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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE

Capítulo 0

Declaração de Cumprimento

O presente relatório é elaborado em obediência ao disposto no Artigo 7º do Código dos Valores
Mobiliários e de acordo com o modelo constante do anexo ao Regulamento da CMVM nº 07/2001,
respeitando integralmente as alterações que lhe foram introduzidas pelo Regulamento da CMVM nº
11/2003 sobre o governo das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado
regulamentado.

Na sua elaboração respeitou-se integralmente a estrutura aí delineada e, com o desenvolvimento
possível e com as condicionantes de uma organização jovem como é o Grupo Finibanco, deu-se
resposta à generalidade das recomendações explicitadas naqueles documentos normativos.

Não obstante só no dia 2 de Abril de 2004 se tornar obrigatória a colocação em sítio próprio da
Internet a informação constante do artigo 3º A do Regulamento nº 7/2001, o Grupo Finibanco deu-lhe
cumprimento ainda antes dessa data, como se encontra expressamente referido no Aviso Convocatório
da Assembleia Geral oportunamente publicitado.

O cumprimento desta norma só não se pode considerar integral porque falta divulgar o calendário
semestral de eventos societários, a que alude a alínea g) do referido artigo, o qual pensamos integrar
no nosso “site” no final do primeiro semestre do presente exercício.

O Finibanco não tem criadas comissões específicas, designadamente Comissão de Ética e Comissão de
Avaliação de Estrutura e Governo Societário. Não tem, por isso, condições para responder à questão
que, sobre esta matéria, é colocada no ponto 2 do Capítulo I do presente Relatório. Constituí-las-á,
certamente, no decurso do exercício de 2004.



4

Capítulo I

Divulgação de Informação

1.  Organigrama do Grupo / Conteúdo Funcional / Competências dos Órgãos
da Sociedade

1.1  Organigrama do Grupo

                                                                                                              SFEM

                                                                                                              Cayman

                                                                                                     Fini International (Cayman)

Relativamente à situação descrita no relatório do exercício de 2002, a estrutura do Grupo Finibanco
sofreu as seguintes alterações:

• Dissolveu-se o FIAC-Finibanco International Advisory Company;

• Constituiu-se na ilha da Madeira uma nova sociedade com a denominação de Finimadeira, SGPS,
Unipessoal, Lda;

• Criou-se a Fini International (Cayman), Sucursal da Finimadeira SGPS, Unipessoal, Lda, por esta
detida a cem por cento;

• Alterou-se o contrato de sociedade e a denominação social da Finicrédito-SFAC, SA para Finicrédito-
Instituição Financeira de Crédito, SA.

Finibanco

Finicrédito

Leasecar

Finimóveis

Título

FNB-S.Financeiros

Finimus

Finivalor

Finipatrimónio

Finimadeira

Finisegur

FINIBANCO HOLDING
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1.2  Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por um número ímpar de membros, num mínimo de três e
num máximo de onze, eleitos pela Assembleia Geral.

A Assembleia Geral de 4 de Abril de 2002 elegeu cinco administradores para o triénio de 2002 a 2004,
a saber:

• Presidente – Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite

• Vice-Presidente – Eng. Humberto da Costa Leite

• Vogais – Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho
Dr. Armando Esteves
Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida

Os membros do Conselho de Administração, tal como os dos outros órgãos sociais, são eleitos por
períodos de três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição, e consideram-se empossados, logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

As competências do Conselho de Administração encontram-se devidamente descritas no ponto 3 do
Capítulo IV do presente Relatório, que trata o modo de funcionamento do órgão de administração.

1.2.1 Estrutura dos Órgãos de Administração
do Finibanco Holding, SGPS, SA e das suas Participadas

Participação dos membros do Conselho de Administração do Finibanco Holding, SGPS, SA, no Conselho
de Administração das suas Participadas:

ACL HL DB AE TA

Finibanco Holding Pres. V Pres. Vogal Vogal Vogal
Finibanco Pres. V-Pres. Vogal Vogal --
Finicrédito Pres. V-Pres. -- -- --
Leasecar Pres. Vogal -- -- --
Finimóveis Pres. -- -- -- --
Título -- Pres. -- -- --
FNB-Serv. Financeiros Pres. -- -- Vogal --
Finimus -- -- -- -- --
Finivalor -- -- -- -- --
Finipatrimónio -- -- -- -- --
Finisegur Pres. -- -- Vogal --
Finimadeira -- -- -- -- --

§ ACL-Álvaro Pinho da Costa Leite  § HL-Humberto Leite  § DB-Daniel Bessa  § AE-Armando Esteves  § TA-Tavares de Almeida

1.2.2 Repartição de Competências

O Conselho de Administração do Finibanco Holding, SGPS, SA, é composto, como se disse, por cinco
elementos, todos executivos, a cada um deles competindo a gestão dos seguintes pelouros:
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Pelouros Administradores

Gestão Global de Riscos Álvaro Pinho da Costa Leite
Auditoria
Património

Participações Internacionais
Banca de Negócios e Particulares Eng. Humberto da Costa Leite
Banca de Investimentos

