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COMUNICADO 

 
Nos termos do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a Caixa Económica 
Montepio Geral (CEMG) informa que: 

 

 A Caixa Económica Montepio Geral vem por este meio desmentir cabalmente a 
notícia publicada no dia 17 de maio, no jornal Público, intitulada “Gestão do 
Montepio pressionada a divulgar correção às contas”; 

 Cumpre, antes de mais, esclarecer que tendo a CEMG apresentado 
recentemente contas do 1º Trimestre de 2017, o título da referida notícia induz 
em erro os leitores, pois não esclarece que se trata de uma notícia sobre o 3º 
trimestre do ano de 2016. Os resultados do primeiro trimestre deste ano de 
2017 foram apresentados e são de 11,1M€, representando uma melhoria de 
30,9M€ face ao período homólogo; 

 Conforme se pode ler no comunicado oficial de anúncio dos resultados da CEMG, 
referentes ao 3º trimestre fiscal de 2016, o lucro declarado de +144m€ assentou 
no crescimento da margem financeira de +10,3% e na redução de 8,4% dos 
custos operacionais; 

 Contrariamente ao divulgado na notícia, as contas publicadas referentes ao 
trimestre findo a 30 de setembro de 2016 não refletem nos resultados qualquer 
mais-valia extraordinária resultante da venda de participações sociais. Por 
consequência, não há qualquer correção a efetuar nas contas oficiais 
apresentadas pela CEMG; 

 Não é, por conseguinte, verdade que o Conselho Geral e de Supervisão da CEMG 
tenha tomado qualquer posição no sentido de se rever uma alegada mais-valia 
(que não existiu), não tendo obviamente este Conselho de Administração 
Executivo recebido nenhuma solicitação nesse sentido do Conselho Geral e de 
Supervisão; 



 
 Destes factos resulta por isso a falsidade e incorreção da notícia do Público, facto 

que a CEMG lamenta e constata, não obstante terem sido prestados os 
esclarecimentos pelos órgãos sociais competentes; 

 Na oportunidade, cumpre, ainda, sublinhar que os resultados do 1º trimestre de 
2017 já comunicados de 11,1M€ são suportados em fatores recorrentes, 
designadamente no crescimento de 53,3% do Produto Bancário a par da 
melhoria da Margem Financeira em 35,6% e da redução dos custos operacionais 
de 9,3%, complementada pela redução do custo do risco em 27 pb; 

 Cumpre, ainda, notar o facto de a notícia não dar o mesmo destaque à melhoria 
de desempenho da CEMG no 1º Trimestre de 2017, essa relevante, enquadrando 
a mesma no âmbito da agenda da Assembleia Geral convocada para o próximo 
dia 25 de Maio. 

 
 

 

Lisboa, 17 de maio de 2017 

 

Caixa Económica Montepio Geral 
 


