26 março 2020

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre
conclusões da reunião do seu Conselho de
Administração

O Banco Comercial Português, S.A. (“Banco”) informa que o seu Conselho de Administração, em
reunião ocorrida hoje, aprovou, com base nos resultados relativos ao exercício de 2019, divulgados
publicamente no dia 20 de fevereiro do corrente ano, o relatório de gestão, o balanço e as contas
individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2019, que serão submetidos a aprovação pela
Assembleia Geral Anual.
O Conselho de Administração entendeu ser importante compensar o esforço dos Colaboradores do
Banco que, entre junho de 2014 e junho de 2017, aceitaram uma redução temporária de
remuneração com o objetivo de viabilizar o processo de recuperação do Banco e contribuir para o
cumprimento das exigências que lhe foram impostas para receber ajudas do Estado, prosseguindo o
compromisso de propor à Assembleia Geral a distribuição de resultados pelos mesmos que, de forma
faseada, permita a entrega de um valor global acumulado pelo menos igual ao valor total não
recebido nesse período. Proporá assim à Assembleia Geral Anual a distribuição de até €1.000,00 a
cada Colaborador que, não tendo já sido integralmente compensado com os resultados distribuídos
em 2019, se mantiver em funções na data de pagamento da remuneração correspondente a junho de
2020, até ao valor máximo global de € 5.281.000,00, no âmbito do processo de compensação pela
redução de salários acordada ao abrigo do Acordo Coletivo de Trabalho, conforme redação publicada
em 29 de março de 2014, no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 12.
Face aos potenciais impactos e à incerteza associada à situação de pandemia, e ainda que o Banco
integre o grupo de instituições financeiras sem limitações regulatórias específicas em matéria de
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distribuição de dividendos, o Conselho de Administração entendeu ainda propor à Assembleia Geral
Anual a retenção dos restantes resultados relativos ao exercício de 2019, dos quais €13.929.601,66
para reforço da reserva legal, e o remanescente, no montante mínimo de €120.085.414,93, para
resultados transitados. Tal proposta visa garantir que o Banco esteja mais preparado para fazer face
ao presente contexto de incerteza, tendo o Conselho de Administração reiterado a determinação de,
uma vez ultrapassada a crise e na medida em que o Banco e a economia nacional iniciem a sua
recuperação, retomar a política de dividendos aprovada.
O Conselho de Administração solicitará ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação da
Assembleia Geral Anual para o próximo dia 20 de maio. A convocatória da Assembleia Geral Anual,
respetiva ordem de trabalhos e demais propostas do Conselho de Administração serão divulgadas
oportunamente em respeito pelo prazo legalmente previsto.

Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.
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