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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. 

(20/05/2021) 

PROPOSTA RELATIV A AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS 

DELIBERAR SOHRE A ELEI<;AO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS E SEU SUPLENTE 

Considerando: 

1. A avalia�ao feita pela Comissao de Auditoria do trabalho promovido pela Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas e seu representante no mandato 2019/2020, para a qual

contribuiu tambem a opiniao expressa pelo Presidente do Conselho de Administra�ao, pelo

Presidente da Comissao Executiva e pelos Administradores responsaveis pelas areas

financeira e de risco;

2. 0 resultado do inquerito de avalia�ao do Revisor Oficial de Contas e Auditor Extemo

efetuado junto dos membros da Comissao Executiva e dos Diretores Coordenadores

responsaveis pelas areas relevantes para o efeito;

3. Que o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas fixa o periodo maximo de

exercicio de fun�6es de um Revisor Oficial de Contas ou sociedades de Revisores Oficiais

de Contas na mesma entidade de interesse publico em 10 anos;

4. Que a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas atualmente em fun�oes no Banco

Comercial Portugues foi pela primeira vez eleita em 2016, para desempenhar fun�oes no

mandato 2016/2018, e pela segunda vez em 2019, para desempenhar fun�oes no mandato

2019/2020;

5. Que o numero 2 do artigo 10.0 dos Estatutos do Banco Comercial Portugues, S.A., estabelece

que, em cada elei�ao, a Assembleia Geral pode fixar o mandato do Revisor Oficial num

perfodo mfnimo de 2 anos e maximo de 4 anos, e que o numero 3 do mesmo artigo preve a

possibilidade de o Revisor Oficial de Contas ser reeleito por uma ou mais vezes, para

mandatos de diferente ou identica dura�ao;

6. Que de acordo corn as melhores praticas de govemo societario, o mandato do Revisor Oficial

de Contas nao deve coincidir corn o do 6rgao de administra�ao;

Nos termos e para os efeitos do disposto na alinea d) do artigo 23.0 e alinea h) do artigo 39.0
, 

ambos dos Estatutos do Banco Comercial Portugues, S.A., e tendo presente o n.0 1 do artigo 

446.0 e alinea m) do n.0 1 do artigo 423.0-F, ambos do C6digo das Sociedades Comerciais, e o 

disposto na alinea f) do n.0 3 do artigo 3.0 da Lei n.0 148/2015, de 9 de setembro, e nos artigos 

16.0 e 17.0 do Regulamento (UE) n.0 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho 
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A Comissao de Auditoria propoe e recomenda: 

I 

A recondu<;ao para exercerem fun<;6es no trienio 2021/2023, como: 

A) Reviser Oficial de Contas Efetivo da sociedade

Deloitte & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., pessoa coletiva n.0 501 

776 311, corn sede na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.0 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na 

OROC corn o n.0 43 e inscrita na CMVM corn o n.0 231, que indicou para a representar o socio 

Paulo Alexandre de Sa Fernandes, ROC n.0 1456; 

B) Reviser Oficial de Contas Suplente da sociedade

Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, ROC n.0 992; 

II 

A Comissao de Auditoria declara que a sua recomenda<;ao e isenta da influencia de terceiros, 

bem como que inexistem restri<;6es impostas na escolha de certas categorias ou listas de 

Revisores Oficiais de Contas ou de sociedades de Revisores Oficiais de Contas. 

A informa<;ao a disponibilizar aos Senhores Acionistas e referida na alinea d) do n.0 1 do artigo 

289.0 do C6digo das Sociedades Comerciais e no artigo 21°-C do C6digo dos Valores 

Mobiliarios encontra-se em anexo. 

Porto Salvo, 23 de abril de 2021 

A Comissao de Auditoria 

Cidalia Mota Lopes Valter de Barros 

Wan Sin Long Fernando da Costa Lima 
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CURRICULUM VITAE 

I • Elementos de identifica,;ao 

Nome Paulo Alexandre de Sa Fernandes 

Data de Nascimento 30 de novembro de 1974 

Local de Nascimento =L=is=b�o=a�, =--P=or""'tu-=<iig"'a=--1 _____________________ _ 

Nacionalidade _P�o_rtu_gu�e_s _a __________________________ _ 

II • Habilita,;oes literarias 

• Licenciou-se em Organizac;ao e Gestao de Empresas pelo Instituto Superior de Ciencias do

Trabalho e da Empresa em 1997.

• Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2010, tendo-lhe sido atribuido o numero

1.456.

III • Actividade e experiencia profissional 

• Iniciou a sua atividade em auditoria em agosto de 1997.

• E. Partner da Deloitte em Portugal na area de Audit & Assurance do Grupo de FS - Financial

Services.

• Trabalha exclusivamente no setor financeiro. A sua principal atividade tern consistido na

supervisao dos servic;os de auditoria a clientes da Deloitte nas diversas areas do sistema

financeiro, incluindo banca comercial, banca de investimento, companhias de seguros e gestao

de ativos (fundos de investimento mobiliario, imobiliario, de capital de risco, de titularizac;ao e

de pensoes). Neste ambito, tern vasta experiencia em auditoria a contas consolidadas de

instituic;oes financeiras portuguesas corn subsidiarias locais e estrangeiras.

