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Porto, 25 de Julho de 2017 

 

BPI regista lucros consolidados recorrentes de 188 milhões 
(+77%) no primeiro semestre com uma subida significativa 

dos recursos de clientes  

 
 Forte actividade comercial gera crescimento de 4,7% dos recursos totais 

de clientes no semestre. 

 BPI alcança liderança nos fundos de investimento mobiliário com uma 
quota de mercado superior a 30%1, evidenciada pelo crescimento de 
1.000 milhões de euros nos activos sob gestão no primeiro semestre. 

 Posição de liquidez robusta com os recursos de clientes a representar 73% do 
activo, o rácio crédito/depósitos a atingir os 106% e o rácio de cobertura de 
liquidez a situar-se nos 179%. 

 Elevada qualidade da carteira de crédito: imparidades para crédito e 
garantias diminuem de 35,8 milhões no 1º semestre de 2016 (0,32% da carteira, 
anualizado) para 16,6 milhões no mesmo período deste ano (0,15%). 

 Racionalização traduz-se numa redução de 22 milhões de euros (-8,5%) nos 
custos de estrutura recorrentes, no período em análise. 
 

O BPI registou no primeiro semestre de 2017 um resultado líquido consolidado de 188 
milhões de euros, excluindo resultados não recorrentes, o que representa um aumento 
de 77% face aos 106 milhões de euros registados no mesmo período de 2016. Tendo em 
conta o impacto pontual relacionado com a contabilização da venda de 2% e 
desconsolidação do BFA (-212 M. € após impostos) e o custo total de 106 milhões de 
euros com o programa de saídas voluntárias, o resultado líquido “como reportado”, foi 
negativo em 102 milhões de euros. 

O reforço da actividade comercial e a confiança dos clientes traduziram-se no aumento 
de 1.553 milhões de euros nos recursos totais de clientes para 34.523 milhões de euros 
(+4,7%), com particular destaque para a forte expansão dos fundos de investimento que 
subiram 1.042 milhões de euros (+20%) - incluindo entradas e valorizações da carteira- 
e para os depósitos que cresceram 315 milhões de euros (+1,6%). Refira-se que no 
período em análise, o BPI, participado em 84,5% pelo CaixaBank, alcançou a liderança 
na gestão de fundos de investimento mobiliário, com uma quota de mercado de activos 
sob gestão de 30,4%¹. 

O novo Conselho de Administração do BPI, presidido por Fernando Ulrich, recebeu a 
autorização do BCE para todos os administradores. Pablo Forero assume a presidência da 
comissão executiva do BPI. 

                                                            
1 Fonte: APFIPP, Junho de 2017 



 

 

 

Evolução positiva das quotas de mercado 

O volume total de crédito a empresas em Portugal progrediu 3,6% para 6.684 milhões de 
euros (exclui project finance e a carteira da sucursal de Madrid). A carteira do segmento 
de grandes e médias empresas subiu 3.7% e o crédito a empresários e negócios progrediu 
3.5%.  

A carteira de crédito hipotecário estabilizou nos 11.069 milhões de euros, sendo de 
assinalar que a contratação de novo crédito hipotecário aumentou 19% no semestre para 
494 milhões de euros.  

Embora o crédito bruto a clientes se mantenha estável em 23.494 milhões de euros, a 
carteira de novo crédito a particulares (particularmente no segmento de consumo) e às 
empresas evidencia sinais de inversão de tendência e de retoma do crescimento. A quota 
de mercado da carteira de crédito à habitação do BPI tem vindo a aumentar de forma 
consistente, situando-se actualmente acima dos 11%. A quota de mercado no crédito a 
empresas confirmou também a tendência de subida, aumentando 20 bps.   

Num contexto de taxas de juro em mínimos, a margem financeira estrita sobe 
ligeiramente no semestre (2% yoy) para 182 M.€ e as receitas de comissões líquidas 
sobem 4,8% no semestre, em boa parte devido ao crescimento de produtos de fora do 
balanço como os fundos de investimento e de pensões, em termos homólogos face ao 
ano anterior. 



 

 

 

Qualidade da carteira de crédito conduz a melhoria significativa do custo do risco 
de crédito 

A elevada qualidade da carteira de crédito permitiu uma descida das imparidades, em 
termos anualizados, de 35,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2016 (0,32% da 
carteira de crédito) para 16,6 milhões de euros (0,15%) no primeiro semestre deste ano. 
O custo do risco de crédito, medido pelas imparidades líquidas de recuperações de crédito 
anteriormente abatido ao activo, desceu de 28,6 milhões de euros (0,25%) para 7,5 
milhões (0,07%), nos mesmos períodos. 

 

Custos de estrutura com forte redução no semestre 

Os custos de estrutura recorrentes, excluindo custos com rescisões voluntárias e reformas 
antecipadas, registaram uma redução de 22 milhões de euros (-8,5%) no primeiro 
semestre de 2017, como resultado do contínuo esforço de racionalização e contenção de 
custos. 

De salientar que, no primeiro semestre de 2017 acordaram voluntariamente a sua saída 
do Banco 617 colaboradores, dos quais 519 correspondem ao programa de saídas 
voluntárias anunciado em Abril, o que implica uma redução anual futura de 36 milhões 
de euros nos custos de estrutura do BPI.  

A Comissão Executiva do BPI considera que foram adequadamente cumpridos os 
objectivos estabelecidos, não estando por isso previstos novos programas neste domínio.  

A Comissão Executiva do BPI reafirma o objectivo de sinergias de 120 milhões de euros 
anunciado para o final de 2019. 

A evolução das receitas e dos custos neste semestre permitiu que o rácio de eficiência 
tenha melhorado dois pontos percentuais e que se situe em 66%. A entidade mantém a 
sua forte solidez em termos de capital, com um Common Equity Tier 1 fully loaded de 
10,9%, um CET1 regulatório de 11,9% e um rácio de capital total de 13.3%. 

  



 

 

 

Satisfação e confiança dos Clientes 

No primeiro semestre, o desempenho do BPI foi reconhecido publicamente em diversas 
áreas da actividade financeira, por entidades independentes nacionais e internacionais. 

Pelo 2.º ano consecutivo, o BPI obteve o 1º lugar na Satisfação dos Clientes, de acordo 
com o ECSI Portugal 2017 – Índice Nacional de Satisfação dos Clientes. O ECSI Portugal 
é um estudo independente desenvolvido anualmente pelo Instituto Português da 
Qualidade, pela Associação Portuguesa para a Qualidade e pelo Instituto Superior de 
Estatística e Gestão de Informação - Universidade Nova de Lisboa, baseando-se numa 
metodologia europeia comum - European Customer Satisfaction Index - que permite 
avaliar a qualidade dos bens e serviços disponíveis no mercado nacional em vários 
sectores de actividade. 

O BPI foi eleito, pelo 4.º ano consecutivo, a marca bancária de maior confiança em 
Portugal, na edição de 2017 do estudo Marcas de Confiança que as Selecções do Reader’s 
Digest organizam há 17 anos em 15 países. 

 

Responsabilidade social 

No âmbito da responsabilidade social, o BPI e a Fundação Bancária "la Caixa" atribuíram 
1 milhão de euros para projectos de apoio às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. 
Adicionalmente o BPI angariou, através de uma conta especialmente aberta para este 
efeito, um total próximo de 144 mil euros, proveniente de donativos de clientes. Em 
conjunto, estas verbas foram colocadas à disposição da autarquia local e destinar-se-ão 
prioritariamente a projectos de reconstrução de primeiras habitações.  

 


