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RELATÓRIO E CONTAS DE 2017 

 

ERRATA 

 

PÁGINA PARÁGRAFO / 
COLUNA 

ONDE SE LÊ: DEVE LER-SE: 

4 9º / 2ª coluna O investimento (FBCF) deverá ter 
crescido … suportado pelos 
financiamentos por parte de fundos 
comunitários 

O investimento (FBCF) deverá ter 
crescido … suportado pelos fundos 
comunitários 

6 9º / 2ª coluna Já o gado registou uma subida anual 
…, tendo a única descida se 
observado nas agrícolas (-3,0%) 

Já o gado registou uma subida anual 
…, tendo a única descida sido 
observada nas agrícolas (-3,0%) 

8 5º /1ª coluna Em de 9 de maio de 2017,… Em 9 de maio de 2017,… 

8 9º / 2ª coluna Também em 30 de junho de 2017, foi 
comunicado a assinatura de… 

Também em 30 de junho de 2017, foi 
comunicada a assinatura de… 

9 Subtítulo da 2ª 
coluna 

Perda da qualidade de sociedade 
aberta por parte da CEMG e aquisição 
potestativa das unidades de 
participação remanescentes 

Perda da qualidade de sociedade 
aberta por parte da CEMG e aquisição 
potestativa das ações remanescentes 

10 Quadro/7º 
indicador 
/rentabilidade 

Resultado Líqudo Resultado Líquido 

13 O Grupo 
Montepio Geral 

Para realizar a sua missão e os fins 
mutualistas, o Montepio Geral,…e 
dispõe de ma Caixa Económica… 

Para realizar a sua missão e os fins 
mutualistas, o Montepio Geral,…e 
dispõe de uma Caixa Económica… 

15 3º / 2ª coluna Durante o ano de 2017 foi realizado um 
intenso de trabalho por… 

Durante o ano de 2017 foi realizado um 
intenso trabalho por… 

18 2º / 1ª coluna A determinação do MAGAM em… A determinação do MGAM em… 

27 5º / 1ª coluna O atual contexto socio demográfico,…, 
como referido no ponto 3 deste 
relatório. 

O atual contexto sócio demográfico,…, 
como referido no ponto 2 deste 
relatório. 

31 3º / 1º coluna Relativamente aos ativos financeiros, a 
política…de que se dá conta no ponto 
3 deste relatório,… 

Relativamente aos ativos financeiros, a 
política…de que se dá conta no ponto 
2 deste relatório,… 

34 1º / 2ª coluna (…) Pública de Aquisição, como se 
descreve no ponto 4 deste relatório. 

(…) Pública de Aquisição, como se 
descreve no ponto 3 deste relatório. 
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RELATÓRIO E CONTAS DE 2017 

 

ERRATA 

 

PÁGINA PARÁGRAFO / 
COLUNA 

ONDE SE LÊ: DEVE LER-SE: 

35 2º / 2ª coluna A carteira de aplicações 
financeiras…,de rendimento fixo o 
constituem o tipo… 

A carteira de aplicações 
financeiras…,de rendimento fixo 
constituem o tipo… 

36 2º / 2ª coluna (…) Banco de Portugal, …Estas 
operações encontram-se 
detalhadamente descritas no ponto 4 
deste relatório. 

(…) Banco de Portugal, …Estas 
operações encontram-se 
detalhadamente descritas no ponto 3 
deste relatório. 

41 1º / 1ª coluna As Reservas Legais refletiram a … 
alguns desquilibrios financeiros… 

As Reservas Legais refletiram a … 
alguns desequilíbrios financeiros… 

42 1º / 1ª coluna As receitas associativas tiveram uma 
evolução…, tendo mais do que 
duplicado o seu valor em relação a 
2016, refletindo a… 

As receitas associativas tiveram uma 
evolução…, tendo mais do que 
duplicado o seu valor em relação a 
2016, no último trimestre do ano, 
refletindo a… 

43 3º / 1ª coluna Os capitais pagos em rendas…, valor 
abaixo inferior em -116 milhares de 
euros… 

Os capitais pagos em rendas…, valor 
inferior em -116 milhares de euros… 

45 5º / 2ª coluna  Na sequência da alteração do 
estatuto…como descrito no ponto 2 
deste relatório,… 

Na sequência da alteração do 
estatuto…como descrito no ponto 3 
deste relatório,… 

51 2º / 1ª coluna De forma a contribuir para assegurar… 
do Fundo da Administração… 

De forma a contribuir para assegurar… 
do Fundo de Administração… 

52 5º / 2ª coluna Propõe-se que a atribuição do 
rendimento anual complementar seja 
efetuada…uma taxa global de 1,00%: 

Propõe-se que a atribuição do 
rendimento anual complementar seja 
efetuada…uma taxa global de 1,50%. 

53 1º / 1ª coluna Com o intuito de permitir que a 
Fundação…1995, dar satisfação aos 
seus fins… 

Com o intuito de permitir que a 
Fundação…1995, possa dar 
satisfação aos seus fins… 

54 5º / 1ª coluna A carteira de crédito, no montante 
de…em baixa (-808 mil milhões de 
euros),… 

A carteira de crédito, no montante 
de…em baixa (-808 milhões de 
euros),… 

 


