 1.539.288 3.044.807 3.396.524 1.492.564 1.721.360

2. Rendimentos de títulos 17.832 44.877 55.862 39.666 51.133

3. Comissões 363.559 639.628 567.010 288.791 278.896

4. Lucros em operações financeiras 254.785 728.213 520.255 175.989 255.400

5. Reposições e anulações de provisões 70.495 155.207 118.327 52.031 72.393

6. Resultados em empresas associadas e em 

   filiais excluídas da consolidação 51.151 140.423 84.145 74.113 80.393

7. Outros proveitos de exploração 139.433 170.784 268.625 161.504 127.313

8. Ganhos extraordinários 442.497 230.048 82.401 118.526 39.038

9. Interesses minoritários - - - - -

10. Prejuízo consolidado do período - - - - -
2.879.040 5.153.987 5.093.149 2.403.184 2.625.926  
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM BASE CONSOLIDADA EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 E 2001

 

1999 2000 2001  Junho 2001 Junho 2002

Juros e proveitos equiparados 1.539.288             3.044.807             3.396.524          1.721.360         1.492.564       
Juros e custos equiparados 783.735                1.792.223             2.044.666          1.051.591         828.530          

          Margem financeira 755.553               1.252.584             1.351.858          669.769           664.034         
Provisão para riscos de crédito 150.532                235.090                208.478             104.889            174.739          

Margem financeira após Provisão Risc. Créd. 605.021                1.017.494             1.143.380          564.880           489.295         
Outros proveitos
   Rendimentos de títulos 68.983                  185.300                140.007             131.526            113.779          
   Comissões 363.559                639.628                567.010             278.896            288.791          

   Lucros em operações financeiras 254.785                728.213                520.255             255.400            175.989          
   Outros proveitos de exploração 189.328                370.637                351.026             166.351            280.030          
   Ganhos relativos à alienação de participações
       financeiras em subsidiárias e associadas 392.601                30.195                  -                        -                       -                     

1.269.256             1.953.973             1.578.298          832.173            858.589         
Outros custos
   Comissões 26.497                  64.571                  79.714               38.272              43.536            

   Prejuízos em operações financeiras 123.341                513.476                363.886             185.604            101.799          
   Custos com o pessoal 452.206                743.920                727.358             365.704            379.136          
   Outros gastos administrativos 294.391                475.231                509.034             251.074            262.879          
   Amortizações do exercício 127.631                142.955                147.891             69.385              81.403            
   Outras provisões 220.023                142.915                11.781               2.961                42.966            
   Outros custos de exploração 31.992                  80.157                  69.620               33.591              35.656            

1.276.081             2.163.225             1.909.284          946.591            947.375         

          Lucro antes de impostos 598.196                808.242               812.394            450.462           400.509         
Impostos sobre lucros 53.941                  129.698                84.455               48.034              41.928            

          Lucro depois de impostos 544.255               678.544               727.939            402.428           358.581          
Interesses minoritários 113.868                66.879                  90.265               48.675              37.708            

          Lucro da actividade corrente 430.387                611.665                637.674             353.753            320.873          
Custo extraordinário -                           -                           66.002               -                       -                     

Resultados de pré-aquisição -                           106.167                -                        -                       -                     

          Lucro consolidado do exercício 430.387               505.498               571.672            353.753           320.873         

(Unidade: Milhares de Euros)
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
PROVISÕES PARA RISCOS DE CRÉDITO POR SECTOR DE ACTIVIDADE REFERENTES AO GRUPO 

EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2002
(Unidade: Milhares de Euros)

1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Agricultura e silvicultura 3.737                   12.950                  21.453                  17.027                  18.742                  

Indústrias extractivas 1.260                   3.007                   4.640                   3.729                   6.237                   

Alimentação, bebidas e tabaco 13.860                  28.527                  32.191                  27.809                  32.321                  

Têxteis 28.430                  53.131                  56.298                  50.769                  48.358                  

Madeira e cortiça 9.386                   20.890                  22.569                  19.827                  16.141                  

Papel, artes gráficas e editoras 5.035                   10.046                  8.950                   7.204                   7.002                   

Químicas 4.187                   19.738                  19.020                  16.563                  18.280                  

Máquinas, equipamentos e metalúrgicas de base 12.069                  34.940                  62.140                  38.587                  53.270                  

Electricidade, água e gás 4.498                   13.263                  7.668                   6.479                   6.735                   

Construção 38.508                  72.636                  81.006                  68.509                  65.360                  

Comércio a retalho 19.194                  54.638                  60.786                  50.386                  39.265                  

Comércio por grosso 42.258                  85.423                  83.268                  72.172                  66.475                  

Restaurantes e hotéis 4.653                   13.259                  14.133                  12.971                  12.551                  

Transportes e comunicações 8.050                   26.236                  23.080                  21.282                  23.116                  

Serviços 81.285                  171.279                194.482                167.420                158.221                

Crédito ao consumo 52.716                  92.238                  108.264                91.226                  86.587                  

Crédito hipotecário 82.719                  144.112                160.491                140.312                123.877                

Outras actividades nacionais 21.340                  48.939                  39.867                  49.413                  55.746                  

Outras actividades internacionais 50.730                  60.551                  62.831                  51.945                  58.585                  

483.915                965.803                1.063.137             913.630                896.869                 
 
 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
% DE COBERTURA DE PROVISÕES SOBRE CRÉDITO VENCIDO POR SECTOR DE ACTIVIDADE REFERENTE AO GRUPO

EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2002 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999, 2000 e 2002
(Unidade: Percentagem)

1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Agricultura e silvicultura 108 55                        95                        77                        63                        

Indústrias extractivas 298 225                      131                      121                      73                        

Alimentação, bebidas e tabaco 115 202                      126                      137                      102                      

Têxteis 112 73                        95                        89                        96                        

Madeira e cortiça 86 136                      104                      106                      96                        

Papel, artes gráficas e editoras 179 128                      115                      116                      93                        

Químicas 572 286                      365                      384                      274                      

Máquinas, equipamentos e metalúrgicas de base 172 138                      88                        57                        82                        

Electricidade, água e gás 224.900 28.833                  27.386                  34.100                  766                      

Construção 164 158                      157                      134                      126                      

Comércio a retalho 127 110                      115                      125                      122                      

Comércio por grosso 101 112                      81                        80                        78                        

Restaurantes e hotéis 177 170                      165                      164                      129                      

Transportes e comunicações 203 274                      232                      238                      156                      

Serviços 288 298                      353                      380                      239                      

Crédito ao consumo 98 118                      99                        104                      86                        

Crédito hipotecário 259 462                      196                      211                      128                      

Outras actividades nacionais 402 175                      186                      198                      386                      

Outras actividades internacionais 1.590 747                      368                      305                      368                      

178                      173                      146                      143                      127                       
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5.1.3 Situação económico-financeira do BCP 
 
O quadro seguinte sintetiza os principais indicadores económicos e financeiros do BCP, em base 
consolidada, para os últimos três anos e para o primeiro semestre de 2001 e 2002: 
 

Síntese Financeira 1999 2000 2001 30 Jun. 01 30 Jun. 02
(milhares de euros, excepto percentagens)

Activo total 35.298.611 61.979.004 62.960.708 62.946.033 60.795.744
Créditos sobre clientes 23.735.831 41.113.230 42.938.314 42.931.002 44.216.241
Carteira de títulos 3.610.705 5.786.699 4.782.778 4.891.379 4.196.329
Imobilizado total 1.325.541 1.336.606 1.446.695 1.360.983 1.314.275
Recursos totais de clientes (1) 26.080.181 47.609.987 49.068.167 45.752.015 48.773.665
Situação líquida 1.813.230 1.820.506 2.187.176 2.232.906 1.863.710
Acções preferenciais 917.550 1.215.755 1.223.725 1.230.907 1.205.292
Passivos subordinados 751.459 1.572.984 2.883.598 2.748.622 2.882.675
Sit. Líquida, Acções preferenciais e Pass. Subordinados 3.482.239 4.609.245 6.294.499 6.212.435 5.951.677

Margem financeira 755.554 1.252.584 1.351.858 669.769 664.034
Provisão para riscos de crédito 150.532 235.090 208.478 104.889 174.739

Outros proveitos (2) 1.145.915 1.440.497 1.214.412 646.569 756.790

Outros custos (3) 1.152.741 1.649.749 1.611.400 760.987 845.576
Provisão para impostos sobre lucros 53.941 129.698 84.455 48.034 41.928
Interesses minoritários 113.868 173.046 90.265 48.675 37.708
Lucro líquido atribuível ao Banco 430.387 505.498 571.672 353.753 320.873

Número médio de acções 1.055.075.859 1.609.011.605 2.272.727.852 2.217.846.014 2.326.714.877
Resultados líquidos por acção (Euros) 0,41 0,31 0,25 0,16 0,14

Rendibilidade dos activos médios (ROA) 1,3% 0,9% 0,9% 1,2% 1,1%
Rendibilidade dos capitais próprios médios (ROE) 25,0% 27,7% 26,2% 32,6% 32,1%

Margem de intermediação financeira 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6%
Outros proveitos / Proveitos totais (4) 47,9% 48,1% 44,7% 46,2% 47,1%

Custos de transformação / Proveitos totais (4) 60,3% 56,4% 56,6% 55,1% 57,6%

Rácios de solvabilidade
Banco de Portugal 10,1% 8,1% 8,3% 9,5% 8,8%
BIS – Tier One 8,5% 7,1% 6,5% 7,7% 6,0%
BIS – Total 11,0% 9,2% 9,4% 10,6% 9,8%

Total provisões / Crédito vencido total 177,8% 172,8% 146,3% 153,8% 137,1%
Crédito vencido total / Crédito total 1,1% 1,3% 1,7% 1,5% 1,6%

Capitalização bolsista (final do ano) 5.510.001 11.873.828 10.586.553 10.237.545 8.166.769
Valor de mercado por acção (Euros)

Máximo do ano 5,76 5,98 5,74 5,49 4,54
Mínimo do ano 4,69 5,10 3,35 4,15 3,47
Fecho 5,51 5,65 4,55 4,40 3,51

Cotação / Resultados por acção (PER) 13,5 18,0 18,1 13,7 12,6
Cotação / Valor contabilístico por acção (PBV) 3,2 5,0 4,7 4,4 4,4

Sucursais em Portugal 915 1.383 1.139 1.268 1.112
Colaboradores 10.862 16.099 14.103 14.727 14.022
Valores por acção e número médio de acções ajustados pelo efeito dos stock splits .
(1) Inclui Débitos para com clientes titulados e não titulados, Certificados de depósito, Patrimónios sob gestão e Seguros de capitalização. 
   Expurgados do negócio transferido para a F&C.
(2)  Líquido de prejuízos em operações financeiras.
(3) Excluindo prejuízos em operações financeiras.
(4) Expurgados de operações não recorrentes.  
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5.1.4 Empresas subsidiárias do Grupo BCP 
 
Seguidamente, apresenta-se a listagem das empresas subsidiárias do Grupo BCP incluídas na 
consolidação pelo método integral, em 30/06/2002, no âmbito do Decreto-Lei n.º 36/92. 
 

