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29 julho 2016 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre resultados do Stress Test 

 
     

 

 

 

 

O Banco Comercial Português, S.A. (“BCP”) informa que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

publicou hoje os resultados dos Stress Tests realizados na União Europeia em 2016, que 

envolveram uma amostra significativa de bancos da União Europeia, tendo sido divulgados 

resultados para 51 bancos, 37 dos quais diretamente supervisionados pelo BCE, cobrindo 70% dos 

ativos bancários da zona euro.  

 

O processo de stress foi coordenado pela EBA e executado em articulação com o BCE. Além da 

coordenação do exercício, a EBA realizou os testes aos maiores bancos da área do Euro, tendo o 

BCE examinado os restantes bancos significativos, incluindo o BCP.  

 

Neste stress test não foi definido um limiar mínimo de capital que os bancos têm que cumprir, 

mas os resultados do stress test serão um input do SREP (Supervisory Review and Evaluation 

Processes) em 2016. Mantém-se a referência do stress test de 2014 de observar um rácio de CET1 

(phased-in) mínimo de 5,5% no cenário adverso.  

 

Em relação aos bancos portugueses, o cenário adverso consistiu numa recessão económica 

acompanhada de deflação, aumento do desemprego, aumento das yields da dívida pública e 

expressiva queda dos preços do imobiliário: 
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No BCP, o CET1 phased-in situou-se em 7,2% no cenário adverso (2,99% no teste de stress de 

2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Banco Central Europeu (BCE) não solicitou nem validou a divulgação do resultado dos testes de stress 

aqui referidos. Quaisquer menções referem-se ao resultado do teste de stress numa perspetiva bottom-up, 

não sendo possível inferir das mesmas qualquer informação relativa a projeções top-down do BCE ou a 

temas abordados no respetivo processo de garantia de qualidade. 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 

Cenário Adverso

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Cresc. real do PIB -1,0% -1,3% 0,6% -2,1% -2,6% -0,6%

Inflação -0,9% -0,1% 0,1% -1,3% -1,9% -1,0%

Desemprego 11,0% 11,7% 12,4% 12,4% 13,3% 15,2%

Preços imobiliário residencial -7,3% -2,3% 0,1% -7,3% -3,4% -1,2%

Preços imob. prime  não residencial -4,5% -5,7% -1,5% -4,9% -5,9% -2,0%
Yields  da dívida pública 2,1% 2,4% 2,3% 3,8% 3,9% 3,8%

Área do Euro Portugal

Rácio CET1

2016 2017 2018

Phased-in 9,9% 8,6% 7,2%

Fully Loaded 6,3% 6,3% 6,1%

Cenário Adverso


