ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,
S.A.
(20/05/2021)

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 8 DA ORDEM DE TRABALHOS
DELIBERAR SOBRE A ESCOLHA DO AUDITOR EXTERNO

Considerando:
1. A avaliação feita pela Comissão de Auditoria do trabalho promovido pelo Auditor
Externo, para a qual contribuiu também a opinião expressa pelos Presidente do
Conselho de Administração; Presidente da Comissão Executiva; e Administradores
responsáveis pelas áreas financeira e de risco;
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2. O resultado do inquérito de avaliação do Revisor Oficial de Contas e Auditor
Externo efetuado junto dos membros da Comissão Executiva e dos Diretores
Coordenadores das áreas relevantes para o efeito;
3. Que o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas fixa o período máximo
de exercício de funções do Auditor Externo na mesma entidade de interesse público
em 10 anos;
4. Que o Auditor Externo do Banco Comercial Português foi pela primeira vez
designado em 2016, para desempenhar funções no mandato 2016/2018, e pela
segunda vez em 2019, para desempenhar funções no mandato 2019/2020;
5. Que o número 2 do artigo 10.º dos Estatutos do Banco Comercial Português, S.A.,
estabelece que, em cada eleição, a Assembleia Geral pode fixar o mandato do
Revisor Oficial num período mínimo de 2 anos e máximo de 4 anos, e que o número
3 do mesmo artigo prevê a possibilidade de o Revisor Oficial de Contas ser reeleito
por uma ou mais vezes, para mandatos de diferente ou idêntica duração;
6. Que de acordo com as melhores práticas de governo societário, o mandato do
Revisor Oficial de Contas e do Auditor Externo não deve coincidir com o do órgão
de administração
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Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do artigo 23.º e alínea h) do artigo
39º ambos dos Estatutos do Banco Comercial Português, S.A.

A Comissão de Auditoria propõe e recomenda:
I
A recondução da Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S.A., pessoa coletiva n.º 501 776 311, com sede na Avenida Engenheiro Duarte
Pacheco, n.º 7, Lisboa, inscrita na OROC com o n.º 43 e inscrita na CMVM com o n.º
231, para exercer funções de Auditor Externo no triénio 2021/2023;
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II
A Comissão de Auditoria declara que a sua recomendação é isenta da influência de
terceiros, bem como que inexistem restrições impostas na escolha de certas categorias
ou listas de Revisores Oficiais de Contas ou de sociedades de Revisores Oficiais de
Contas.
A informação a disponibilizar aos Senhores Acionistas e referida na alínea d) do n.º 1
do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e 21º-C do Código dos Valores
Mobiliários encontra-se em anexo.
Porto Salvo, 23 de abril de 2021
A Comissão de Auditoria

Cidália Mota Lopes

Valter de Barros

Wan Sin Long

Fernando da Costa Lima
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About Deloitte
Quem somos
A Deloitte conta com aproximadamente 334.800 profissionais em firmas membro que prestam
serviços nas áreas de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e
serviços relacionados, em mais de 150 países e territórios. Para mais informações, consulte o
2020 Deloitte Global Report.
Os nossos valores
Somos o somatório dos valores, das competências e da ambição do nosso ativo mais
importante e valioso: as nossas pessoas. A reputação e o padrão de excelência que
conquistámos resultam da nossa busca incessante de talento.
Somos uma marca global com uma visão partilhada em todo o mundo: ser um referencial de
excelência.
É a partilha de valores e convicções que nos define e assegura o alinhamento internacional da
Deloitte. Estas são as chaves do nosso mapa genético:
 Integridade
 Compromisso mútuo
 Excelência no valor para os mercados e clientes
 Força da diversidade cultural
São estes os valores comuns que nos definem, inspiram os nossos profissionais e os mantêm
focados no que realmente importa no seu plano pessoal e na sua carreira.
Números globais
Na Deloitte criamos equipas multidisciplinares capazes de implementar soluções, à medida das
necessidades dos clientes, que acrescentam valor às organizações.
A nossa capacidade de análise, de reflexão estratégica e de implementação é um ativo ao
serviço do cliente e o testemunho de um padrão de excelência que a Deloitte constantemente
alcança.
Cerca de 90% das empresas que constam do ranking de 2020 da Fortune Global 500®
contratam os nossos serviços.
Números locais
Em Portugal, somos líderes em volume de negócios entre as Big Four e detemos a maior quota
de mercado na prestação de serviços de tax às 250 maiores empresas.
Contamos com mais de 3.000 profissionais que partilham os valores e a motivação de todo o
universo Deloitte: ser o padrão de excelência para os nossos clientes.

Iniciativas
Acreditamos nas melhores práticas e promovemo-las junto do mercado e da sociedade.
Organizamos diversas iniciativas que procuram mitigar a complexidade dos temas do mundo
empresarial e refletir sobre o seu impacto no contexto social, contribuindo para a sua
divulgação junto da opinião pública e criando valor nas organizações.
Impacto na sociedade
A Deloitte definiu uma estratégia global de impacto que é adaptada ao contexto de cada firma
membro. Através da área de Corporate Social Responsability, procuramos alcançar o nosso
propósito, de concretizar um impacto relevante nos nossos clientes, nas nossas pessoas e na
sociedade.

