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Estatutos do 

BANCO FINANTIA, S.A. 

Capítulo I 

Denominação, sede, objecto e duração 

1º 

1. A sociedade passa a adoptar a denominação de BANCO FINANTIA, S.A., rege-se pelos 

presentes estatutos e pela legislação aplicável aos bancos. 

2. A sede social é em Lisboa, na Rua General Firmino Miguel, cinco, primeiro andar, 

Freguesia de São Domingos de Benfica, podendo a sociedade, por simples deliberação do 

Conselho de Administração, deliberar a transferência da sede para qualquer local para o 

qual esteja legalmente habilitada a fazê-lo, bem como estabelecer delegações, filiais, 

sucursais, agências ou outras formas de representação no País ou no estrangeiro. 

3. A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

2º 

A sociedade tem por objecto a realização de todas as operações e a prestação de todos os 

serviços legalmente consentidos aos bancos. 

Capítulo II 

Capital social, acções e obrigações 

3º 

1. O capital social é de cento e cinquenta milhões de euros, encontra-se integralmente 

subscrito e realizado, e é representado por cento e cinquenta milhões de acções ordinárias 

com o valor nominal de um euro cada. 

2. O capital social poderá ser aumentado uma ou mais vezes até quinhentos milhões de 

euros, por deliberação do Conselho de Administração, com observância das normas legais 

aplicáveis. 

3. Nos termos da lei, a sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto e acções 

preferenciais remíveis. 

4. As acções preferenciais sem voto e as acções preferenciais remíveis existentes ao abrigo 

do número anterior poderão ser convertidas em acções ordinárias mediante deliberação da 

Assembleia Geral e consentimento dado por deliberação em assembleia especial dos 

accionistas titulares de acções da respectiva categoria, nos termos do artigo 24º, número 6, 

do Código das Sociedades Comerciais. 

5. A autorização concedida no número 2 deste artigo é válida, pelo menos, até 18 de Maio 

de 2023, podendo, entretanto, ser renovada por deliberação da Assembleia Geral. 
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4º 

1. As acções são nominativas. 

2. As acções são tituladas e podem ser documentadas por títulos representativos de 

qualquer número de ações.  

3. Fica desde já autorizada a conversão de acções ou outros valores mobiliários titulados 

em escriturais, ou de escriturais em titulados, bem como a sua emissão em qualquer uma 

destas formas de representação, nos termos da legislação aplicável. 

4. As despesas com o desdobramento dos títulos serão suportadas pelos accionistas. 

5º 

1. A Assembleia Geral poderá deliberar, de acordo com o artigo 287º do Código das 

Sociedades Comerciais, a realização de prestações acessórias de capital, em dinheiro, até 

ao montante máximo correspondente a dez vezes o capital social. 

2. A deliberação que conclua pela necessidade de realizar prestações acessórias de capital 

só vincula os accionistas que a votarem favoravelmente. 

3. Para o efeito previsto no número anterior, os accionistas que se dispuserem a realizar 

prestações acessórias deverão ser identificados em acta com indicação do valor da sua 

comparticipação ou comunicarem à sociedade a sua disponibilidade no prazo de quinze 

dias. 

4. As prestações acessórias serão remuneradas, indicativamente à taxa Euribor a um ano ou 

equivalente, salvo se diversamente deliberado pelos accionistas. 

5. A obrigação de realizar prestações acessórias de capital vencer-se-á trinta dias após a 

data da deliberação ou em diferente data de vencimento por esta determinada. 

6. As prestações acessórias de capital deliberadas e realizadas ao abrigo dos números 

anteriores não poderão ser reembolsadas quando em resultado do reembolso a situação 

líquida da sociedade ficar inferior à soma do capital social e das reservas legais que tenham 

entretanto sido constituídas e não possam ser distribuídas aos accionistas. 

6º 

Mediante deliberação do Conselho de Administração, e obtidas as autorizações 

administrativas que forem necessárias, a sociedade poderá emitir obrigações, de todos os 

tipos, até ao limite máximo previsto na lei, bem como poderá, nos mesmos termos, criar 

warrants ou outros valores mobiliários equiparados, e sobre eles realizar todas as 

operações por lei permitidas. 