Planeamento e Contabilidade Dr. Armando Esteves
Sistemas de Informação
Financeira

Relações com Investidores Prof. Doutor Daniel Bessa
Banca de Empresas
Research

Recursos Humanos Dr. Tavares de Almeida
Serviços Jurídicos
Controlo de Crédito

O Vogal do Conselho de Administração, Prof. Doutor Daniel Bessa, pediu dispensa do exercício das
funções executivas que lhe estavam atribuídas, no período compreendido entre Março e Setembro de
2003, por entender que poderia haver incompatibilidade com o trabalho de coordenação do Programa
de Recuperação de Áreas e Sectores Deprimidos (PRASD), de que foi incumbido pelo Governo e que se
desenvolveu entre essas datas.

1.3  Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, nos termos da lei e dos estatutos, é composto por três
membros efectivos, um dos quais é o Presidente, e por dois suplentes, sendo um dos membros
efectivos e um dos suplentes, Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de
Contas.

Compete-lhe fiscalizar a actividade da Sociedade, no cumprimento rigoroso da Lei e dos Estatutos.

Em resultado do desempenho das suas funções, o Conselho Fiscal elabora anualmente um relatório
sobre a sua acção e emite parecer acerca da generalidade dos documentos de prestação de contas,
bem como da proposta de aplicação de resultados apresentados à Assembleia Geral pelo Conselho de
Administração.

Na sequência da eleição efectuada na Assembleia Geral de 4 de Abril de 2002, o Conselho Fiscal ficou
assim constituído para o triénio 2002/2004:

• Presidente
• Professor Doutor Manuel Duarte Baganha

• ROC Efectivo
• Ledo, Morgado e Associados, SROC

representado pelo Dr. Jorge Bento Martins Ledo
• Vogal Efectivo

• Dr. Luís Fernando de Almeida Freitas
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• ROC Suplente
• Pereira Rosa, Victor Ladeira, SROC

representado pelo Dr. Luís Francisco Pereira Rosa

• Vogal Suplente
• Manuel Augusto Carvalho Soares Pinto

O Conselho Fiscal reuniu 12 vezes, ao longo do exercício de 2003 (os Estatutos obrigam a uma reunião
por mês).

1.4  Conselho Superior

Nos termos dos Estatutos, está constituído um Conselho Superior para colaborar com o Conselho de
Administração em assuntos de especial relevância para a Sociedade, que foi eleito na Assembleia Geral
de 4 de Abril de 2002 e é composto pelos seguintes Accionistas:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente)
em representação da VIC, SGPS, SA

• Sr. António Ribeiro
em representação da Rivitex-Sociedade Comercial Importadora, Lda

• Dr. Fernando José de Moura e Sá Penafort
em representação de Penafort, SGPS, SA

• Dr. Fernando da Rocha Costa
em representação do Senhor Amadeu Ferreira de Almeida Costa

• Sr. Francisco da Costa Oliveira

• Sr. João Francisco Justino

• Sr. Manuel Jorge Alves da Silva

O Conselheiro Sr. Francisco da Costa Oliveira pediu escusa do lugar, no decurso do exercício, por
haver alienado a posição accionista que detinha no Finibanco Holding, SGPS, SA.

Conforme determina o Regulamento que o rege, compete ao Conselho Superior colaborar com o
Conselho de Administração, dando parecer sobre todas as matérias com respeito às quais seja
consultado e ser obrigatoriamente consultado pelo Conselho de Administração, no que se refere a
projectos de:

• Alteração dos Estatutos, incluindo o aumento de capital;

• Emissão de obrigações convertíveis e obrigações com direito a subscrição de acções;

• Abertura ou encerramento de qualquer forma de representação no País e no Estrangeiro;

• Fusão, cisão ou transformação de Sociedade;

• Propostas de aplicação de resultados.
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O Conselho Superior reuniu quatro vezes no exercício de 2003, para análise das contas relativas a
cada um dos trimestres e da proposta de aplicação de resultados, nos termos previstos no
Regulamento.

1.5  Assembleia Geral

A Assembleia Geral do Finibanco Holding, SGPS, SA, é um órgão social constituído por todos os
Accionistas com direito a voto, conforme se expõe no Capítulo II infra.

Nos termos dos Estatutos, aprovados na Assembleia Geral de 14 de Maio de 2001, a Mesa da
Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, Accionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral, e ainda pelo Secretário da Sociedade.

É a seguinte a sua composição actual, conforme eleição efectuada na Assembleia Geral de 4 de Abril
de 2002:

 • Prof. Doutor António Moreira Barbosa de Melo - Presidente

• Dr. Vitorino Pereira d’Almeida Borges Allen Brandão – Vice-Presidente

• Dra. Ana Beatriz Magalhães Reis Prado de Castro - Secretário

Cabe à Assembleia Geral:

• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;

• Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

• Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;

• Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal, da Comissão de Remunerações e do Conselho Superior;

• Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade, que sejam expressamente
indicados na convocatória.