Grupo Banco
% de % de

% de particip. particip.
Empresas subsidiárias controlo efectiva directa

AF Investimentos, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 100,0 100,0 100,0
AF  Internacional, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 100,0 100,0 –  
AF Investimentos - Fundos Mobiliários, S.A 100,0 100,0 –  
AF Investimentos - Fundos Imobiliários, S.A 100,0 100,0 –  
AF Investimentos - Gestão de Patrimónios, S.A 100,0 100,0 –  
BCP Investimentos International, S.A. 100,0 100,0 –  
AF Investimentos International, S.A. 100,0 100,0 –  
Prime Internacional, S.A. 100,0 100,0 –  
AF Investments, Limited 100,0 100,0 –  
M - Conseil, S.A. 100,0 100,0 –  
Leasefactor, S.G.P.S., S.A. 100,0 100,0 89,0
BCP Factoring, S.A. 100,0 100,0 –  
BCP Leasing, S.A. 100,0 100,0 –  
BCP Investimento - Banco Comercial Português de Investimento, S.A 100,0 100,0 –  
Cisf  Imobiliária - Companhia de  Investimentos e Gestão de Imóveis, S.A 100,0 100,0 –  
BCP Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A 100,0 100,0 –  
Corretora Independente Portuguesa CIP - Brokers, S.A 100,0 100,0 –  
BCP Internacional II, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 100,0 100,0 100,0
BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 100,0 100,0 100,0
Pirâmide - Estudos e Participações, S.G.P.S., S.A 100,0 100,0 –  
BPA Internacional, S.G.P.S., Sociedade  Unipessoal, Lda. 100,0 100,0 –  
Chemical S.G.P.S, S.A. 100,0 100,0 –  
CrediBanco - Banco de Crédito Pessoal, S.A 100,0 100,0 –  
Banco Expresso Atlântico, S.A. 100,0 100,0 –  
Interbanco, S.A. 50,0 50,0 –  
Polyfinances, S.A. 99,9 50,0 –  
Polyfinances Holding, Ltd. 100,0 50,0 –  
Multifinance, Corp., Ltd. 100,0 50,0 –  
Banco de Investimento Imobiliário, S.A. 69,9 69,9 69,9
BII Internacional, S.G.P.S., Lda. 100,0 69,9 –  
BII Finance Company Limited 100,0 69,9 –  
Banco Comercial de Macau, S.A.R.L. 100,0 100,0 –  
BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L. 66,7 66,7 –  
BIM Investimento, S.A.R.L. 75,0 58,4 –  
BIM Leasing, S.A.R.L. 95,0 71,7 –  
Banque BCP, S.A.S. 100,0 100,0 100,0
Banque BCP (Luxembourg), S.A. 100,0 100,0 –  
NovaBank, S.A. 50,0 50,0 1,5
Sitebank A.S. 100,0 50,0 –  
Banco ActivoBank (Portugal), S.A. 100,0 100,0 –  
Banco Mello (Cayman), Ltd. 100,0 100,0 –  
Mello Capital, Ltd. 100,0 –  –  
BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited 100,0 100,0 –  
BCP International Bank Limited 100,0 52,5 –  
BCP Investiment, B.V. 100,0 100,0 –  
BCP.BS, Holding B.V. 100,0 100,0 100,0
BitalBond, B.V. 100,0 100,0 100,0
BCP Finance Bank Ltd 100,0 100,0 –  
BCP Finance Company, Ltd 100,0 –  –  
BCP Capital Finance Limited 100,0 100,0 –  
BPA Overseas Bank Ltd 100,0 100,0 –  
BCP Overseas Limited 100,0 100,0 100,0
BCP IFSC, Limited 100,0 100,0 –  
BCP Ireland Investments Limited 100,0 100,0 100,0
BPA Ireland Limited 100,0 100,0 99,0
BPA Ireland Investments Incorporated 100,0 100,0 –  
BitalPart, B.V. 100,0 100,0 –  
SENLOC - Investimentos e Serviços, Lda. 100,0 100,0 –  
SottoMayor Bank Canada 100,0 100,0 –  
B.C. Português - Escritório de Representações e Serviços, S/C Ltda. 100,0 100,0 100,0
Banco Português do Atlântico (USA), Inc. 100,0 100,0 –  
BPABank National Association 100,0 100,0 –  
Caracas Financial Services, Limited 100,0 100,0 100,0
ServiBanca - Empresa de Prestação de Serviços, A.C.E. 95,7 93,1 50,9
Comercial Imobiliária, S.A. 100,0 100,0 100,0
MC - Teleserviços, Serviços e Correio Electrónico, S.A 100,0 100,0 100,0  



   
 

 

81 

Em 30/06/2002 as empresas subsidiárias do Grupo BCP incluídas na consolidação de contas pelo 
método proporcional foram as seguintes: 
 

Grupo Banco
% de % de

% de particip. particip.
Empresas subsidiárias controlo efectiva directa

ActivoBank, S.A. 46,6 46,6 16,2
Corretora Ibersecurities, S.A. 46,6 46,6 –  
Managerland, S.A. 50,0 50,0 50,0
Pinto Totta International Finance, Limited 50,0 –  –   

 
 
Em 30/06/2002, as subsidiárias excluídas da consolidação de contas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
36/92, tendo em atenção a diferente natureza da sua actividade ou a sua imaterialidade e que são 
registadas pelo método da equivalência patrimonial, foram as seguintes: 
 
 

Grupo Banco
% de % de

% de particip. particip.
Empresas subsidiárias controlo efectiva directa

CISF Veículos - Sociedade de  Aluguer, Lda. 100,0 100,0 –  
Luso Atlântica - Aluguer de Viaturas, S.A. 100,0 100,0 –  
IT Car Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. 100,0 50,0 –  
Mozambique Capital Partners, Ltd. 50,0 50,0 50,0
Servitrust - Trust Management and Services, S.A 100,0 100,0 100,0
Sottotur - Estudo e Promoção de Viagens, Turismo e Lazer, S.A 100,0 100,0 100,0
Tecnilease - Comércio e Aluguer de Equipamentos, S.A 100,0 100,0 –  
Tottatur - Viagens e Turismo, S.A. 100,0 100,0 100,0
Unilong - Sociedade de Aluguer de Longa Duração, S.A 100,0 100,0 –  
VSC - Aluguer de Veículos Sem Condutor, Lda. 50,0 50,0 –   

 
 
Em 30/06/2002, as empresas associadas eram as seguintes: 
 
 

Grupo Banco
% de % de

% de particip. particip.
Empresas associadas controlo efectiva directa

GICES - Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários,S.A 20,0 20,0 –  
Intertrust S.A. 25,0 12,5 –  
Mozambique Investment Company, Ltd. 31,1 28,9 23,4
OPE - Optimização Energética, S.A. 25,0 25,0 –  
Paço da Palmeira - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda 20,0 20,0 20,0
SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, S.A. 21,9 21,9 20,4
Unicre - Cartão de Crédito Internacional, S.A. 30,3 30,3 29,2  
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Em 30/06/2002, as participações em grupos financeiros eram as seguintes: 
 
 

Grupo Banco
% de % de

% de particip. particip.
Grupos financeiros controlo efectiva directa

Banco Sabadell, S.A. 8,5 8,5 –  
BIG Bank Gdanski, S.A. 46,6 46,6 46,6
Eureko B.V. 24,6 24,6 –   

 
 
5.1.5 Transcrição da Certificação Legal de Contas 
 
A Certificação Legal das Contas, relativa aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, foi realizada pelo 
Revisor Oficial de Contas Dr. Mário Branco Trindade, inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 217. 
 
Reproduz-se de seguida o teor da Certificação Legal das contas anuais individuais do BCP. 
 
 
Certificação Legal de Contas Individuais do Exercício de 1999 
 
 “Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras anexas do Banco Comercial Português, S.A., as quais 

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 1999 (que evidencia um total de balanço de 
4.311.748.363 contos e um total de capital próprio de 425.114.340 contos, incluindo um 
resultado líquido de 44.394.560 contos), a Demonstração dos Resultados do exercício findo 
naquela data e os correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o 
referido exame incluiu: 
 
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; 
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• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, 
tendo em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras. 
 
5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 

auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco 
Comercial Português, S.A., em 31 de Dezembro de 1999, bem como o resultado das suas 
operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 
estabelecidos pelo Banco de Portugal para o sector bancário. 

 
Porto, 4 de Fevereiro de 2000 
Mário Branco Trindade”  
 
 
Certificação Legal de Contas Individuais do Exercício de 2000 
 
“Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras anexas do Banco Comercial Português, S.A., as quais 

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2000 (que evidencia um total de balanço de 
12.234.394.359 contos e um total de capital próprio de 692.657.714 contos, incluindo um 
resultado líquido de 216.745.319 contos), a Demonstração dos Resultados do exercício findo 
naquela data e os correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o 
referido exame incluiu: 
 
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; 
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• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, 
tendo em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras. 
 
5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 

auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco 
Comercial Português, S.A., em 31 de Dezembro de 2000, bem como o resultado das suas 
operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 
estabelecidos pelo Banco de Portugal para o sector bancário. 

 
Porto, 24 de Janeiro de 2001 
Mário Branco Trindade” 
 
 
Certificação Legal de Contas Individuais do Exercício de 2001 
 
“Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras anexas do Banco Comercial Português, S.A., as quais 

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2001 (que evidencia um total de balanço de 
63.390.023 milhares de euros e um total de capital próprio de 4.410.593 milhares de euros, 
incluindo um resultado líquido de 516.616 milhares de euros), a Demonstração dos Resultados 
do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Banco e o resultado 
das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o 
referido exame incluiu: 

 
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; 
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• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, 
tendo em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras. 
 