Capítulo III 

Assembleia Geral 

7º 

1. A Assembleia Geral é constituída por todos os accionistas que tenham direito a, pelo 

menos, um voto. 
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2. Para efeitos do número anterior, os accionistas deverão comprovar perante a sociedade, 

com a antecedência mínima de cinco dias úteis relativamente à data da realização da 

Assembleia, ter as acções averbadas ou depositadas em seu nome. 

3. A cada 1000 acções ordinárias cabe um voto. 

4. Os obrigacionistas e os accionistas sem direito de voto não assistem à Assembleia Geral, 

sem prejuízo de se fazerem representar pelo respectivo representante comum. 

5. A Assembleia Geral reunirá validamente, em primeira convocação, se estiverem 

presentes ou representados accionistas que detenham pelo menos acções correspondentes a 

metade do capital social com direito a voto. 

6. Os instrumentos de representação de accionistas em Assembleia Geral devem ser 

entregues na sede da sociedade dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral com 

três dias úteis de antecedência em relação à data da Assembleia Geral, sob pena de não 

serem aceites. A entrega pode ser feita por correio, em mão ou por email, desde que 

recebidos na sede da sociedade dentro do mesmo prazo. Caso seja efectuada por email, o 

original deve ser entregue ao Presidente da Mesa no dia da Assembleia Geral. 

7. Enquanto a sociedade não dispuser de meios que permitam assegurar a autenticidade das 

declarações de voto dos accionistas e a segurança das comunicações, as assembleias gerais 

não poderão ser realizadas através de meios telemáticos. 

8. O voto por correspondência não será permitido enquanto as assembleias gerais não 

puderem ser realizadas por meios telemáticos. 

8º 

A mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente e um secretário, eleitos por um 

período de três anos, que podem ser reeleitos por uma ou mais vezes e na mesma pode 

ainda tomar lugar, para coadjuvar os trabalhos, o Secretário da Sociedade caso esteja 

designado. 

9º 

1. A Assembleia Geral poderá, quando e da forma que entender conveniente, designar um 

ou mais accionistas ou criar um ou mais conselhos consultivos para colaborarem com o 

Conselho de Administração em assuntos de especial interesse para a sociedade. 

2. Com excepção das deliberações para as quais a lei exija uma maioria qualificada, as 

deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos emitidos. 

Capítulo IV 

Administração e Fiscalização 

10º 

1. A administração da sociedade cabe a um Conselho de Administração composto por um 

mínimo de três e um máximo de dezassete membros, conforme for deliberado em 

assembleia geral, eleitos de três em três anos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos 

por uma ou mais vezes. Caso a Assembleia Geral não eleja o número máximo de membros, 

pode o Conselho de Administração, na medida do legalmente permitido, cooptar novos 
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membros, até aquele limite, submetendo a cooptação a ratificação na primeira assembleia 

geral seguinte. 

2. O Conselho de Administração poderá delegar poderes nos termos do artigo quatrocentos 

e sete do Código das Sociedades Comerciais, numa comissão executiva ou em dois ou mais 

administradores-delegados. 

3. O Conselho de Administração designará de entre os seus membros um presidente, o qual 

terá voto de qualidade. 

4. Na falta do presidente, e sendo em número par os administradores em exercício, terá 

voto de qualidade o vogal presente mais antigo ou, em igualdade de circunstâncias, o mais 

idoso. 

5. O Conselho de Administração deve reunir, pelo menos, trimestralmente. 

6. Os administradores devem ser convocados por escrito, nomeadamente por carta ou 

correio electrónico 

7. Um administrador pode fazer-se representar por outro, mediante carta dirigida ao 

presidente do Conselho de Administração, enviada por correio normal ou electrónico, 

telecópia ou entregue em mão, mas cada administrador não poderá representar mais do que 

dois outros administradores, servindo cada instrumento de representação para uma única 

vez. 

8. Os administradores podem votar por correspondência, por qualquer das formas previstas 

para a convocação do conselho. 