Ao Presidente da Mesa cumpre convocar a Assembleia Geral, quando solicitado pelo Conselho de
Administração, pelo Conselho Fiscal ou por Accionistas que possuam, pelo menos, acções
correspondentes a cinco por cento do Capital Social e que o requeiram em carta, com assinatura
reconhecida pelo notário e em que indiquem, com precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se
justifique a necessidade de reunir a Assembleia.

A Assembleia convocada a requerimento dos Accionistas só se realizará se estiverem presentes
requerentes que sejam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a
convocação da Assembleia.

Os Accionistas que queiram requerer a inclusão de determinados assuntos na ordem do dia e a quem,
por lei, assista esse direito, têm que identificar clara e precisamente esses assuntos, na carta em que
requeiram a inclusão, a qual deve ter as assinaturas reconhecidas notarialmente.
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Os assuntos assim incluídos na ordem do dia não serão objecto de apreciação pela Assembleia Geral,
se, dos Accionistas requerentes se não encontrar na reunião o número exigido para o requerimento.

No exercício de 2003 a Assembleia Geral reuniu uma vez, em 31 de Março, onde:

• Aprovou, por unanimidade, o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2002, a aplicação de
resultados e a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

2.  Comissões Específicas Criadas na Sociedade

Como se refere no Capítulo 0 deste Relatório, o Finibanco não tem ainda criadas Comissões específicas
para tratar problemas de ética profissional e empresarial, nem para avaliar a estrutura e governo
societário. Este facto, para além de outras eventuais razões para a sua explicação, terá naturalmente a
ver com a reduzida dimensão do Finibanco e seu Grupo e também, sem sombra de dúvida, com a sua
juventude.

Estes e outros aspectos relacionados com a supervisão da actividade da instituição e designadamente
com a auditoria e controlo, que têm feito parte das atribuições de uma Direcção do Finibanco, com
autonomia de actuação junto de todas as Participadas, serão certamente objecto de análise e de
tratamento adequado no decurso do exercício de 2004.

3.  Sistema de Controlo de Riscos

O Grupo Finibanco tem pormenorizadamente definidos e divulgados em documento apropriado e
periodicamente revisto, designado por Gestão de Risco, os objectivos, as políticas, estratégias, e
sistemas de monitorização, relativos aos:

• riscos de crédito;

• riscos ligados às condições de mercado (taxa de juro, de cotações e índices, cambial e de liquidez);

• riscos operacionais.

e à gestão do crédito vencido, englobando a problemática da gestão deste tipo de risco.

Nos mesmos instrumentos se definem as delegações de competências e os limites máximos globais
para cada tipo de risco a assumir, em termos de capitais próprios a alocar a cada um deles.

Tem também definidas e divulgadas instruções muito concretas sobre os casos de créditos que de
alguma forma se entende apresentarem maior risco e ainda recomendações com vista à utilização de
uma política de rigor acrescida na apreciação e na aprovação de novas operações de crédito.

Dispõe ainda de instrumentos de gestão que lhe permitem avaliar qual a sua exposição em cada
momento, relativamente a cada um dos riscos supra referidos, e se eles se enquadram nos limites
definidos.
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A Comissão de Gestão de Risco Operacional, que tem por missão avaliar os métodos e os
procedimentos estabelecidos para o tratamento das operações, os riscos legais associados a contratos
pré-definidos e os níveis de eficácia dos controlos existentes, e ainda a Direcção de Auditoria e
Controlo Interno, sediada no Finibanco mas com âmbito de acção alargado a todas as empresas do
Grupo, contribuem com a sua actividade para minimizar os riscos operacionais, concentrando a sua
acção sobre factores que os potenciam.

O acompanhamento dos riscos e o controlo dos limites estabelecidos a todos os níveis da estrutura
orgânica e da hierarquia, constam do conteúdo funcional do órgão estrutural, autónomo e
independente, designado Gabinete de Controlo de Risco.

4.  Comportamento Bolsista das Acções do Finibanco Holding, SGPS, SA

Em complemento ao que foi dito em capítulo próprio do Relatório e Contas de 2003 sobre esta
matéria, merece aqui sistematizar os dados que se seguem, relativamente ao comportamento bolsista
das acções do Finibanco Holding (FNB AM), no exercício em análise:

COTAÇÃO

Mínima 1,02
Máxima 1,21
Média 1,08
Final (em 31 de Dezembro) 1,05

VARIAÇÃO ANUAL

Cotações de fecho -13%
Índice PSI 20 13%
Índice PSI Serviços Financeiros 1%

LIQUIDEZ

Quantidade de acções transaccionadas (ano) 2.409.841
Quantidade média diária 9.917
Nº total de sessões com transacção 243
Nº total de sessões no ano 255

RESULTADO POR ACÇÃO (em Euros)
Lucro líquido por acção 0,1
Valor contabilístico por acção 1,3

VALOR DE MERCADO (em Euros)
Capitalização bolsista (final do ano) 84.000.000

VOLATILIDADE

PSI 20 12%
Acção 18%

CORRELAÇÃO

Acção com PSI 20 11%
Coeficiente Beta 0,17
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Não houve lugar à emissão de acções ou de outros valores mobiliários que conferissem direito à
subscrição ou à aquisição de acções.