5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 

auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco 
Comercial Português, S.A., em 31 de Dezembro de 2001, bem como o resultado das suas 
operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 
estabelecidos pelo Banco de Portugal para o sector bancário. 

 
 
Porto, 22 de Janeiro de 2002 
Mário Banco Trindade”  
 
 
 
Reproduz-se de seguida o teor da Certificação Legal das contas anuais consolidadas do BCP: 
 
 
Certificação Legal de Contas Consolidadas do Exercício de 1999 
 
 “Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Grupo Banco Comercial 

Português, as quais compreendem o Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 1999 (que 
evidencia um total de balanço de 7.076.736.190 contos e um total de capital próprio de 
363.519.916 contos, incluindo um resultado líquido de 86.284.767 contos), a Demonstração 
Consolidada dos Resultados e a Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do exercício 
findo naquela data e os correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto 
das empresas englobadas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os 
fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos 
adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
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seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. 
Para tanto, o referido exame incluiu: 
 
• a verificação de as demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem 

sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o não tenham sido, a 
verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes 
e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

• a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência 
patrimonial; 

• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua aplicação 
uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras consolidadas. 
 
5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 

auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira 
consolidada do Grupo Banco Comercial Português, em 31 de Dezembro de 1999, o resultado 
consolidado das suas operações e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela 
data, em conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos pelo Banco de Portugal 
para o sector bancário. 

 
Porto, 4 de Fevereiro de 2000 
Mário Branco Trindade”  
 
 
Certificação Legal de Contas Consolidadas do Exercício de 2000 
 
“Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Grupo Banco Comercial 

Português, as quais compreendem o Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2000 (que 
evidencia um total de balanço de 12.425.674.749 contos e um total de capital próprio de 
364.978.610 contos, incluindo um resultado líquido de 101.343.162 contos), a Demonstração 
Consolidada dos Resultados e a Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do exercício 
findo naquela data e os correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto 
das empresas englobadas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os 
fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos 
adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. 



   
 

 

87 

3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 
baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 

 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. 
Para tanto, o referido exame incluiu: 
 
• a verificação de as demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem 

sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o não tenham sido, a 
verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes 
e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

• a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência 
patrimonial; 

• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua aplicação 
uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras consolidadas. 
 

5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 
auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 

 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira 
consolidada do Grupo Banco Comercial Português, em 31 de Dezembro de 2000, o resultado 
consolidado das suas operações e os fluxos consolidados de caixa no exercício findo naquela 
data, em conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos pelo Banco de Portugal 
para o sector bancário. 

 
Porto, 24 de Janeiro de 2001 
Mário Branco Trindade”  
 
 
 
Certificação Legal de Contas Consolidadas do Exercício de 2001 
 
“Introdução 
 
1. Examinei as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Grupo Banco Comercial 

Português, as quais compreendem o Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2001 (que 
evidencia um total de balanço de 62.960.708 milhares de euros e um total de capital próprio de 
2.187.176 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 571.672 milhares de euros), a 
Demonstração dos Resultados Consolidados e a Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Consolidados do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos. 
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Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras 

consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto 
das empresas englobadas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os 
fluxos de caixa consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos 
adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. 

 
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, 

baseada no meu exame daquelas demonstrações financeiras. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo 
seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. 
Para tanto, o referido exame incluiu: 

 
• a verificação de as demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação terem 

sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o não tenham sido, a 
verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes 
e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

 
• a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência 

patrimonial; 
 

• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, a sua aplicação 
uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; 

 
• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

  
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras consolidadas. 
 
5. Entendo que o exame efectuado, conjuntamente com o exame e a opinião formulada pelos 

auditores, proporcionam uma base aceitável para a expressão da minha opinião. 
 
Opinião 
 
6. Em minha opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira 
consolidada do Grupo Banco Comercial Português, em 31 de Dezembro de 2001, o resultado 
consolidado das suas operações e os fluxos de caixa consolidados no exercício findo naquela 
data, em conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos pelo Banco de Portugal 
para o sector bancário.                

 
Porto, 22 de Janeiro de 2002 
Mário Branco Trindade”  
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5.2 Cotações 
 
Os mapas que se seguem apresentam as cotações médias, máximas e mínimas verificadas nos últimos 
doze meses, relativamente aos valores mobiliários emitidos pelo BCP. 
 
 

Data
Mínima Média Máxima

2001
Dezembro 4,37 4,53 4,60

2002
Janeiro 4,05 4,08 4,54
Fevereiro 3,64 4,02 4,09
Março 4,00 4,05 4,23
Abril 3,82 3,86 4,10
Maio 3,65 3,67 3,84
Junho 3,47 3,51 3,70
Julho 2,83 2,99 3,56
Agosto 2,69 2,81 3,02
Setembro 2,11 2,17 2,83
Outubro 1,71 2,09 2,26
Novembro 2,11 2,40 2,82

Fonte: Bloomberg  

Cotação (Euro)
Euronext Lisboa

Acções BCP Nominativas

 
 
 

ADRs BCP
New York Stock Exchange

Data
Mínima Média Máxima

2001
Dezembro 19,45 20,07 20,39

2002
Janeiro 17,64 17,64 20,11
Fevereiro 16,00 17,34 17,35
Março 17,33 17,80 18,64
Abril 17,20 17,40 18,25
Maio 16,60 17,25 17,69
Junho 16,60 17,28 17,55
Julho 14,25 14,56 17,22
Agosto 13,39 13,82 14,54
Setembro 10,75 10,81 13,49
Outubro 8,90 10,37 11,01
Novembro 10,44 11,89 13,84

Fonte: Bloomberg  

Cotação (USD)
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Data
Mínima Média Máxima

2001
Dezembro

2002
Janeiro 3,60 3,95 4,60
Fevereiro
Março
Abril 3,70 3,80 4,10
Maio 3,80 3,80 3,90
Junho
Julho 3,20 3,20 3,55
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Fonte: Bloomberg  

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

Acções BCP Nominativas
Frankfurt Stock Exchange

sem transacções

Cotação (Euro)

 
 
 

Data
Mínima Média Máxima

2001
Dezembro n.d. (1) 2,80 n.d.(1)

2002
Janeiro n.d. (1) 2,62 n.d.(1)

Fevereiro n.d. (1) 2,38 n.d.(1)

Março n.d. (1) 2,53 n.d.(1)

Abril n.d. (1) 2,43 n.d.(1)

Maio n.d. (1) 2,34 n.d.(1)

Junho n.d. (1) 2,30 n.d.(1)

Julho n.d. (1) 2,06 n.d.(1)

Agosto n.d. (1) 1,78 n.d.(1)

Setembro n.d. (1) 1,60 n.d.(1)

Outubro n.d. (1) n.d. n.d.(1)

Novembro n.d. (1)
n.d. n.d.(1)

Fonte: London Stock Exchange  
(1) Informação não disponível pois a London Stock Exchange 
não fornece estes dados para algumas empresas, designadamente
o BCP. Outras fontes, como a Bloomberg e a reuters, também 
não dispõem desta informação.

Cotação (GBP)

Acções BCP Nominativas
London Stock Exchange

 
 
 

Data
Mínima Média Máxima

2001
Novembro
Dezembro

2002
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Fonte: Bloomberg  

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções

sem transacções
sem transacções

Cotação (Euro)

Acções BCP Nominativas
Euronext Amsterdão

sem transacções

sem transacções

sem transacções
sem transacções

sem transacções
sem transacções
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Emissão Cotação 2001

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
mínima 98,75 - 99,60 - - - 99,40 99,40 - - - 99,50

média 98,74 - 99,60 - - - 99,39 99,40 - - - 99,50

máxima 98,75 - 99,60 - - - 99,40 99,40 - - - 99,50

mínima 98,25 98,25 98,25 99,00 99,05 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

média 98,26 98,26 98,25 99,00 99,05 99,01 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

máxima 98,26 98,26 98,25 99,00 99,05 99,01 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

mínima 99,98 - 99,00 99,01 99,60 99,70 - - 99,71 - - 99,70

média 99,98 - 99,00 99,01 99,60 99,70 - - 99,71 - - 99,70

máxima 99,98 - 99,00 99,01 99,60 99,70 - - 99,71 - - 99,70

mínima 99,31 99,90 99,01 99,01 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,60

média 99,31 99,90 99,01 99,01 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,60

máxima 99,31 99,90 99,90 99,01 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64 99,64

mínima 99,00 99,00 99,01 99,01 99,40 99,40 99,40 99,00 99,00 99,00 99,40 99,41

média 99,00 99,00 99,01 99,19 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,41

máxima 99,00 99,01 99,01 99,20 99,40 99,40 99,40 99,41 99,41 99,41 99,40 99,41

mínima 99,60 99,60 99,60 99,60 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85

média 99,60 99,60 99,60 99,66 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85

máxima 99,60 99,61 99,60 99,85 99,85 99,85 99,86 99,85 99,85 99,86 99,86 99,85

mínima 78,50 78,00 78,00 78,00 80,00 78,01 78,96 78,00 78,05 78,01 78,07 80,00

média 79,74 78,00 78,00 78,57 80,00 78,01 78,99 78,35 78,05 79,58 79,35 80,01

máxima 80,00 78,00 78,00 80,00 80,00 79,00 79,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,02

mínima - - - - - - - - - 99,10 - -

média - - - - - - - - - 99,10 - -

máxima - - - - - - - - - 99,10 - -

mínima 96,71 96,92 97,41 97,25 97,16 97,76 97,80 98,90 100,18 100,84 101,59 101,59

média 97,19 97,05 97,49 97,46 97,56 97,76 98,17 99,16 100,19 101,00 101,59 101,79

máxima 97,41 97,85 97,64 97,59 97,85 97,77 98,67 99,61 100,29 101,24 101,59 101,95

mínima 100,28 100,79 100,47 101,02 100,87 100,89 100,64 101,15 101,82 101,23 102,69 102,95

média 100,75 100,86 100,68 101,04 100,87 100,97 100,77 101,19 101,86 101,52 102,78 103,10

máxima 100,76 101,05 100,88 101,08 100,88 101,02 100,83 101,39 101,00 102,57 102,95 103,25

mínima 90,83 90,91 91,16 91,32 91,13 91,70 91,94 92,63 93,60 93,98 94,49 94,95

média 90,97 91,11 91,27 91,41 91,13 91,72 92,51 92,93 93,60 94,21 94,59 94,95

máxima 91,13 91,38 91,28 91,50 91,13 91,81 92,62 92,98 93,64 94,26 94,69 94,97

mínima - - - 99,80 - - - - - - 99,00 -

média - - - 99,80 - - - - - - 99,00 -

máxima - - - 99,80 - - - - - - 99,00 -

mínima 99,50 99,50 99,50 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30

média 99,50 99,50 99,50 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30

máxima 99,50 99,50 99,50 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30

mínima 94,02 94,02 94,90 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,01 95,00 95,00

média 94,02 94,99 94,99 95,01 95,05 95,10 95,02 95,05 95,08 95,33 95,03 95,09

máxima 95,02 95,10 95,01 95,05 95,12 96,00 95,05 95,15 95,13 96,01 95,06 95,15

Fonte: Dathis

UBP Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1996/2006)