9. O administrador que, no decurso do mandato, falte injustificadamente a três reuniões do 

conselho seguidas ou cinco interpoladas cessa as suas funções por falta definitiva, nos 

termos e para os devidos efeitos legais. 

10. Cabe ao conselho de administração qualificar a falta, considerando-se devidamente 

justificada a que, sendo fundamentada pelo faltoso, não for recusada até ao final da 

segunda reunião subsequente à que respeita. 

11º 

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois administradores, pelos administradores-

delegados, quando os houver, dentro dos limites da delegação do Conselho, ou pela de um 

ou mais administradores ou outros mandatários, nos termos e limites dos poderes que lhes 

tenham sido conferidos 

12º 

1. A fiscalização da sociedade compete a uma Comissão de Auditoria, integrada no 

Conselho de Administração, e a um Revisor Oficial de Contas externo. 

2. A Comissão de Auditoria é composta por três administradores, designados em 

simultâneo com a designação dos membros do Conselho de Administração. 

3. A maioria dos membros da Comissão de Auditoria deverá reunir os seguintes requisitos: 

a) não estarem associados a qualquer grupo de interesses específico na sociedade; 
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b) não se encontrarem em nenhuma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de 

análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de serem titulares ou atuarem em nome ou 

por conta de titulares de participação igual ou superior a 2% do capital social da sociedade 

e terem sido reeleitos por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada. 

4. Pelo menos um dos membros da Comissão de Auditoria deverá ter curso superior 

adequado ao exercício das suas funções, com elevada competência nas áreas financeira, 

contabilística e de auditoria e experiência no setor financeiro. 

5. Cabe ao Presidente da Comissão de Auditoria convocar e dirigir as respetivas reuniões, 

dispondo de voto de qualidade. 

6. Os membros da Comissão de Auditoria podem fazer-se representar por outro, mediante 

carta dirigida ao Presidente da Comissão de Auditoria, enviada por correio normal ou 

eletrónico, ou entregue em mão, servindo cada instrumento de representação para uma 

única vez. 

7. A Comissão de Auditoria reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez em cada dois 

meses, e sempre que o Presidente o entender ou algum dos restantes membros o solicitar. 

8. Para que a Comissão de Auditoria possa deliberar, é necessário a presença da maioria 

dos seus membros. 

9. O membro da Comissão de Auditoria que, no decurso do mandato, falte 

injustificadamente a três reuniões da comissão seguidas ou cinco interpoladas, cessa as 

suas funções por falta definitiva, nos termos e para os devidos efeitos legais. 

10. O Revisor Oficial de Contas externo terá um suplente, podendo qualquer deles ser uma 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

11. A designação de um Revisor Oficial de Contas externo à Comissão de Auditoria não 

impede que qualquer dos seus membros seja revisor oficial de contas ou sociedade revisora 

de contas. 

Capítulo V 

Exercício e lucros 

13º 

O ano social coincide com o ano civil. 

14º 

Nos termos da lei, o Conselho de Administração poderá deliberar o adiantamento sobre os 

lucros no decurso do exercício. 

15º 

1. A Assembleia Geral poderá deliberar, em cada exercício, não distribuir lucros aos 

accionistas ou distribuir qualquer parcela do lucro distribuível apurável em cada exercício. 
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2. Caso delibere distribuir lucros, a Assembleia Geral poderá igualmente atribuir a todos ou 

alguns colaboradores da sociedade uma participação de até 10% daqueles lucros, a ser 

repartida em termos a fixar pelo Conselho de Administração. 

Capítulo VI 

Disposição final 

16º 

1. Os membros dos órgãos sociais terão direito a remuneração, salvo se deliberado 

diversamente, a qual será fixada pelos accionistas em Assembleia Geral ou por uma 

Comissão por estes designada, sem prejuízo do disposto neste artigo.  

2. A remuneração do Revisor Oficial de Contas (externo) e a do Secretário, caso esteja 

designado, será estabelecida pela Administração. 

3. Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores inclua uma participação nos 

lucros do exercício, a percentagem global destes a utilizar para esse fim não pode exceder 5% 

dos lucros do exercício que forem distribuíveis.  


	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V