Também não houve no ano de 2003 alteração no número de acções admitidas à cotação nem foram
emitidos outros valores mobiliários enquadráveis neste aspecto.

Não se verificaram ainda influências dignas de registo na cotação das acções, quer em consequência
do anúncio de resultados, quer mesmo da divulgação do dividendo a distribuir, conforme se comprova
através dos quadros seguintes:

DATA DIVULGAÇÃO DE

RESULTADOS

COTAÇÃO DE

FECHO DO DIA

COTAÇÃO DE

FECHO DA SESSÃO

ANTERIOR

COTAÇÃO DE

FECHO DA SESSÃO

SEGUINTE

MÉDIA

PONDERADA DAS

COTAÇÕES DO

MÊS

28 Fevereiro 2º Sem. 2002 1,11 1,13 1,11 1,13
29 Abril 1º Trim. 2003 1,04 1,02 1,04 1,06
25 Julho 1º Sem. 2003 1,03 1,02 1,04 1,04
28 Outubro 3º Trim. 2003 1,07 1,07 1,07 1,07

DATA APROVAÇÃO EM ASS. GERAL E

PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO

DOS DIVIDENDOS

COTAÇÃO DE

FECHO DO

DIA

COTAÇÃO DE

FECHO DA SESSÃO

ANTERIOR

COTAÇÃO DE

FECHO DA SESSÃO

SEGUINTE

MÉDIA

PONDERADA DAS

COTAÇÕES DO

MÊS

31 Março 1,08 1,08 1,08 1,09

5.  Política de Dividendos

Nos termos do Artº 27º dos Estatutos, os lucros do Finibanco Holding, SGPS, SA, depois de retirada a
percentagem que a lei manda afectar obrigatoriamente ao Fundo de Reservas Legal, terão o seguinte
destino:

• Pagamento do dividendo prioritário que for devido às acções preferenciais que a Sociedade haja
emitido;

• O restante, para dividendo a todos os Accionistas, salvo se a Assembleia Geral deliberar, por
simples maioria, afectá-lo, total ou parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da Sociedade.

A Sociedade poderá distribuir aos Accionistas adiantamentos sobre lucros, no decurso dos exercícios
sociais, observadas as disposições legais aplicáveis.

O Finibanco Holding, SGPS, SA, não tem acções preferenciais emitidas nem foram feitos
adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício.

A política de dividendos do Grupo Finibanco consiste na consideração do lucro líquido consolidado
como base de cálculo para o dividendo a distribuir, fixando-se depois o dividendo que cabe a cada
acção.
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Desde 1998, ano em que as acções do Finibanco foram admitidas à negociação na Bolsa de Valores,
tem a Administração do Banco proposto à Assembleia Geral a distribuição aos Accionistas de pelo
menos 35% dos resultados líquidos anuais, sob a forma de dividendos.

Nos exercícios de 2001 e 2002 o Finibanco Holding distribuiu, a título de dividendo, o montante de 4
cêntimos por cada acção de valor nominal de 1 euro. No exercício de 2000, quando as acções tinham
o valor nominal de 1.000$00 (cerca de 4,99 euros), o dividendo distribuído foi de 40$0964 (20
cêntimos). Em termos percentuais, o dividendo distribuído nos referidos exercícios representava 4%
do valor nominal das acções. No exercício de 2003 vai ser proposta à Assembleia Geral a distribuição
de dividendo que representa também 4% do valor nominal das acções.

6.  Planos de Atribuição de Acções e/ou de Opções de Aquisição de Acções
Dirigidos a Trabalhadores ou a Membros do Órgão de Administração

Não existem no Finibanco Holding, como também não existiam anteriormente no Finibanco, SA que lhe
deu origem, planos deste tipo nem de outro semelhante com finalidade idêntica.

7.  Negócios e Operações Realizadas entre a Sociedade e Membros dos Órgãos Sociais,
Titulares de Participações Qualificadas ou Sociedade em Relação de Domínio ou de Grupo

Para além daqueles que se inserem na actividade normal do Finibanco Holding e das suas Participadas,
nada há a referir quanto a negócios e a operações realizadas no exercício a que nos reportamos, entre
as sociedades que compõem o Grupo.

Também nada se registou, que mereça referência, quanto a negócios em que pudessem estar
envolvidos membros dos órgãos de administração e fiscalização ou titulares de participações
qualificadas.

8.  Gabinete de Apoio ao Investidor

O Finibanco possui, formal e materialmente constituído, desde o último trimestre de 2000, um
Gabinete de Apoio ao Investidor, que depende directamente do seu Conselho de Administração e tem
as seguintes funções:

• Prestar todo o apoio que lhe seja solicitado pelos Accionistas;

• Salvaguardar, nos contactos que tiver com estes, o princípio da igualdade;

• Prevenir as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores;

• Centralizar todas as questões formuladas pelos investidores e delas dar conhecimento superior,
sempre que necessário;

• Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos;

• Difundir informação junto da CMVM e do mercado, sempre que esta se mostre obrigatória,
aconselhável ou conveniente;
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• Zelar pelos direitos dos investidores, expressos em regulamentação própria da CMVM.