UBP Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1993/2004)

UBP Obrigações de Caixa 
Subordinadas -  2ª emissão 
(1993/2004)

Investimento Mello Europa 
(1999/2003)

Investimento Mello Multimedia 
(1999/2003)

Investimento Mello EUA 
(1999/2004)

BPSM - Tops, 1ª, 2ª série (1997)

Banco Mello Subordinadas -   1ª 
emissão (1995/2005)

2002

BPA Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1993/2003)

BPSM Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1995/2005)

BPA Obrigações de Caixa 
Subordinadas - 2ª emissão 
(1993/2003)

BPSM Obrigações de Caixa 
Subordinadas - 2ª emissão 
(1995/2003)

BCP Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1993/2003)

BCP Obrigações de Caixa 
Subordinadas (1995/2005)

 
 
 
5.3 Demonstração de Fluxos de Caixa 
 
Apresenta-se de seguida a Demonstração de Fluxos de Caixa Individuais e Consolidados relativos aos 
exercícios de 1999, 2000 e 2001 e aos semestres findos em 30 de Junho de 2001 e 2002. 
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais

para 30 Junho 2002 e 2001 e para os anos findos em 31 de Dezembro de 2001, 2000 e 1999

1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Fluxos de caixa de actividades operacionais
     Juros e comissões recebidas 858.942                3.341.649             3.396.540           1.709.482            1.549.028            
     Recebimentos por prestação de serviços 11.477                  130.873                167.009             55.694                 78.235                 
     Pagamento de juros e comissões (595.708)               (1.987.979)            (2.556.288)         (1.070.618)           (1.126.558)           
     Recuperação de empréstimos previamente abatidos 14.978                  52.273                  62.444               29.532                 31.106                 
     Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores (341.119)               (788.265)               (1.314.486)         (656.433)              (548.441)              

(51.430)                748.551                (244.781)           67.657                (16.630)               
     Diminuição / (aumento) de activos operacionais:
        Fundos adiantados a instituições de crédito 1.639.127             1.706.004             (1.171.659)         1.739.987            1.145.728            
        Depósitos detidos de acordo com fins de controlo monetário (23.403)                 (100.861)               (72.725)              280.411               402.241               
        Fundos adiantados a clientes (2.801.033)            (5.705.062)            (40.875)              (2.556.600)           (1.118.667)           
        Títulos negociáveis a curto prazo 25.227                  63.562                  (134.041)            (38.670)                86.575                 

     Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais:
        Débitos para com instituições de crédito – à vista (185.795)               1.815.931             (767.417)            804.785               (749.730)              
        Débitos para com instituições de crédito – a prazo (804.599)               57.640                  2.191.423           230.499               (231.773)              
        Débitos para com clientes – à vista 600.410                197.881                240.185             (1.122.818)           (874.256)              
        Débitos para com clientes – a prazo 177.194                806.608                (1.910.104)         (1.342.908)           141.000               

(1.424.302)           (409.746)              (1.909.994)         (1.937.657)          (1.215.512)           
     Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos 4                          3.693                    8.483                 (3)                        (5.237)                  

(1.424.298)           (406.053)              (1.901.511)         (1.937.660)          (1.220.749)          

Fluxos de caixa de actividades de investimento
     Cedência de participações financeiras 24.963                  1.708.092             1.042.026           790.128               38.411                 
     Aquisição de participações financeiras (22.128)                 (1.799.763)            (694.507)            (222.872)              (146.237)              
     Dividendos recebidos 394.433                118.928                203.235             62.330                 41.904                 
     Juros recebidos de títulos de investimento 45.477                  288.238                284.307             169.990               109.275               
     Venda de títulos de investimento 1.445.951             2.173.672             7.912.120           4.433.613            711.506               
     Compra de títulos de investimento (1.245.724)            (5.408.961)            (7.384.459)         (3.598.672)           (388.844)              
     Vencimentos de títulos de investimento 311.375                2.839.787             62.742               32.460                 431.210               
     Compra de imobilizações (167.017)               (78.756)                 (132.706)            (75.358)                (22.779)                
     Venda de imobilizações 23.787                  13.745                  53.576               3.622                   2.942                   
     Aumento / (diminuição) em outras contas do activo (224.340)               99.899                  (1.454.170)         417.054               (58.352)                

586.777               (45.119)                (107.836)           2.012.295            719.036               

Fluxos de caixa de actividades de financiamento
     Emissão de dívida subordinada 1.170.000             1.086.949             1.295.000           1.175.000            200.000               
     Reembolso de dívida subordinada (26.152)                 (519.191)               -                        (14.964)                (566.166)              
     Emissão de empréstimos obrigacionistas 98.500                  998.596                606.750             83.182                 247.263               
     Reembolso de empréstimos obrigacionistas (9.976)                   (44.892)                 (37.410)              -                          (96.610)                
     Aumento de capital 15.119                  -                           168.125             168.125               -                          
     Prémio de emissão 15.005                  -                           545.073             545.073               (86)                      
     Dividendos pagos e bónus a empregados (123.233)               (166.440)               (24.940)              (33.885)                (373.830)              
     Aumento / (diminuição) noutras contas de passivo (175.709)               133.930                (231.810)            (339.905)              131.122               

963.554               1.488.952             2.320.788          1.582.626            (458.307)             

     Variação líquida em caixa e seus equivalentes 126.033                1.037.780             311.441             1.657.261            (960.020)              
     Caixa e seus equivalentes no início do período 446.039                572.072                1.609.852           1.609.853            1.921.293            

     Caixa e seus equivalentes no fim do período 572.072               1.609.852             1.921.293          3.267.114            961.273               

(Unidade: Milhares de Euros)
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS
Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados

para 30 Junho 2002 e 2001 e para os anos findos em 31 de Dezembro de 2001, 2000 e 1999

1999 2000 2001 Junho 2001 Junho 2002

Fluxos de caixa de actividades operacionais
     Juros e comissões recebidas 1.894.097              3.487.911               3.547.477            1.868.328            1.690.904             
     Recebimentos por prestação de serviços 132.853                93.792                    191.903               92.884                 144.354                
     Pagamento de juros e comissões (872.494)               (1.687.941)              (2.223.225)           (1.042.123)           (934.062)               
     Recuperação de empréstimos previamente abatidos 35.934                  64.015                    79.613                 38.255                 45.374                  
     Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores (841.809)               (1.104.702)              (1.627.938)           (785.618)              (735.607)               

348.581                853.075                 (32.170)               171.726               210.963               
     Diminuição / (aumento) de activos operacionais:
        Fundos adiantados a instituições de crédito 530.756                748.135                  1.145.619            (340.757)              790.578                
        Depósitos detidos de acordo com fins de controlo monetário (115.683)               (75.628)                   (62.011)               281.596               410.311                
        Fundos adiantados a clientes (5.710.917)             (7.196.176)              (2.127.124)           (1.975.652)           (1.451.320)            
        Títulos negociáveis a curto prazo (175.585)               305.777                  41.061                 (54.926)                71.865                  

     Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais:
        Débitos para com instituições de crédito – à vista (505.660)               260.822                  (84.841)               (29.325)                25.550                  
        Débitos para com instituições de crédito – a prazo 3.362.459              734.956                  (3.258.690)           (80.949)                (1.799.554)            
        Débitos para com clientes – à vista 998.503                252.976                  649.329               (1.160.690)           (841.967)               
        Débitos para com clientes – a prazo (243.586)               1.006.746               (128.500)              (626.927)              (354.357)               

(1.511.132)            (3.109.317)             (3.857.327)          (3.815.904)          (2.937.931)           
     Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos (44.711)                 (46.064)                   (19.815)               (11.009)                (15.118)                

(1.555.843)            (3.155.381)             (3.877.142)          (3.826.913)          (2.953.049)           

Fluxos de caixa de actividades de investimento
     Cedência de participações financeiras 1.041.503              1.850.677               -                         -                          33.294                  
     Aquisição de participações financeiras (506.715)               (3.494.811)              (597.785)              (167.453)              (29.656)                
     Dividendos recebidos 16.554                  39.128                    87.871                 82.383                 68.060                  
     Juros recebidos de títulos de investimento 128.300                221.369                  216.624               127.225               90.146                  
     Venda de títulos de investimento 4.579.637              6.327.258               13.654.311          6.131.784            1.223.563             
     Compra de títulos de investimento (6.319.704)             (9.955.149)              (12.692.570)         (5.309.138)           (1.613.866)            
     Vencimentos de títulos de investimento 1.739.116              3.629.044               236.751               180.660               952.367                
     Compra de imobilizações (191.512)               (212.743)                 (314.458)              (133.276)              (115.649)               
     Venda de imobilizações 43.544                  21.840                    32.261                 18.058                 237.588                
     Aumento / (diminuição) em outras contas do activo (352.805)               805.835                  (398.681)              (335.739)              287.869                

177.918                (767.552)                 224.324               594.504               1.133.716             

