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Informação complementar ao Relatório & Contas 
 
Anexo I - Informação complementar ao abrigo do Artigo 17º do Aviso nº 10/2011 do Banco de Portugal  
 
Anexo II - Publicidade de participações dos membros de órgãos de administração e fiscalização (Nos termos do 
número 5 do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de 
Setembro, na sua redação atual). 
 
Anexo III – Crédito a membros dos órgãos sociais 
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Em 31 de dezembro de 2019, a carteira de crédito do Banco inclui crédito concedido a membros do Conselho de 
Administração no montante nominal de 778 544 euros decorrente da política de pessoal, ao abrigo do n.º 4 do art. 85º do 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. 
 

 
 
 
 