Genericamente, o Gabinete disponibiliza à CMVM, à Bolsa de Valores, à comunicação social e aos
interessados que se lhe dirijam, informações com carácter relevante, resultados periódicos, relatórios e
contas, e outros factos de menor relevância.

O acesso ao Gabinete de Apoio ao Investidor pode processar-se através do endereço www.finibanco.pt
da banca telefónica 800210211, do telefone 226084500 e do e-mail crocha@finibanco.pt.

O representante para as Relações com o Mercado do Finibanco, SA e do Finibanco Holding, SGPS, SA,
é a Sra. Dra. Cristina Maria Brites da Silva Rocha Pinto de Sousa.

9.  Comissão de Remunerações

Eleita na Assembleia Geral de 4 de Abril de 2002 a chamada Comissão de Remunerações e Previdência
é constituída pelos elementos seguintes:

• VIC, SGPS, SA – Presidente

• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Vogal

• Dr. Fernando da Rocha Costa – Vogal

Ainda nos termos dos actuais Estatutos, este órgão designa-se simplesmente Comissão de
Remunerações e é composta por três membros, eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, a quem
cabe a escolha do Presidente, que terá voto de qualidade.

Os elementos que constituem a Comissão de Remunerações são todos Accionistas do Finibanco
Holding, sendo que o Presidente (VIC, SGPS, SA) é o maior Accionista.

O membro em nome individual é o representante do Accionista com participação qualificada, Amadeu
Ferreira de Almeida Costa.

10.  Remuneração Anual do Auditor e Outros

Os montantes relativos ao exercício de 2003, pagos aos revisores oficiais de contas e aos auditores
pelo trabalho desenvolvido junto do Finibanco Holding, SGPS, SA e das suas Participadas, encontram-
se sistematizados nos seguintes quadros:

LEDO, MORGADO E ASSOCIADOS
                                                                                                                                em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV . LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Finibanco Holding 34.818,42 100% --- ---
Finibanco 54.837,58 100% --- ---

                  TOTAL 89.726,00 100%
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DELOITTE
                                                                                                                                em euros

MONTANTE PERCENTAGEM DO MONTANTE
PAGO REV . LEGAL CONTAS CONSULTAD. O. SERVIÇOS

Finibanco Holding 14.302,37 --- 100% ---
Finibanco 25.380,17 --- 100% ---
Finicrédito 11.120,83 --- 100% ---
Leasecar 32.436,01 --- 100% ---
Título 4.304,23 --- 100% ---
Finimus 1.726,15 --- 100% ---

                  TOTAL 89.269,76 100%

O auditor é uma conceituada firma internacional, com créditos firmados na sua área de actividade,
predicados que constituem garantia de salvaguarda de independência posta no exercício das suas
funções.

Capítulo II

Exercício de Direito de Voto e de Representação de Accionistas

O incentivo ao exercício do direito de voto está patente no texto do aviso convocatório da Assembleia
Geral, amplamente divulgado, nos termos legais e ainda no “site” da internet do Finibanco.

Nele se encontram explicitadas, para além dos temas a debater, as diferentes formas de exercício do
voto e os procedimentos a adoptar para o caso de utilização do voto por correspondência.

Nos termos estatutários, tem direito a voto o Accionista titular de, pelo menos, mil acções registadas
em conta aberta em seu nome, ou, tratando-se de acções tituladas, em seu nome averbadas, pelo
menos desde o décimo dia útil anterior à data designada para a reunião da Assembleia Geral.

Tratando-se de acções escriturais o Accionista comprovará o seu registo mediante certificado emitido
para o efeito pelo respectivo intermediário financeiro e que deverá ser apresentado ao Presidente da
Mesa até ao quinto dia útil anterior à data designada para a reunião da Assembleia Geral.

A cada grupo de mil acções corresponde um voto.

O voto por correspondência é admitido em sobrescrito fechado, indicando cada sobrescrito o ponto da
Ordem de Trabalhos a que respeita, mas tão somente quanto à eleição de titulares dos órgãos sociais
e à alteração do Contrato de Sociedade.

Os boletins de voto, quando o voto por correspondência é admitido, poderão ser solicitados ao
Secretário da Sociedade, através de carta registada, com aviso de recepção, até ao 13º dia anterior à
data da realização da Assembleia.

As declarações de voto deverão ser recepcionadas na Sede Social da Sociedade, também por meio de
carta registada com aviso de recepção, até às 15 horas do dia anterior à data da realização da
Assembleia Geral, dirigidas ao Finibanco Holding, SGPS, SA, à atenção do Secretário.