Fluxos de caixa de actividades de financiamento
     Emissão de dívida subordinada 16.250                  250.454                  1.357.426            1.191.777            203.314                
     Reembolso de dívida subordinada (9.250)                   -                             (52.312)               (26.594)                (202.883)               
     Emissão de empréstimos obrigacionistas 2.150.166              5.259.931               3.217.311            5.476.915            3.787.228             
     Reembolso de empréstimos obrigacionistas (67.473)                 (1.091.608)              (1.014.604)           (4.063.905)           (2.391.867)            
     Aumento de capital 15.119                  -                             168.125               168.125               -                          
     Prémio de emissão 15.005                  -                             545.073               545.073               (86)                       
     Certificados de depósito 443                       (675)                       992                     395                     (252)                     
     Dividendos pagos e bónus a empregados (125.884)               (168.428)                 (28.116)               (37.060)                (376.612)               
     Aumento / (diminuição) noutras contas de passivo e 
            interesses minoritários (308.505)               211.056                  (353.861)              (343.363)              121.407                

1.685.871             4.460.730              3.840.034           2.911.363            1.140.249             

     Efeitos de alterações da taxa de câmbio em caixa e 

           seus equivalentes 28.253                  19.238                    36.374                 54.264                 (86.515)                

     Variação líquida em caixa e seus equivalentes 336.199                557.035                  223.590               (266.782)              (765.599)               
     Caixa e seus equivalentes no início do período 834.663                1.170.858               1.727.893            1.727.894            1.951.483             

     Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.170.862             1.727.893              1.951.483            1.461.112            1.185.884             

(Unidade: Milhares de Euros)

 
 
 
5.4 Informações sobre as participadas 
 
Atendendo à sua actual dimensão e estrutura, o Grupo BCP tem as suas subsidiárias agrupadas em 
holdings de acordo com as diferentes esferas da actividade financeira. Neste âmbito, destacamos as 
sociedades gestoras de participações sociais a seguir apresentadas: 
 

• AF Investimentos, S.G.P.S., S.A.: Gestão de fundos de investimento mobiliário, imobiliário e 
gestão de patrimónios; 
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• Leasefactor, S.G.P.S., S.A.: Crédito especializado, nomeadamente leasing  e factoring; 
 

• BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.: Gestão de 
participações financeiras em instituições financeiras nacionais; 

 
• BCP – Internacional II, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda.: Gestão de participações 

financeiras em instituições financeiras sediadas fora da União Europeia. 
 
Em relação às empresas consideradas mais representativas no Grupo BCP, são a seguir apresentadas 
informações individualizadas relativas a Junho de 2002, bem como informações respeitantes às 
relações económicas ocorridas no mesmo exercício entre essas empresas e o BCP (sendo apenas 
apresentadas as informações aplicáveis): 
 

AF Investimentos, S.G.P.S., S.A. (Grupo) 

Denominação AF Investimentos, S.G.P.S., S.A. 
Actividade Gestão de Participações Sociais 
Sede Rua Augusta, n.º 62 a 74, Lisboa 
Capital social EUR 18.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 100,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR  7.165.092  
Resultados líquidos EUR 4.592.234  
Custo Aquisição – BCP EUR 69.130.235 
Custo Aquisição – Grupo EUR 69.130.235 
Créditos à Emitente  EUR 125.993.283 
Débitos à Emitente EUR 80.527.274 
Custos da Emitente:   
 Juros  EUR 1.871.852 
Proveitos da Emitente:  
 Serviços  EUR 194.047 
 Comissões  EUR 11.404.766 

 
 
 

Leasefactor, S.G.P.S., S.A. (Grupo)  
Designação Leasefactor, S.G.P.S., S.A. 
Actividade Gestão de Participações Sociais 
Sede Av. José Malhoa, Lote 1682, Lisboa 
Capital social EUR 62.500.000 
Fracção do capital detido Banco: 89,0% 
 Grupo: 100,0%  
Reservas EUR 7.137.680 
Resultados líquidos EUR 4.846.861 
Custo Aquisição – BCP EUR 90.263.132 
Custo Aquisição – Grupo EUR 106.453.170 
Créditos à Emitente EUR 1.115.372 
Débitos à Emitente EUR 2.426.041.777 
Custos da Emitente:  
 Juros  EUR 2.985.857 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 46.975.243 
 Serviços EUR 1.385.600 
 Comissões EUR 6.972.346 
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BCP - Participações Financeiras, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 
Designação BCP - Participações Financeiras, 

S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 
Actividade Gestão de Participações Sociais 
Sede Av. José Malhoa, Lote 1686, Lisboa 
Capital social  EUR 39.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 100,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas  EUR 5.600.102 
Resultados líquidos EUR 12.174.571 
Custo Aquisição – BCP EUR 50.406.141 
Custo Aquisição – Grupo EUR 50.406.141 
Dividendos recebidos EUR 15.718.813 
Débitos à Emitente EUR 3.460.387.674 
Créditos à Emitente EUR 26.756.715 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 34.447.548 

 
 
 

BCP Internacional II, S.G.P.S., Sociedade Unipessoal, Lda. 

Denominação BCP Internacional II, S.G.P.S., 
Sociedade Unipessoal, Lda. 

Actividade Gestão de Participações Sociais 
Sede Rua do Aljube, n.º 17, 4º, Funchal 
Capital social EUR 25.000 
Fracção do capital detido Banco: 100,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 74.683.314  
Resultados líquidos EUR 19.187.335 
Custo Aquisição – BCP EUR 25.000 
Custo Aquisição – Grupo EUR 25.000 
Débitos à Emitente EUR 903.470.785 
Créditos à Emitente EUR 43.727.757 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 63.286 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 67.507 

 



   
 

 

96 

 
Banco de Investimento Imobiliário, S.A. (Grupo) 

Denominação Banco de Investimento 
Imobiliário, S.A. 

Actividade Banca 
Sede Rua do Ouro, nº 130, Lisboa 
Capital social EUR 157.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 69,9% 
 Grupo: 69,9% 
Reservas EUR -45.105.496 
Resultados líquidos EUR 8.872.349 
Custo Aquisição – BCP EUR 109.750.000 
Custo Aquisição – Grupo EUR 109.750.000 
Créditos à Emitente EUR 9.887.244 
Débitos à Emitente EUR 1.966.270.453 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 944.109 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 41.254.002 
 Serviços EUR 432.132 
 Comissões EUR 2.070.042 

 
 
 

Banco Expresso Atlântico, S.A. 
Denominação Banco Expresso Atlântico, S.A. 
Actividade Banca 
Sede Rua de São Nicolau, nº 120, 

Lisboa 
Capital social EUR 40.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR -17.885.582 
Resultados líquidos EUR 591.410 
Custo Aquisição – Grupo EUR 37.722.294 
Créditos à Emitente EUR 69.264.300 
Débitos à Emitente EUR 404.507 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 220.152 
 Comissões EUR 2.155.386 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 131.870 
 Serviços EUR 16.763 
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ServiBanca – Empresa de Prestação de Serviços, A.C.E. 

Denominação Servibanca - Empresa de 
Prestação de Serviços, A.C.E. 

Actividade Serviços 
Sede Rua Augusta, n.º 62-96, Lisboa 
Capital social EUR 251.500 
Fracção do capital detido Banco: 50,9% 
 Grupo: 95,7% 
Resultados líquidos  EUR 20.100.038,75 
Custo Aquisição – BCP EUR 128.000 
Custo Aquisição – Grupo EUR 241.000 
Créditos à Emitente EUR 36.314.260 
Débitos à Emitente EUR 178.707.232 
Custos da E mitente:  
 FSE EUR 155.579.558 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 240.565 
 Serviços EUR 5.576.367 
      Extraordinários EUR 21.803.685 

 
 
 

Banque BCP (Luxembourg), S.A. 
Denominação Banque BCP (Luxembourg), S.A. 
Actividade Banca 
Sede 10, Rue de la Greve L-1643 

Luxembourg – Luxembourg 
Capital social EUR 12.500.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 1.747.659 
Resultados líquidos EUR 78.231 
Custo Aquisição – Grupo  EUR 12.394.676 
Débitos à Emitente EUR 115.952.678 
Créditos à Emitente EUR 75.061.756 
Custos da Emitente:  
              Comissões EUR 202.027 
 Juros EUR 1.190.420 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 1.721.582 
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Banque BCP, S.A.S. 

Denominação Banque BCP, S.A.S. 
Actividade Banca 
Sede 14, Av. Franklin Roosevelt Paris, 

França 
Capital social EUR 65.000.000 
Prémios de Emissão EUR 3.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 100,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas  EUR 560.614 
Resultados líquidos EUR 345.466 
Custo Aquisição – Grupo EUR 66.299.113 
Débitos à Emitente EUR 52.842 
Créditos à Emitente EUR 51.495.223 
Custos da Emitente:  
 Comissões EUR 2.667.605 
      Juros EUR 2.045.105 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 251.393 

 
 
 

BCP Investimento – Banco Comercial Português de Investimento, S.A. 
Denominação BCP Investimento – Banco 

Comercial Português de 
Investimento, S.A. 

