
EXTRACTO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E NOVE 

Aos vinte dias de Abril de dois mil e dez, pelas onze horas, nas instalações do Hotel Ipanema Porto, sitas à Rua do Campo 

Alegre, número cento e cinquenta e seis, nesta cidade do Porto, reuniu a Assembleia Geral dos Accionistas desta 

sociedade, que gira sob a firma FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A., pessoa colectiva número 502090243 (quinhentos e 

dois milhões, noventa mil e duzentos e quarenta e três), matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob 

o mesmo número, e com o capital social integralmente realizado, de cento e setenta e cinco milhões de euros. 

Constituída a Mesa da Assembleia Geral pelo Presidente, António Joaquim de Matos Pinto Monteiro, pelo Vice-Presidente, 

Pedro Canastra de Azevedo Maia, e pelo Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., António Alfredo Martins Manso 

Gigante, verificou-se estarem presentes ou representados Accionistas titulares de 144.329.428 (cento e quarenta e quatro 

milhões, trezentas e vinte e nove mil, quatrocentas e vinte e oito) acções correspondentes a 1.443.285 (um milhão, 

quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco) votos, relativos a cerca de 82,47% (oitenta e dois vírgula 

quarenta e sete por cento) do Capital Social, com direito a voto, tudo conforme Listas de Presença e documentos a elas 

anexos que, depois de rubricados pelo Presidente da Mesa, ficam arquivados no dossier de documentos respeitante a esta 

Assembleia Geral. 

Encontravam-se também presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: o Vice-Presidente, Humberto 

da Costa Leite, e os Vogais, Armando Esteves, Artur de Jesus Marques, Daniel Bessa Fernandes Coelho, Jorge Manuel 

de Matos Tavares de Almeida, António Luís Alves Ribeiro de Oliveira, Arlindo da Costa Leite, Carlos Manuel Marques 

Martins, Fernando da Rocha e Costa e Joaquim Mendes Cardoso. Do Conselho Fiscal, estavam presentes os Vogais 

Efectivos, António Monteiro de Magalhães e Joaquim Henrique de Almeida Pina Lopes, tendo faltado o Presidente, José 

Rodrigues de Jesus, que justificou a sua ausência. Estava ainda presente Ana Rosa Ribeiro Salcedas Montes Pinto, em 

representação do Revisor Oficial de Contas, Efectivo, Ernst & Young Audit & Associados-SROC, S.A. 

O Senhor Presidente da Assembleia Geral declarou então a Assembleia formalmente aberta, pelas onze horas e dez 

minutos. 

Em seguida, o Senhor Presidente verificou que a Assembleia havia sido convocada pelas Convocatórias publicadas no 

portal do Ministério da Justiça, mantido pelo Instituto dos Registos e Notariado, em dezassete de Março de dois mil e dez; 

no Sistema de Difusão de Informação da CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de dezasseis de Março de 

dois mil e dez; e no sítio da Nyse Euronext, em dezasseis de Março de dois mil e dez, encontrando-se, também desde 

dezasseis de Março de dois mil e dez, no sítio do Finibanco, no espaço do Governo da Sociedade do Finibanco-Holding, 

SGPS S.A., reservado às notícias sobre as Assembleias Gerais. Igualmente foi publicada a Lista de Accionistas, cujas 

participações excedem dois por cento do capital social do Finibanco-Holding, SGPS S.A., nos jornais, Público, página vinte 

e um, e Jornal de Notícias, página nove, ambos de catorze de Abril de dois mil e dez. 

Encontrando-se verificados todos os pressupostos para a regular constituição e funcionamento da Assembleia Geral, o 

Presidente da Mesa cumprimentou todos os presentes, membros da Mesa da Assembleia, do Conselho de Administração, 

do Conselho Fiscal, da representante do ROC e Accionistas e declarou a Assembleia regularmente constituída e em 

condições de funcionar de modo a ser discutida, analisada e votada a Ordem de Trabalhos. 



O Senhor Presidente abriu então um período de antes da ordem do dia para apresentar à Assembleia um voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Pinho da Costa Leite, nos seguintes termos: 

“Na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., e tendo em conta que esta 

é a primeira reunião deste órgão após o falecimento do Senhor Álvaro Pinho da Costa Leite, quero exprimir o meu 

profundo pesar e consternação pelo desaparecimento de tão ilustre personalidade, que soube desempenhar, com 

dedicação e competência exemplares, o cargo de Presidente do Conselho de Administração desta Sociedade. Desejo 

prestar assim a minha Homenagem à Memória, nobreza de carácter e visão empresarial do Fundador do Finibanco.” 

Lida esta declaração, o Senhor Presidente convidou os Senhores Accionistas a associarem-se a este Voto de 

Homenagem, o que efectivamente sucedeu por parte de todos. Entretanto, o Vogal do Conselho Fiscal António Monteiro 

de Magalhães, em nome do Conselho, usou da palavra para expressamente se associar a este Voto de Homenagem, o 

mesmo tendo sucedido com idêntica atitude assumida pelo Vice-Presidente da Mesa desta Assembleia, Pedro Maia. 