15

A carta, dirigida à Sociedade, deverá conter os votos em subscritos fechados, indicando cada subscrito
o ponto da ordem de trabalhos a que respeita.

Deverá conter ainda certificado que comprove a legitimidade para o exercício de direitos sociais,
emitido pela entidade registadora ou pelo depositário dos títulos, nos termos dos artigos 78º e 104º
do Código de Valores Mobiliários.

A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções, ou pelo seu representante legal,
devendo o Accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu
bilhete de identidade e, se pessoa colectiva, exibir as assinaturas com reconhecimento notarial, na
qualidade e com poderes para o acto.

Os envelopes contendo as declarações de voto por correspondência só serão abertos no momento da
votação de cada ponto da Ordem de Trabalhos a que respeitam e para que são admitidos.

A possibilidade de exercício do direito de voto por meios electrónicos ainda não foi equacionada.

Os Accionistas que não possuam o número de acções necessário a terem direito de voto poderão
agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representar na Assembleia Geral.

Os Accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se representar por outros Accionistas ou por
pessoas a quem tal direito seja atribuído por lei imperativa.

As pessoas colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que para o efeito designarem.

Todas as representações referidas terão de ser comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral por carta, com assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela Sociedade, pelo menos
cinco dias úteis antes da data designada para a reunião da Assembleia Geral.

Capítulo III

Regras Societárias

1. Códigos de Conduta, Conflitos de Interesses e Sigilo Profissional

Para além das disposições legais e regulamentares em vigor sobre a matéria, o Finibanco tem
aprovado e em vigor, desde Janeiro de 1998, um Código de Conduta e Normas Deontológicas, que
abrange o universo do seu Grupo financeiro e que regula:

• Os deveres dos colaboradores no exercício das suas funções;

• A prevalência dos interesses dos clientes;

• Os comportamentos a adoptar pelos intervenientes nas operações sobre o mercado bancário, o
mercado financeiro e o dos valores mobiliários;

• Os conflitos de interesses entre clientes e entre as empresas do Grupo e os clientes;
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• Os conflitos de interesses entre o Grupo e os seus colaboradores;

• O modo de prestação de informações;

• A interdição do uso de informação privilegiada e de divulgação de informação interna;

• A manipulação do mercado;

• O segredo profissional;

• O sigilo e a confidencialidade;

• Os comportamentos no tratamento da publicidade e do marketing.

O Finibanco possui ainda um documento de índole idêntica, denominado Regulamento Interno dos
Serviços Financeiros e de Investimentos, aprovado no primeiro trimestre de 2003, que complementa,
em muitos aspectos, o Código de Conduta e Normas Deontológicas, e dá satisfação ao disposto nos
Artigos 316º do Código de Valores Mobiliários e 37º do Regulamento nº 12/2000, da CMVM.

O acesso, pelos investidores, a estes documentos é possível através de contacto com o Gabinete de
Apoio ao Investidor, referido no Capítulo I, nº 8.

2.  Procedimentos Internos para o Controlo do Risco

O Finibanco dispõe do sistema de controlo de risco descrito no ponto 3 do Capítulo I do presente
Relatório sobre o Governo da Sociedade.

Para garantir a conformidade da acção decisória de todos os intervenientes na área do risco com as
regras e orientações estabelecidas, o Finibanco dispõe de órgãos estruturais que o controlam.

A gestão de riscos de crédito é assegurada por diversos órgãos da estrutura comercial da Banca
Tradicional, nos termos das delegações de competência estabelecidas no Regulamento de Crédito que
a disciplina.

Os riscos de mercado, nas suas componentes, risco de taxa de juro e cambial, são geridos de forma
centralizada pela Direcção Financeira, e os riscos de cotações e índices pela Direcção de Gestão de
Activos, agindo ambas no âmbito das competências que lhes estão também delegadas.

Os riscos operacionais, pelo seu perfil, são geridos e avaliados pela Comissão de Risco Operacional,
órgão de staff multidisciplinar que tem por objectivo detectar fragilidades, avaliar situações
potenciadoras de risco e definir políticas e estratégias com vista a minimizá-las.

Existem ainda dois órgãos estruturais, o Gabinete de Controlo de Riscos, integrado na Direcção de
Planeamento e Contabilidade, e a Direcção de Auditoria e Controlo Interno, que velam pela correcta
execução de todas as orientações definidas nesta área.
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3.  Limites ao Exercício dos Direitos de Voto, Direitos Especiais de Algum Accionista
e Acordos Parassociais

Para além do já referido, nada mais há estabelecido em matéria de restrição do exercício dos direitos
de voto no Finibanco Holding.

Também nenhum dos Accionistas detém quaisquer direitos especiais nesta área.

Não existem acordos parassociais relativamente ao exercício de direitos sociais, nem restrições à
transmissibilidade de acções do Finibanco Holding, SGPS, SA, nem mesmo medidas susceptíveis de
interferir no êxito de ofertas públicas de aquisição.

Também não existem acordos parassociais de defesa contra ofertas públicas de aquisição.