Actividade Banca 
Sede Av. José Malhoa, Lote 1686, Lisboa 
Capital social EUR 75.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 71.222.249 
Resultados líquidos EUR 14.534.118 
Custo Aquisição – Grupo EUR 174.742.075 
Créditos à Emitente EUR 2.009.640.220 
Débitos à Emitente EUR 312.291.139 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 52.151.678 
 Comissões EUR 1.245.000 
      Op. Financeiras EUR 14.574.202 
      FST EUR 505.968 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 16.830.876 
 Serviços EUR 1.483.485 
 Comissões EUR 697.713 
      Op. Financeiras EUR 13.706.679 
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CrediBanco – Banco de Crédito Pessoal, S.A. (Grupo) 

Denominação CrediBanco – Banco de Crédito Pessoal,  S.A. 
Actividade Banca 
Sede Rua Augusta, 62-74, Lisboa 
Capital social EUR 35.090.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 3.730.691 
Resultados líquidos EUR 684.212 
Custo Aquisição – Grupo EUR 26.582.926 
Créditos à Emitente EUR 2.412.303 
Débitos à Emitente EUR 335.553.027 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 15.116 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 5.792.374 
     Serviços EUR 661.567 

 
 
 

Interbanco, S.A. (Grupo) 
Denominação Interbanco, S.A. 
Actividade Banca 
Sede Rua Castilho 2, Lisboa 
Capital social EUR 37.500.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 50,0% 
Reservas EUR 6.168.249 
Resultados líquidos EUR 5.034.845 
Custo Aquisição – Grupo EUR 61.147.822 
Créditos à Emitente EUR 3.485.235 
Débitos à Emitente EUR 205.576.545 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 15.416.018 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 19.010.826 
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Novabank, S.A. (Grupo) 

Denominação NovaBank, S.A. 
Actividade Banca 
Sede 182 Syngrou Ave., 176 71 Kallithea 

Attiki Greece 
Capital social EUR 157.022.500 
Fracção do capital detido Banco:1,5% 
 Grupo: 50,0% 
Reservas EUR 20.705.521 
Resultados líquidos EUR -24.400.504 
Custo Aquisição – BCP EUR 75.000.223 
Custo Aquisição – Grupo EUR 149.535.612 
Créditos à Emitente EUR 6.462.438 
Débitos à Emitente EUR 18.447.378 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 2.653.113 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 826.307 

 
 

BCP Capital Finance Limited 
Denominação BCP Capital Finance Limited 
Actividade Investimento 
Sede The Bank of Nova Scotia 

Building, Cardinal Avenue, P.O. 
Box 30124 SMB George Town, 

Grand Cayman 
Capital social USD 16.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR  -11.935.530 
Resultados líquidos EUR  -5.175 
Custo Aquisição – Grupo EUR 15.089.139 

 
 

BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A.R.L. (Grupo) 

Denominação BIM - Banco Internacional de 
Moçambique, S.A.R.L. 

Actividade Banca 
Sede Av. Samora Machel, 247, 

Maputo, Moçambique 
Capital social MZM 741.000.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 66,7% 
Reservas EUR  -45.899.518 
Resultados líquidos EUR 6.814.240 
Custo Aquisição – Grupo EUR 83.179.924 
Créditos à Emitente EUR 63.108.104 
Débitos à Emitente EUR 528.115 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 401.720 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 634 
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SottoMayor Bank of Canada 

Denominação Sotto Mayor Bank of Canada 
Actividade Banca 
Sede 1106 Dundas Street West 

 Toronto – Ontário Canadá 
Capital social CAD 29.500.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR -6.928.433 
Resultados líquidos EUR –154532 
Custo Aquisição – Grupo EUR 21.124.239 
Créditos à Emitente EUR 1.325.296 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 8.017 
      Comissões EUR 152.942 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 23 

 
 
 

Banco Comercial de Macau, S.A.R.L. 

Denominação Banco Comercial de Macau, 
S.A.R.L. 

Actividade Banca 
Sede Av. Praia Grande, 572, Macau 
Capital social MOP 225.000.000 
Prémios de Emissão EUR 6.239.159,46 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 27.175.629 
Resultados líquidos EUR 3.664.431 
Custo Aquisição – Grupo EUR 80.367.507 
Créditos à Emitente EUR 292.584.822 
Débitos à Emitente EUR 7.205.252 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 3.968.203 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 45.451 
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BCP Internacional Bank Limited 

Denominação BCP International Bank Limited 
Actividade Banca 
Sede The Bank of Nova Scotia Building, Cardinal 

Avenue, P.O. Box 30124 SMB 
 George Town, Grand Cayman 

Capital social USD 20.964.725 
Prémios de Emissão EUR 3.284.752 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 52,5% 
Reservas EUR -5.073.362 
Resultados líquidos EUR -596.662 
Custo Aquisição – Grupo EUR 10.380.296 
Créditos à Emitente EUR 671.534 
Débitos à Emitente EUR 1.005.821 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 3.956 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 17.022 

 
 
 

BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited 
Denominação BCP Bank & Trust Company (Cayman) 

Limited 
Actividade Banca 
Sede The Bank of Nova Scotia Building, Cardinal 

Avenue, P.O. Box 30124 SMB 
George Town, Grand Cayman 

Capital social USD 290.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 37.014.922 
Resultados líquidos EUR 14.223.661 
Custo Aquisição – Grupo  EUR 277.142.507 
Créditos à Emitente EUR 4.068.460.500 
Débitos à Emitente EUR 3.352.991.677 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 162.229.678 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 76.395.726 
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Banco Mello (Cayman), Ltd 

Denominação Banco Mello (Cayman), Ltd 
Actividade Banca 
Sede P.O. Box 707 

Grand Cayman – Cayman Islands 
British West Indies 

Capital social EUR 5.988.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 453.271 
Resultados líquidos EUR -4.651 
Custo Aquisição – Grupo EUR 5.985.575 
Créditos à Emitente EUR 159.040.536 
Débitos à Emitente EUR 27.545.565 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 5.940.447 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 498.804 

 
 
 

BCP Finance Bank LTD  

Denominação BCP Finance Bank LTD 
Actividade Banca 
Sede The Bank of Nova Scotia Building, 

Cardinal Avenue, P.O. Box 30124 SMB 
 George Town, Grand Cayman 

Capital social USD 146.000.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR 4.279.474 
Resultados líquidos EUR 1.998.915 
Custo Aquisição – Grupo EUR 119.187.303 
Créditos à Emitente EUR 8.359.026.933 
Débitos à Emitente EUR 64.432.194 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 156.216.753 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 11.019.298 
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BCP Finance Company LTD 

Denominação BCP Finance Company LTD 
Actividade Banca 
Sede The Bank of Nova Scotia 

Building, Cardinal Avenue, P.O. 
Box 30124 SMB 

 George Town, Grand Cayman 
Capital social USD 997.501.000 
Fracção do capital detido Banco: 0,0% 
 Grupo: 100,0% 
Reservas EUR -21.480.489,75 
Resultados líquidos EUR -1.964.026,26 
Custo Aquisição – Grupo EUR 943,66 
Créditos à Em itente EUR 1.000.870.747,40 
Débitos à Emitente EUR 22.914.773,91 
Custos da Emitente:  
 Juros EUR 27.070.839,19 
Proveitos da Emitente:  
 Juros EUR 1.032.138,29 

 
 

5.5 Informações sobre as participantes 
 
Nenhuma entidade detém, directa ou indirectamente, participação no capital social do BCP superior 
a 50%. 
 
 
5.6 Diagrama de relações de participação 
 
O diagrama com a estrutura das participações do BCP nas sociedades referidas no ponto 5.4, é o que 
seguidamente se apresenta: 

 

AF Investimentos, SGPS 
(100,0%) Leasefactor, SGPS 

(100,0%) Banco Investimento Imobiliário 
(69,9%) 

Banque BCP, S.A. (Luxemburgo) 
(100,0%) 

(100,0%) 

BCP Participações 
Financeiras, SGPS 

(100,0%) 

 
Banco Expressao Atântico 

(100,0%) CrédiBanco 
(100,0%) 

Interbanco 
(50,0%) BCP  Investimento   

(100,0%) NovaBank 
(50,0%) 

Eureko, B.V. 
(24,6%) Seguros e Pensões Gere -SGPS 

(100,0%) 

BCP Bank & Trust 
(100,0%) Banco Comercial Macau 

(100,0%) BCP International Bank 
(52,5%) 

Banco Mello Cayman 
(100,0%) SottoMayor Bank Canada 

(100,0%) 

BCP Finance Company 
 (100,0%) Banco Internacional  Moçambique 

(66,7%) BCP Internacional II SGPS 
(100,0%) 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A. 

Servibanca 
(95,7%) 

Banque BCP, S.A.S 

BCP Finance Bank LTD 
 (100,0%) 
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5.7 Responsabilidades 
 
Em 30/06/2002, o montante de débitos representados por títulos e passivos subordinados a 
reembolsar, emitidos pelo BCP, era de 7.001.338.000 euros, dos quais 2.175.636.000 euros são 
obrigações perpétuas. 
 
Em 30/06/2002, o montante global das garantias e avales prestados a favor de terceiros era de 
16.965.973.000 euros ao nível do BCP e de 8.470.236.000 euros ao nível do Grupo. 
 
Na mesma data, a Emitente tinha 1.957.000 euros de responsabilidades em consequência de 
contratos de locação financeira, na qualidade de locatário, atingindo as amortizações acumuladas o 
valor de 1.956.000 euros. 
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CAPÍTULO 6 – PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 
Ao crescente dinamismo evidenciado pela banca de retalho e pelos serviços financeiros 
especializados, fortemente impulsionados por alterações do enquadramento regulamentar, pelo 
impacto dos avanços tecnológicos e pela própria evolução e maturidade dos mercados – fruto do 
aumento da competitividade entre as instituições financeiras e da sofisticação acrescida dos 
clientes –, tem o Banco Comercial Português sempre correspondido, enquanto referência 
destacada no sector bancário a nível nacional e internacional, com uma invulgar capacidade de 
antecipação, tirando partido da sua experiência para desenvolver abordagens inovadoras, que têm 
contribuído para o reforço do seu posicionamento competitivo e para a modernização do sector 
financeiro em Portugal.  
 
A consolidação do novo modelo de distribuição multi-produto/multi-canal implementado no 
final de 2001, foi assumida como uma prioridade estratégica a curto e médio prazo, com base no 
reconhecimento do seu contributo relevante para revigorar a capacidade de inovação e explorar 
competências determinantes das redes de retalho, tendo como propósitos: a melhoria da 
qualidade do serviço prestado aos clientes; o aumento dos níveis de rendibilidade das operações; 
e a melhoria da eficiência global do negócio por via do aumento de proveitos e/ou da redução 
dos custos de funcionamento.  
 
Paralelamente ao enfoque na dinamização da actividade comercial nas redes de retalho, orientado 
para a expansão sustentada da base de negócios, o Grupo BCP desenvolveu, no primeiro 
semestre de 2002, e continuará a intensificar um conjunto de iniciativas visando incrementar os 
níveis de penetração e alargar a base de clientes das plataformas tecnológicas baseadas na Internet 
– “ActivoBank”, “cidadebcp” e “managerland” –, considerados veículos privilegiados para a 
captura de oportunidades de negócio e determinantes para a dinamização do "cross-selling" de 
produtos e serviços financeiros das empresas subsidiárias. 
 
