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NOTA 33.

Transacções com partes relacionadas
O valor das transacções do Banco com partes relacionadas, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, resume-se como segue:
(Milhares de AKZ)
31.12.2018
Accionistas

Outro pessoal
Conselho de
chave de
Administração
gestão e
familiares

Outras partes
relacionadas

Total

Activos
Disponibilidades em outras
instituições de crédito

8.175.207

-

-

-

8.175.207

Aplicações em instituições de crédito

9.404.932

-

-

-

9.404.932

Crédito a clientes

6.803.463

1.304.300

2.724.471

282

10.832.516

600.000

-

-

238.789

838.789

24.983.602

1.304.300

2.724.471

239.071

29.251.444

83.976.728

-

-

-

83.976.728

5.745.222

3.638.203

4.921.488

806.113

15.111.026

89.721.950

3.638.203

4.921.488

806.113

99.087.754

Outros activos
Total do Activo
Passivos
Recursos de bancos centrais
e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Total do Passivo

(Milhares de AKZ)
31.12.2017
Accionistas

Conselho de
Administração

Outro pessoal
chave de gestão
e familiares

Total

Disponibilidades em outras instituições
de crédito

2.565.846

-

-

2.565.846

Aplicações em instituições de crédito

17.577.914

-

-

17.577.914

8.559.259

1.756.752

3.977.798

14.293.809

28.703.019

1.756.752

3.977.798

34.437.569

53.746.206

-

-

53.746.206

6.239.827

1.665.073

1.272.304

9.177.204

59.986.033

1.665.073

1.272.304

62.923.410

Activos

Crédito a clientes
Total do Activo
Passivos
Recursos de bancos centrais
e de outras instituições de crédito
Recursos de clientes
Total do Passivo

O Banco considera partes relacionadas as seguintes:
a) T
 odas as entidades titulares de participações qualificadas: titulares que detenham, directa ou indirectamente,
uma percentagem igual ou superior a 10% do capital social do ATLANTICO;
b)	Todas as entidades que sejam participadas de forma directa ou indirecta em mais de 10% pelos Accionistas,
abrangidos no ponto anterior;
c)	Todas as entidades em que o ATLANTICO detenha, directa ou indirectamente, pelo menos 10% do capital ou
dos direitos de voto da sociedade participada, ou que, por qualquer motivo, possibilite exercer controlo e/ou
influência significativa na gestão da instituição participada;
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d)	É ainda parte relacionada qualquer pessoa ou entidade, independentemente da forma jurídica que assuma,
que tenha uma relação com o titular de participação qualificada, de um dos seguintes tipos:
• Cônjuge ou pessoa que viva em união de facto, pais, avós, filhos, netos e pessoas que coabitem com o mesmo;
• Entidades nas quais algumas das pessoas enumeradas na alínea anterior detenham participação qualificada;
e)	Entidades que se encontrem directa ou indirectamente em relação de domínio ou em relação de grupo com o
ATLANTICO;
f)	Membros dos órgãos de administração e/ou de fiscalização do ATLANTICO, bem como qualquer pessoa ou
entidade, independentemente da forma jurídica que assuma, que tenha uma relação com um membro do órgão
de administração e/ou fiscalização, de um dos seguintes tipos:
• Cônjuge ou pessoa que viva em união de facto, pais, avós, filhos, netos e pessoas que coabitem com o mesmo;
• Entidades dominadas pelo membro do órgão de administração e/ou de fiscalização e entidades nas quais
estes detenham participação qualificada;
• Entidades dominadas por uma das pessoas enumeradas no primeiro subponto da alínea f);
g)	As entidades cuja maioria dos membros dos órgãos de administração, direcção ou gerência sejam coincidentes
com as do ATLANTICO ou, sendo pessoas diferentes, estejam ligadas entre si por casamento, união de facto
ou parentesco até ao segundo grau na linha recta;
h)	Pessoal chave da gestão do ATLANTICO e seus familiares: directores de primeira linha, seus cônjuges, descendentes ou ascendentes até ao segundo grau na linha recta;
i)	Entidade contratada pelo ATL A NTI CO para prestação de planos de benefícios pós-emprego para os
Colaboradores do ATLANTICO.
Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com referência a 31 de Dezembro de 2018
apresentam-se de seguida:

Conselho de Administração:
Carlos José da Silva
António João Assis de Almeida
Miguel Maya Dias Pinheiro
Atanas Stefanov Bostandjiev
Daniel Gustavo Carvalho dos Santos
Augusto Costa Ramiro Baptista
Paulo Fernando Cartaxo Tomás
Ana Patrícia Pereira Gabriel Tavares
Éder Nuno Vicente Samuel de Sousa
Jorge Manuel de Aguiar Pena
Odyle Vieira Dias Cardoso
José Miguel B. S. da Silva Pessanha
José Miguel Nunes Anacoreta Correia
Diogo Baptista Russo Pereira da Cunha
Hermenegilda de Fátima Agostinho Lopes Benge

Conselho Fiscal:
António Guilherme Rodrigues Frutuoso de Melo
Luís Carlos Costa Prazeres
José Pedro Porto Dordio
Nelson Luís Vieira Teixeira
Maria Cristina Santos Ferreira
O Banco, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, não possui filiais, empresas associadas e de controlo conjunto.
Todas as transacções efectuadas com partes relacionadas são realizadas a preços normais de mercado, obedecendo ao princípio do justo valor.
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