Capítulo IV

Órgão de Administração

1.  Caracterização

O Conselho de Administração do Finibanco Holding, SGPS, SA, é composto por cinco elementos, com
formação e experiência profissional diversificada, como convém à análise e discussão de assuntos de
relevante importância sobre os quais tem que deliberar.

Como se refere no ponto 1.2 do Capítulo I, o Conselho de Administração foi eleito na Assembleia Geral
de 4 de Abril de 2002 para o triénio 2002/2004, ficando assim composto pelos seguintes elementos:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite (Presidente)
• Eng. Humberto da Costa Leite (Vice-Presidente)
• Dr. Armando Esteves (Vogal)
• Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho (Vogal)
• Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida (Vogal)

Do conjunto de elementos que compõem o Conselho de Administração, apenas o Presidente, Senhor
Álvaro Pinho da Costa Leite, e o Vice-Presidente, Senhor Eng. Humberto da Costa Leite, têm ligações
ao Accionista maioritário, VIC (SGPS), SA, no qual desempenham, respectivamente, as funções de
Presidente e de Vogal do Conselho de Administração.

Todos os outros Vogais são independentes, no sentido em que não se encontram em representação de
qualquer outro Accionista.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração é directamente titular de participação qualificada
igual ou superior a 10% do capital social ou dos direitos de voto na sociedade.

O Presidente do Conselho de Administração, Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite, é por sua vez titular
de participação qualificada na VIC (SGPS), SA que detém, directa e indirectamente, cerca de 71,27%
do capital social do Finibanco Holding, SGPS, SA.

Nenhum dos membros do órgão de administração:
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• Exerce funções ou detém vínculo contratual com empresa concorrente;

• Aufere qualquer remuneração da sociedade ou de outras sociedades que com ela estejam em
relação de domínio ou de grupo, para além da retribuição pelo exercício das funções de
administrador.

O Vice-Presidente, Senhor Eng. Humberto Leite é filho do Presidente do Conselho de Administração.

Os Administradores, Senhores Dr. Armando Esteves e Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida,
integram o quadro de pessoal de uma das Empresas Participadas.

Todos os membros do Conselho de Administração são executivos.

Outros cargos desempenhados pelos membros do Conselho de Administração:

• Sr. Álvaro Pinho da Costa Leite
• Finibanco, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Finicrédito, Instituição Financeira de Crédito, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA – Presidente do Conselho

de Administração
• Finimóveis-Sociedade Imobiliária de Serviços Auxiliares, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• FNB-Serviços Financeiros, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• VIC (SGPS), SA – Presidente do Conselho de Administração
• Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, SA – Presidente do Conselho de

Administração
• Vicaima-Centro Comercial de Materiais, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Indústrias Jomar-Madeiras e Derivados, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Madeiporto-Madeiras e Derivados, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Sitape-Indústria Metalúrgica, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Empicaima-Construções, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
• Sogileça-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Sogiporto-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Enercaima-Produção de Energia, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
• Vicaima Madeiras (SGPS), SA – Presidente do Conselho de Administração
• Tropical-Madeiras e Derivados, Lda – Sócio-Gerente
• Lacle-Lacticínios Leites, Lda – Sócio-Gerente
• Sogicaima-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• SAF-Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Imocambra-Gestão Imobiliária, SA – Presidente do Conselho de Administração
• Vicaima Investments, Ltd - Jersey – Director *

• Eng. Humberto da Costa Leite
• Finibanco, SA – Vice-Presidente do Conselho de Administração
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• Título-Sociedade Financeira de Corretagem, SA – Presidente do Conselho de
Administração

• Finicrédito, Instituição Financeira de Crédito, SA – Vice-Presidente do Conselho de
Administração

• Leasecar-Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, SA – Presidente da Comissão
Executiva

• VIC (SGPS), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Vicaima-Indústria de Madeiras e Derivados, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Vicaima-Centro Comercial de Materiais, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Indústrias Jomar-Madeiras e Derivados, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Empicaima-Construções, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Pedral-Pedreiras do Crasto de Cambra, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogibraga-Gestão Imobiliária, Lda – Gerente
• Sogileça-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogiporto-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Enercaima-Produção de Energia, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Lameira-Imobiliária, Lda – Gerente
• Vicaima Madeiras (SGPS), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Tropical-Madeiras e Derivados, Lda – Sócio-Gerente
• Lacle-Lacticínios Leites, Lda – Sócio-Gerente
• Predicaima-Comércio Imobiliário, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Sogicaima-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• SAF-Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Imocambra-Gestão Imobiliária, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Stocktrans-Logística e Transportes, Lda – Sócio-Gerente
• Vicaima Investments, Ltd – Jersey – Director *
• Vicaima, Ltd – Inglaterra – Director
• VICAIMA-Puertas y Derivados, SL - Espanha – Administrador
• Vicaima Türenwerk Handels Gmbh – Alemanha - Administrador
• Jomar-Tableros y Derivados, SL – Espanha - Administrador

* Trata-se de uma empresa off-shore de que o B.P. tem conhecimento que é participada na totalidade
directa ou indirectamente pela VIC (S.G.P.S.), S.A

• Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho
• Finibanco, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Celulose Beira Industrial (Celbi), SA – Vogal do Conselho de Administração
• Império Pneus, SGPS, SA – Vogal do Conselho de Administração
• SPGM-Sociedade de Investimentos, SA – Presidente do Conselho Fiscal

• Dr. Armando Esteves
• Finibanco, SA – Vogal do Conselho de Administração
• FNB-Serviços Financeiros, SA – Vogal do Conselho de Administração
• Finisegur-Sociedade Mediadora de Seguros, SA – Vogal do Conselho de Administração

• Dr. Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida
• Timberex-Representações e Comércio de Materiais, Lda – Gerente
• Timberexportes, Ltd – Director
• Vilões-Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda – Gerente
• Egran-Empresa de Granitos, SA – Presidente da Assembleia Geral
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2.  Comissão Executiva

Embora prevista nos Estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração do Finibanco Holding,
SGPS, SA não nomeou Comissão Executiva nem delegou a gestão dos negócios da Sociedade em
qualquer grupo de Administradores.

Em consequência, todos os Administradores do Finibanco Holding são, como se disse, executivos.

3.  Funcionamento do Órgão de Administração

Não se encontrando nomeada qualquer Comissão Executiva, as competências do Conselho de
Administração estão nele integralmente concentradas.

Ao órgão de Administração compete a definição das grandes linhas estratégicas do Grupo Finibanco e,
designadamente:

• Definir as políticas gerais da Sociedade e aprovar os planos orçamentais e os relatórios trimestrais
de execução;

• Estabelecer a organização interna da Sociedade e delegar poderes ao longo da cadeia hierárquica;

• Conduzir as actividades da Sociedade;

• Designar os representantes da Sociedade nas assembleias gerais das sociedades em cujo capital
participa, transmitindo-lhes o sentido de voto, e indigitar as pessoas que nelas deverão exercer os
cargos;

• Executar as deliberações da Assembleia Geral;

• Representar a Sociedade em juízo e fora dela;

• Apresentar à Assembleia Geral, para apreciação e votação, nas épocas legalmente determinadas,
os documentos de prestação de contas e a proposta de aplicação de resultados;

• Deliberar sobre a emissão de obrigações ou quaisquer outros tipos de dívida;

• Constituir mandatários para a prática de determinados actos, definindo os respectivos mandatos.

O Conselho de Administração reúne obrigatoriamente uma vez por trimestre, ou uma vez por mês,
consoante houver ou não Comissão Executiva em exercício de funções, e extraordinariamente sempre
que for convocada pelo Presidente, por sua iniciativa, ou a solicitação de dois Administradores.

O Conselho de Administração só pode deliberar estando presente ou representada a maioria dos seus
membros e as suas deliberações são tomadas pela maioria dos membros presentes ou representados,
sendo que o Presidente ou quem o substituir, tem voto de qualidade, em caso de empate nas
votações.

Qualquer Administrador poderá fazer-se representar, na reunião, por outro Administrador, mediante
carta dirigida ao Presidente, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado mais do que
uma vez, nem cada mandatário poderá representar mais de que um mandante.
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Não se encontram internamente definidas pelo Conselho de Administração quaisquer
incompatibilidades, designadamente quanto ao número de cargos acumuláveis pelos Administradores
em órgãos de administração de outras sociedades, para além daquelas que o Banco de Portugal e o
Código das Sociedades Comerciais prescrevem.

O Conselho de Administração do Finibanco Holding reuniu 17 vezes no exercício de 2003, 14 das quais
com a totalidade dos seus membros e apenas 3 com menos um elemento, sendo que 10 daquelas
reuniões aconteceram no primeiro e 7 no segundo semestre.

4.  Política de Remuneração

Os Estatutos do Finibanco Holding, SGPS, SA, prevêem para os membros do Conselho de
Administração remunerações fixas e variáveis atribuídas pela Comissão de Remunerações. Esta
Comissão tem poderes para ajustar com cada Administrador a sua remuneração e demais condições
do exercício do cargo.

A remuneração variável atribuída aos Administradores não poderá exceder, globalmente, dez por cento
do lucro líquido do exercício.

5.  Remunerações dos Membros do Órgão de Administração

Nenhum dos Administradores do Finibanco Holding aufere remuneração pelo desempenho do seu
cargo. Consideram-se assim remunerados pelo exercício das respectivas funções no Finibanco, SA,
tendo auferido, globalmente, 537.714,72 euros de remuneração fixa e 115.130,92 euros de
remuneração variável.

O Vice-Presidente, Senhor Eng. Humberto da Costa Leite, abdicou da remuneração que lhe seria
devida pelo desempenho das suas funções no Conselho de Administração do Finibanco, SA, conforme
consta da Acta da sessão nº 04/01, de 23 de Julho, daquele órgão.

Porto, 27 de Fevereiro de 2004

FINIBANCO HOLDING, SGPS, SA
   Conselho de Administração