Capitalizando a experiência de crescimento orgânico no mercado doméstico, o BCP continuará a 
privilegiar, no âmbito da estratégia de internacionalização, o aprofundamento da actividade em 
mercados prioritários, quer através de operações com marca autónoma BCP em mercados 
desenvolvidos onde existem comunidades de origem portuguesa de dimensão relevante – em que 
se inserem as presenças em França e Luxemburgo, através do Banque BCP, e nos EUA (BPA 
Bank) e Canadá (SottoBank of Canada) –, quer de empresas subsidiárias operando em mercados 
europeus com elevado potencial de crescimento – Polónia (BIG Bank Gdanski), Grécia 
(NovaBank) e Turquia (Sitebank) –, onde se têm vindo a concentrar os novos esforços de 
investimento, visando, por um lado, limitar os riscos associados a esses investimentos de 
expressão relativamente reduzida e, por outro, capitalizar todo o potencial do reconhecido 
“know-how” do BCP na segmentação e distribuição a retalho de produtos e serviços financeiros. 
 
Para 2003, as perspectivas económicas abrangem um elevado grau de incerteza, prevendo-se um 
crescimento do PIB em Portugal muito moderado, a persistência de um enquadramento 
económico internacional bastante adverso, a continuação da instabilidade dos mercados de 
capitais a par de expectativas de descida das taxas de juro na zona Euro, implicando um maior 
risco de deterioração da qualidade dos activos e a exigência de maior esforço de provisionamento 
por parte das instituições financeiras. 
 
Tendo em vista a prossecução dos objectivos da sua agenda estratégica, a Emitente enquadra esta 
emissão no âmbito dos esforços de mobilização e optimização da alocação de recursos 
financeiros, destinado a robustecer a sua estrutura financeira, de modo a atingir níveis que 
comparem favoravelmente a nível internacional e ainda a suportar os investimentos que 
propiciem um novo impulso nas capacidades de inovação e realização em torno das iniciativas 
estratégicas que privilegiem o enfoque nas áreas de negócio centrais, sem prejuízo de uma 
permanente avaliação de oportunidades de racionalização de carteiras de activos e de 
aproveitamento de eventuais novas oportunidades de negócio. 
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O BCP pretende atingir um rácio de capital Tier I de 7%, em linha com os “benchmark” 
internacionais e com os níveis apresentados por instituições financeiras com notações de “rating” 
semelhantes, pelo que, no quadro da estratégia de gestão do capital, poderão vir a ser 
equacionadas outras operações destinadas a reforçar os capitais próprios. 
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CAPÍTULO 7 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
 
 
Transcreve-se de seguida o relatório do auditor externo referente às contas individuais e 
consolidadas do BCP, relativas ao exercício de 1999, 2000 e 2001.  
 
Relatório do Auditor Externo (1999) 
 
“Introdução 
 
1. Nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 341.º do Código do Mercado dos Valores 

Mobiliários, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria das contas e da situação financeira, 
que incide sobre a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas do 
Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, os quais compreendem o Relatório de Gestão, 
o Balanço consolidado e individual do Banco em 31 de Dezembro de 1999, a Demonstração 
dos Resultados consolidados e individual do Banco e a Demonstração de Fluxos de Caixa 
consolidada referentes ao exercício findo naquela data e o Anexo ao Balanço e à 
Demonstração dos Resultados que evidenciam:  

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade da Administração do Banco a preparação do Relatório de Gestão e das 

demonstrações financeiras do exercício que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira do Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, o resultado individual e 
consolidado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção das políticas e 
critérios contabilísticos adequados e aplicados uniformemente em todas as empresas do 
Grupo e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados. 

 
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira do Banco e do Grupo 

contida nos documentos acima referidos, designadamente no que respeita aos princípios de 
suficiência, veracidade, objectividade e actualidade exigidos pelo Código do Mercado de 
Valores Mobiliários, com o objectivo de expressar uma opinião profissional e independente 
sobre essa informação, baseada na nossa auditoria. 

 
Âmbito 
 
4. A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que a mesma 
seja planeada e executada com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se 
as demonstrações financeiras do Banco e do Grupo não contêm, ou contêm, distorções 
materialmente relevantes. Para tanto, a referida auditoria inclui: 

 
• a verificação das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação 

terem sido apropriadamente auditadas e, para os casos significativos em que o não tenham 
sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias nelas constantes e a 
avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo órgão de gestão 
respectivo, utilizadas na sua preparação; 

• a verificação das operações de consolidação; 
• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pela Administração, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras; 

Esc. '000 Grupo Banco
Total do activo 7.076.736.190 4.311.748.363
Capital próprio 363.519.916 425.114.340
Resultado líquido 86.284.767 44.394.560
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• a apreciação da adequação das políticas contabilísticas adoptadas e da sua divulgação, tendo 
em conta as circunstâncias, e da aplicabilidade, ou não, do princípio da continuidade; 

• a apreciação de ser adequada a apresentação das demonstrações financeiras do Banco e do 
Grupo. 

 
5. A nossa opinião abrange ainda o Relatório de Gestão, tendo incluído a verificação da sua 

concordância com a informação financeira divulgada, bem como a verificação de estarem 
satisfeitos os princípios de suficiência, veracidade, objectividade e actualidade definidos no 
Código do Mercado de Valores Mobiliários. 

 
6. Entendemos que a auditoria efectuada proporciona uma base aceitável para a expressão da 

nossa opinião. 
 
Opinião 
 
7. Em nossa opinião, a informação financeira constante dos mencionados documentos 

apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, 
a posição financeira do Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, em 31 de Dezembro 
de 1999, bem como os resultados das suas operações e os fluxos de caixa referentes ao 
exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 
estabelecidos pelo Banco de Portugal e satisfaz os princípios de suficiência, veracidade, 
objectividade e actualidade exigidos pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários. 

 
Lisboa, 25 de Janeiro de 2000 
 
João Augusto & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
representada por João Albino Cordeiro Augusto (ROC n.º 632)”  
 
 
Relatório do Auditor Externo (2000) 
 
“Introdução 
 
1. Para os efeitos do artigo 8º do Código de Valores Mobiliários (“CVM”) e Regulamentos 11 e 

24/2000 da CMVM, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria das contas e da situação 
financeira, que incide sobre a informação  financeira contida nos documentos de prestação 
de contas do Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, os quais compreendem o 
Relatório de Gestão, o Balanço consolidado e individual do Banco em 31 de Dezembro de 
2000, a Demonstração dos Resultados consolidados e individual do Banco e a Demonstração 
de Fluxos de Caixa consolidada referentes ao exercício findo naquela data e o Anexo ao 
Balanço e à Demonstração dos Resultados que evidenciam: 

 

 
2. As quantias das demonstrações financeiras bem como as da informação financeira adicional 

foram extraídas directamente dos registos contabilísticos. 
 
Responsabilidades 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração: 
 

Esc. '000 Grupo Banco
Total do activo 12.425.674.749 12.234.394.359
Capital próprio 364.978.610 692.657.714
Resultado líquido 101.343.162 216.745.319
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a) a preparação da informação financeira histórica de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites, os preceitos legais e os princípios de suficiência, 
veracidade, objectividade, transparência e actualidade referidos no artigo 7º do CVM; 

 
b) a elaboração de informação financeira prospectiva com base em pressupostos completos 

e coerentes e apresentada de forma consistente com as políticas adoptadas; 
 
c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; e 
 
d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em expressar um parecer profissional e independente 

baseado no nosso trabalho.  
 
Âmbito 
 
5. A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que a mesma 
seja planeada e executada com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se 
as demonstrações financeiras do Banco e do Grupo estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Para tanto, a referida auditoria incluiu: 
 
• a verificação das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação 

terem sido apropriadamente auditadas e, para os casos significativos em que o não tenham 
sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias nelas constantes e a 
avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de 
Administração, utilizadas na sua preparação; 

• a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência 
patrimonial; 

• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias constantes das 
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios 
definidos pela Administração, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras; 
a apreciação da adequação das políticas contabilísticas adoptadas e da sua divulgação, tendo 
em conta as circunstâncias; 

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 
•  a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras do Banco e do Grupo. 
 
6. A nossa opinião abrange ainda o Relatório de Gestão, tendo incluído a verificação da sua 

concordância com a informação financeira divulgada, bem como a verificação de estarem 
satisfeitos os princípios de suficiência, veracidade, objectividade, transparência e actualidade 
definidos no Código de Valores Mobiliários. 

 
7. Entendemos que a auditoria efectuada proporciona uma base aceitável para a expressão da 

nossa opinião. 
 
Opinião  
 
8. Em nossa opinião, a informação financeira constante dos mencionados documentos 

apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, 
a posição financeira do Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, em 31 de Dezembro 
de 2000, bem como os resultados das suas operações e os fluxos de caixa referentes ao 
exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 
estabelecidos pelo Banco de Portugal e satisfaz os princípios de suficiência, veracidade, 
objectividade, transparência e actualidade exigidos pelo artigo 7º CVM. 
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Lisboa, 23 de Janeiro de 2001 
 
João Augusto & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
representada por João Albino Cordeiro Augusto (ROC n.º 632)”  
 
 
Relatório do Auditor Externo (2001) 
 
“Introdução 
 
1. Para os efeitos do artigo 245° do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso 

Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício findo em 31 Dezembro de 
2001 do Banco Comercial Português, S.A. e do Grupo, que inclui o Relatório de Gestão, o 
Balanço consolidado e individual em 31 de Dezembro de 2001, as Demonstrações dos 
resultados consolidados e individuais, por naturezas e por funções, e as Demonstrações dos 
fluxos de caixa consolidados e individuais do exercício findo naquela data, e os 
correspondentes Anexos ao Balanço e às Demonstrações dos resultados que evidenciam:  

 

  
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração:  
 

a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira do Banco, o resultado das suas operações e os fluxos de 
caixa; 

 
b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva 
e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; 
 

c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;  
 

d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado;  
 

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, 
posição financeira ou resultados; e 

 
f) a informação financeira prospectiva, que seja elaborada e apresentada com base em 

pressupostos e critérios adequados e coerentes e suportada por um sistema de 
informação apropriado.  

 
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos 

documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores 
Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no 
nosso exame.  