Entrou-se então no período dedicado à Ordem de Trabalhos constante da convocatória, que a seguir se transcreve: 

“1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas do Finibanco-Holding, SGPS S.A. 

relativas ao exercício de dois mil e nove; 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de dois mil e nove; 

3. Deliberar sobre o Relatório do Governo da Sociedade referente ao exercício de dois mil e nove; 

4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, relativa ao exercício de dois mil e nove; 

………… 

Entrando no primeiro ponto, o Presidente da Mesa convidou o Conselho de Administração a apresentar à Assembleia o 

relatório de gestão e o balanço e contas individuais e consolidadas. 

Tomou então a palavra o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Humberto da Costa Leite, que fez uma 

exposição sobre a situação da Sociedade, tendo analisado, em termos quantificados, a evolução dos negócios e do 

património do Grupo Finibanco. 

Como ninguém mais quis usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa pôs à votação o relatório de gestão, balanço e 

contas individuais e consolidadas, os quais foram aprovados por unanimidade dos votos expressos, com a abstenção da 

representante da Accionista (…), ficando arquivados na pasta da Assembleia. 

Entrando no segundo ponto da Ordem de Trabalhos, foi apresentada pelo Conselho de Administração e lida pelo 

Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., a secretariar a Mesa da Assembleia, a seguinte: 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

“O resultado do exercício de dois mil e nove do Finibanco-Holding, SGPS S.A., obteve um lucro Individual de 

14.490.410,35 euros (catorze milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e dez euros e trinta e cinco cêntimos). 

Assim, o Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do lucro individual do exercício de dois mil e nove: 

Para Reserva Legal (10%) (dez por cento), 1.449.041,04 euros (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, quarenta e 

um euros e 4 cêntimos); 

Para Dividendos 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) euros; 



Para Resultados Transitados 9.541.369,31 euros (nove milhões, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e 

nove euros e trinta e um cêntimos); 

Total 14.490.410,35 euros (catorze milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e dez euros e trinta e cinco 

cêntimos).” 

Como ninguém pediu a palavra para a discussão da Proposta de Aplicação de Resultados, o Presidente da Mesa pô-la à 

votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos votos expressos, com a abstenção da representante da 

Accionista (…)”. 

Passando ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa pôs à discussão o Relatório sobre o 

Governo da Sociedade, referente ao exercício de dois mil e nove.  

Como ninguém quis usar da palavra, o Senhor Presidente pô-lo à votação e foi aprovado por unanimidade dos votos 

expressos, com a abstenção da representante da Accionista (…). 

Entrando no quarto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa apresentou aos Senhores Accionistas a proposta 

que lhe foi entregue pelo Senhor António Augusto Soares de Almeida, em representação da Pedral-Pedreiras do Crasto de 

Cambra, S.A, para cumprimento do disposto no artigo 455.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes 

termos: 

“O Exercício de 2009 foi extremamente exposto/condicionado devido à desaceleração da economia global. 

No sentido de ajudar os futuros exercícios, recomenda-se, entre outros, fazer uma abordagem do sistema financeiro ao 

abrigo das recomendações/regras Basileia II/Gestão de Risco. 

Teremos de saber alimentar os nossos níveis de capital consolidando políticas diversas, tais como, alianças estratégicas 

em mercados emergentes/PALOP, mantendo a necessidade de avaliar as políticas económicas e sociais desses 

mercados. 

Recomenda-se, nas alianças estratégicas, a inclusão de accionistas estrangeiros locais conhecedores e facilitadores de 

oportunidades por forma a potenciar/muscular a competitividade e diminuir a exposição ao risco. 

Do último exercício, acrescento e proponho que a Assembleia Geral possa autorizar/aprovar um voto de louvor a todos os 

órgãos sociais e em particular ao Conselho de Administração.” 

O Senhor Presidente da Mesa pôs a proposta à votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos expressos, com a 

abstenção da representante da Accionista (…).  

………… 

Antes de encerrada a reunião, pediu a palavra o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Humberto da Costa 

Leite, para agradecer aos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, 

aos Senhores Accionistas e à representante dos Auditores “Ernst & Young Audit & Associados-SROC, S.A.”, Ana 

Salcedas, a colaboração que lhe foi prestada ao longo do exercício de dois mil e nove. 

Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a presença dos Senhores Accionistas, 

congratulou-se pela forma elevada como esta decorreu e pelo contributo que todos deram para o seu bom funcionamento, 

formulando votos de felicidades pessoais e profissionais aos elementos que integram os órgãos sociais e aos Senhores 



Accionistas presentes, tendo felicitado o novo membro do Conselho de Administração, António Couto Lopes, e o agora 

Presidente deste Conselho, Humberto da Costa Leite, a quem desejou todo o sucesso no desempenho das suas elevadas 

funções. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa deu a sessão por encerrada, pelas doze horas, elaborando-se a 

presente Acta que vai ser assinada pelos Presidente e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia e pelo Secretário do 

Finibanco-Holding, SGPS S.A., que a redigiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Alfredo Martins Manso Gigante, Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A., certifica, nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 446-B do Código das Sociedades Comerciais, que a transcrição extraída da Acta n.º 49 

supra, exarada a folhas 13 a 18 do Livro de Actas da Assembleia Geral do Finibanco-Holding, SGPS S.A., é 
verdadeira, completa e actual e que da parte restante da referida Acta nada consta que amplie, restrinja, 
modifique ou condicione a fracção aqui certificada. 
 

    O Secretário do Finibanco-Holding, SGPS S.A. 
 
 

                      António Alfredo Martins Manso Gigante 
 