• Ao longo da sua carreira tern igualmente prestado a generalidade dos servic;os relacionados

corn auditoria, como sejam emissao de pareceres para o Banco de Portugal sobre o processo de

quantificac;ao da imparidade para carteiras de credito, emissao de pareceres sobre o sistema de

controlo interno, emissao de Comfort letters e emissao de pareceres no ambito de programas

de Covered bonds.

• E. membro do Grupo de "IFRS Spedalists" da Deloitte.

• E. membro do Audit Q11alihJ Board da Deloitte em Portugal.

• Participa regularmente como formador em ac;oes realizadas pela Deloitte, quer para fins

internos quer no ambito da colaborac;ao corn clientes.



About Deloitte 

Quern somos 
A Deloitte conta corn aproximadamente 334.800 profissionais em firmas membro que prestam 
servi!;OS nas areas de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e 
servi!;OS relacionados, em mais de 150 pafses e territ6rios. Para mais informa!;6es, consulte o 
2020 Deloitte Global Report. 

Os nossos valores 
Somos o somat6rio dos valores, das competencias e da ambi!;ao do nosso ativo mais 
importante e valioso: as nossas pessoas. A reputa!;ao e o padrao de excelencia que 
conquistamos resultam da nossa busca incessante de talento. 

Somos uma marca global corn uma visao partilhada em todo o mundo: ser um referencial de 
excelencia. 

Ea partilha de valores e convic!;6es que nos define e assegura o alinhamento internacional da 
Deloitte. Estas sao as chaves do nosso mapa genetico: 

• lntegridade
• Compromisso mutuo
• Excelencia no valor para os mercados e clientes
• For!;a da diversidade cultural

Sao estes os valores comuns que nos definem, inspiram os nossos profissionais e os mantem 
focados no que realmente importa no seu piano pessoal e na sua carreira. 

Numeros globais 
Na Deloitte criamos equipas multidisciplinares capazes de implementar solu!;6es, a medida das 
necessidades dos clientes, que acrescentam valor as organiza!;6es. 

A nossa capacidade de analise, de reflexao estrategica e de implementa!;ao e um ativo ao 
servi!;O do cliente e o testemunho de um padrao de excelencia que a Deloitte constantemente 
alcan!;a. 

Cerca de 90% das empresas que constam do ranking de 2020 da Fortune Global 500® 

contratam os nossos servi!;OS. 

Numeros locais 
Em Portugal, somos lfderes em volume de neg6cios entre as Big Four e detemos a maior quota 
de mercado na presta!;ao de servi!;OS de tax as 250 maiores empresas. 

Contamos corn mais de 3.000 profissionais que partilham os valores e a motiva!;ao de todo o 
universo Deloitte: ser o padrao de excelencia para os nossos clientes. 



lniciativas 

Acreditamos nas melhores praticas e promovemo-las junta do mercado e da sociedade. 

Organizamos diversas iniciativas que procuram mitigar a complexidade dos temas do mundo 

empresarial e refletir sabre o seu impacto no contexto social, contribuindo para a sua 

divulga�ao junta da opiniao publica e criando valor nas organiza�oes. 

lmpacto na sociedade 

A Deloitte definiu uma estrategia global de impacto que e adaptada ao contexto de cada firma 

membro. Atraves da area de Corporate Social Responsability, procuramos alcan�ar o nosso 

prop6sito, de concretizar um impacto relevante nos nossos clientes, nas nossas pessoas e na 

sociedade. 



CURRICULUM VITAE 

I - Elementos de identifica,;ao 

Nome Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo 

Data de Nascimento =2=-0-=d:..::e:...ii.::a.:..:n=-e::ir-=o....::d::.:e::....:.19::..;64:c..:... _____________________ _ 

Local de Nascimento -=L"'u""b""'a"'n""g""o._1 ""An=g-"o"'la"-----------------------

Nacionalidade _P�o�rtu'-'--"gu...._e�s_a ___________________________ _ 

II - Habilita,;oes literarias 

• Licenciou-se em Economia pela Universidade Cat6lica Portuguesa em 1989.

• Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 1997, tendo-lhe sido atribuido o m1mero 992

III - Actividade e experiencia profissional 

• Iniciou a sua atividade em auditoria em agosto de 1989.

• E o Partner da Deloitte responsavel pelos servic;os de auditoria ao Grupo de PSUR - Products,

Seroices, Uilities & Resources.

• A sua principal atividade tern consistido na supervisao dos servic;os de auditoria a clientes da 

Deloitte nas diversas areas dos setores de Energia , lndustria, Transportes e Servii;os.

• Ao longo da sua carreira participou em diversos projetos de IPO.

• Participa regularmente como formador em ac;oes realizadas pela Deloitte, quer para fins

internos quer no ambito da colaborac;ao corn clientes.