 
 
Âmbito 

Euros '000 Grupo Banco
Total do activo 62.960.708 63.390.023
Capital próprio 2.187.176 4.410.593
Resultado líquido 571.672 516.616
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4. A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o 
mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. 
Para tanto a referida auditoria incluiu:  
 
• a verificação das demonstrações financeiras das empresas englobadas na consolidação 

terem sido apropriadamente auditadas e, para os casos significativos em que o não 
tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias nelas 
constantes e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo 
Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; 

• a verificação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência 
patrimonial;  

• a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações 
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 
juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;  

• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua 
divulgação, tendo em conta as circunstâncias;  

• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;  
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras; e 
• a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

lícita.  
 

5. A nossa auditoria abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira 
constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas. 

 
6. Entendemos que a auditoria efectuada proporciona uma base aceitável para a expressão da 

nossa opinião. 
 
Opinião 
 
7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Banco 
Comercial Português, S.A. e do Grupo, em 31 de Dezembro de 2001, o resultado das suas 
operações e os fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data, em conformidade 
com os princípios contabilísticos estabelecidos pelo Banco de Portugal e a informação nelas 
constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
Lisboa, 22 de Janeiro de 2002 
João Augusto & Associados 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
representada por João Albino Cordeiro Augusto (ROC nº 632)” 
 
 
Relatório do Auditor Externo (Contas Individuais no Primeiro Semestre de 2002) 
 
“RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 
REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMSTRAL 
 
Introdução 
 
1. Para os efeitos do Código de Valores Mobiliários (“CVM”) e Regulamentos aplicáveis da 

CMVM, apresentamos o nosso parecer sobre a informação financeira individual do primeiro 
semestre do exercício de 2002 do Banco Comercial Português, S.A. incluída: no Relatório de 
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Gestão, no Balanço em 30 de Junho de 2002 (que evidencia um total de balanço de Euros 
61.088.767.000 e um total de capital próprio de Euros 4.248.534.000, incluindo um resultado 
líquido positivo de Euros 221.009.000), nas Demonstração dos resultados e na 
Demonstração dos fluxos de caixa do semestre findo naquela data, e nos correspondentes 
Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração: 
 

a) a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira do Banco, o resultado das suas operações e os fluxos de 
caixa; 

b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites e com os princípios de suficiência, veracidade, 
objectividade, transparência e actualidade referidos no CVM; 

c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; 
d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; 
e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade do Banco, a 

sua posição financeira ou os resultados; e 
f) a informação financeira prospectiva, que seja elaborada e apresentada com base em 

pressupostos e critérios adequados e coerentes e suportada por um sistema de 
informação apropriado. 

 
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação contida nos documentos acima 

referidos, designadamente se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme 
exigido pelo CVM, competindo-nos emitir um parecer profissional e independente baseado 
no nosso trabalho. 

 
Âmbito 
 
4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a 

se a informação acima referida não é incompleta nem contém distorções materialmente 
relevantes. O nosso trabalho, que foi efectuado com base nas Normas e Directrizes Técnicas 
de Revisão/ Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, foi planeado de acordo 
com aquele objectivo e consistiu principalmente na revisão das transacções não usuais de 
grande significado e em indagações e proced imentos analíticos destinados a avaliar: 

 
• a aceitabilidade das asserções constantes da informação financeira; 
• a adequação das políticas contabilísticas adoptadas tendo em conta as circunstâncias, e a  

consistência da sua aplicação; 
• a aplicabilidade ou não do princípio da continuidade;  
• a apresentação da informação; e 
• a conformidade com os preceitos legais aplicáveis e os princípios de suficiência, 

veracidade, objectividade, transparência e actualidade. 
 
5. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão do 

nosso parecer sobre a informação do primeiro semestre do exercício de 2002. 
 
Opinião 
 
6. base no trabalho efectuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que 

a informação financeira do semestre findo em 30 de Junho de 2002 contenha distorções que 
afectem de forma materialmente relevante a sua conformidade com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites em Portugal, com os preceitos legais aplicáveis e com os 
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princípios de suficiência, veracidade, objectividade, transparência e actualidade exigidos pelo 
CVM. para o sector bancário. 

 
7. Também, com base na nossa análise ao Relatório de Gestão, nada detectámos que nos 

permita concluir que essa informação não está adequadamente preparada e apresentada de 
forma coerente com as demonstrações financeiras e as políticas normalmente adoptadas pelo 
Banco. 

 
8. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da 

forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as 
variações poderão ser materialmente relevantes.  

 
Lisboa, 19 de Agosto de 2002 
 
João Augusto & Associados, SROC, S.A 
(Inscrição nº 1034 na CMVM) 
representada por 
João Albino Cordeiro Augusto 
(ROC nº 632)”  
 
 
Relatório do Auditor Externo (Contas Consolidadas no Primeiro Semestre de 2002) 
 
“RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 
REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMSTRAL 
 
 
Introdução 
 
1. Para os efeitos do Código de Valores Mobiliários (“CVM”) e Regulamentos aplicáveis da 

CMVM, apresentamos o nosso parecer sobre a informação financeira consolidada do 
primeiro semestre do exercício de 2002 do Grupo Banco Comercial Português incluída: no 
Relatório de Gestão das contas consolidadas, no Balanço consolidado em 30 de Junho de 
2002 (que evidencia um total de balanço de Euros 60.795.744.000 e um total de capital 
próprio de Euros 1.863.710.000, incluindo um resultado líquido positivo de Euros 
320.873.000), nas Demonstrações consolidadas dos resultados por naturezas e por funções e 
na Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do semestre findo naquela data, e nos 
correspondentes Anexos. 

 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração: 
 

g) a preparação das demonstrações financeiras consolidadas  que apresentem de forma 
verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto de empresas incluídas na 
consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos de caixa 
consolidados; 

h) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites e com os princípios de suficiência, veracidade, 
objectividade, transparência e actualidade referidos no CVM; 

i) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; 
j) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; 
k) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade do conjunto 

das empresas incluídas na consolidação, a sua posição financeira ou os resultados; e 
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l) a informação financeira prospectiva, que seja elaborada e apresentada com base em 
pressupostos e critérios adequados e coerentes e suportada por um sistema de informação 
apropriado. 

 
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação contida nos documentos acima 

referidos, designadamente se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme 
exigido pelo CVM, competindo-nos emitir um parecer profissional e independente baseado 
no nosso trabalho. 

 
Âmbito 
 
4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a 

se a informação acima referida não é incompleta nem contém distorções materialmente 
relevantes. O nosso trabalho, que foi efectuado com base nas Normas e Directrizes Técnicas 
de Revisão/ Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, foi planeado de acordo 
com aquele objectivo e consistiu principalmente na revisão das transacções não usuais de 
grande significado e em indagações e procedimentos analíticos destinados a avaliar: 
 
• a aceitabilidade das asserções constantes da informação financeira; 
• a adequação das políticas contabilísticas adoptadas tendo em conta as circunstâncias, e a 

consistência da sua aplicação; 
• a adequação das operações de consolidação;  
• a aplicabilidade ou não do princípio da continuidade;  
•  apresentação da informação; e 
• a conformidade com os preceitos legais aplicáveis e os princípios de suficiência, 

veracidade, objectividade, transparência e actualidade. 
 
5. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão do 

nosso parecer sobre a informação do primeiro semestre do exercício de 2002. 
 
Opinião 
 
6. Com base no trabalho efectuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 

concluir que a informação financeira consolidada do semestre findo em 30 de Junho de 2002 
contenha distorções que afectem de forma materialmente relevante a sua conformidade com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, com os preceitos legais 
aplicáveis e com os princípios de suficiência, veracidade, objectividade, transparência e 
actualidade exigidos pelo CVM. para o sector bancário. 

 
7. Também, com base na nossa análise ao Relatório de Gestão das contas consolidadas, nada 

detectámos que nos permita concluir que essa informação não está adequadamente preparada 
e apresentada de forma coerente com as demonstrações financeiras consolidadas e as 
políticas normalmente adoptadas pelo Grupo. 

 
8. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da 

forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as 
variações poderão ser materialmente relevantes. 

 
 
Lisboa, 19 de Agosto de 2002 
 
João Augusto & Associados, SROC, S.A 
(Inscrição nº 1034 na CMVM) 
representada por 
João Albino Cordeiro Augusto 
(ROC nº 632)” 
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CAPÍTULO 8 – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, 
ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 
 
 
Não exigível, uma vez que a presente operação não se enquadra nas situações previstas no artigo 
156º do Código dos Valores Mobiliários.  
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CAPÍTULO 9 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
 
Os Relatórios e Contas e outras informações que, de acordo com as disposições legais, devem 
estar à disposição dos accionistas, podem ser consultados na sede social do BCP, sita na Rua D. 
João I, 28, no Porto. 
 
Em 22 de Outubro de 2002, o BCP procedeu à divulgação dos resultados relativos ao 3º 
trimestre. O documento suporte desta apresentação encontra-se disponível para consulta no site 
www.bcp.pt.  
 
Todas as comunicações à Emitente deverão ser dirigidas à Direcção de Relação com 
Investidores, à atenção de Dr Miguel Magalhães Duarte, Rua Augusta, 62, 1º, 1149-023 Lisboa 
(telefone: 21 321 1081 e fax: 21 321 1079, email: investors@bcp.pt). Qualquer mudança do 
destinatário das comunicações à Emitente só produzirá efeitos depois de anunciada no boletim 
de cotações da Euronext Lisbon. 
 
Não existem quaisquer informações adicionais que sejam relevantes. 
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CAPÍTULO 10 – CONTRATOS DE FOMENTO 
 
 
 
Encontra-se em fase de análise a necessidade de existência de contrato de fomento. 
 
 



   
 

Os Estatutos, os Relatórios e Contas e outras informações que, de acordo com as disposições legais, 
devem estar à disposição do público e dos accionistas, podem ser consultados na sede do Banco 
Comercial Português, S.A. na Praça D. João I, 28, no Porto. 
 
O presente Prospecto, publicado sob a forma de brochura, constitui a única forma de publicação 
adoptada e pode ser consultado nos seguintes locais: 
 
• sede do Banco Comercial Português, S.A., sita no Porto, na Praça D João I, 28; 
 
• sede e no estabelecimento do BCP Investimento, sitos, respectivamente, em Lisboa, na Av. José 

Malhoa, Lote 1686, e no Porto, na Rua Júlio Dinis, n.º 705-719, 1º e 2º andar; 
 
• sucursais do Banco Comercial Português, S.A.; 
 
• Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sita no Edifício 

Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1 5º andar, Lisboa. 
 
 


