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Conselho de Administração vai propor à AG um aumento de capital com um encaixe 
de 1,2 mil milhões de euros

Montante

Estrutura

Agenda

Impacto 
directo

Aumento de Capital com direito de preferência reservado a Accionistas

Encaixe potencial de 1,2 mil milhões de euros

Os Accionistas de referência apoiam a operação

Impacto de 215 pb no rácio de solvabilidade:

Core Tier I: 8,2% 

Tier I: 9,2%

Proposta a ser apresentada na AG de 30 de Março

Conclusão esperada durante o primeiro semestre de 2009



• Novo limite mínimo Tier I definido pelo Banco de Portugal em 8% a partir de Setembro 
2009;

• Accionistas e Investidores com maior aversão ao risco; mercado requer maior protecção 
de capital;

• BES Tier I (2008) 7,1%; Após aumento de capital Tier I potencial de 9,2%.
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Crescimento 
da Actividade

• Desde 2005, os RWA aumentaram 14% ao ano suportados maioritariamente pelo crédito;

• O BES necessita reforçar o capital para manter o crescimento da actividade;   

• Transacção NÃO relacionada com activos tóxicos, deterioração da qualidade de crédito 
ou qualquer outra perda ainda não reconhecida, mas sim pelo crescimento saudável da 
actividade.
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• Num contexto de mercado bastante difícil os Accionistas de referência, que representam 
mais de 50% do capital do BES, apoiam o reforço de capital proposto.
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• Após o aumento de capital é expectável que o BES volte a ser o Banco Ibérico mais 

bem capitalizado estando assim melhor preparado que os seus concorrentes directos 
para enfrentar os novos desafios do mercado mantendo simultaneamente a sua 
estratégia de crescimento orgânico, apoio às empresas e à economia Portuguesa.

Posição 
relativa

Apoio dos 
Accionistas 
de referência 

Novas exigências 
regulamentares e 
de mercado

Racional da operação



O BES tem vindo a provar ao longo do tempo a consistência e força da sua estratégia 
na criação de valor para os accionistas, mantendo a sua atractividade junto do 
mercado de capitais

BES
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Consistência 
da Estratégia

Expansão 
Internacional 

selectiva

Track
Record

Qualidade 
dos Activos

Liderança no 
negócio 

doméstico

Gestão 
Financeira 
Prudente

Posição de 
Capital pós 
transacção

Estabilidade do 
Management

Atractividade junto Mercado de Capitais 



47 050

42 170

34 883

30 883

2005 2006 2007 2008

50 222

59 139

68 355

75 275

2005 2006 2007 2008

Activo Líquido

(milhões de Euros)

Crédito Total 

(milhões de Euros)

+ 25 mM

Desde o último aumento de capital, concluído em Maio de 2006, o balanço do BES 
aumentou 25 mil milhões de Euros tendo o crédito representado 65% deste 
crescimento

+ 16 mM

1 TRACK RECORD



1 597

1 440
1 296

1 722

2005 2006 2007 2008

O core da actividade bancária, ou seja, produto bancário comercial, tem vindo a 
aumentar 10% ao ano, representando actualmente 91% do produto bancário total. Os 
níveis de eficiência do Banco têm-se mantido a bom nível

1 TRACK RECORD
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O resultado líquido tem vindo a crescer sustentadamente nos últimos anos com os 
dividendos a serem racionalmente partilhados com os accionistas. Num ano dramático 
para o sector financeiro o BES apresenta 402,3mn de Euros de resultado líquido em 
2008 – 1,43x superior ao registado em 2005.

1 TRACK RECORD
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+ 1,43x

Resultado Líquido

80,0

240,0

200,0

120,0

2005 2006 2007 2008

Dividendos Distribuídos
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520mn de Euros de dividendos 
distribuídos cumulativamente 

desde 2006 – 38% do aumento de 
capital realizado em 2006

(milhões de Euros)



O crescimento da actividade bancária foi maioritariamente responsável pelo 
consumo de capital registado desde o último aumento de capital – nada relacionado 
com activos tóxicos ou “perdas escondidas”

1 TRACK RECORD

Core Tier I após 
aumento capital  

Maio 2006

Actividade 
Bancária

Mercados 
(AFS)

Outros Resultados 
Retidos

Core Tier I 
2008

7,1%

-1,8%

-0,4%
-0,06%

+1,3%

6,1%

Consumo de Core Tier I desde o último aumento de capital 
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O BES mantém uma estratégia consistente, clara e focada que não se alterou no actual 
contexto…

Actividade Doméstica Actividade Internacional

• Oferta alargada de produtos e serviços 
financeiros para os diferentes 
segmentos de mercado (particulares e 

empresas)

• Modelo de crescimento orgânico 
baseado em iniciativas de captação de 
clientes e programas de fidelização 
destinados à base de clientes actual

• Proposta de valor centrada no cliente e 
focada numa oferta competitiva 
combinada com qualidade de serviço

Estratégia permanentemente debaixo do desígnio de 
criação de valor para o Accionista

• Presença nos principais mercados de 
exportação e investimento das 
empresas portuguesas como Angola e 
Brasil. Mercados de elevado crescimento 
que são cada vez mais importantes para as 
exportações portuguesas e pelo potencial 
de crescimento intrínseco que oferecem

• Desenvolvimento da actividade de 
Banca de Investimento nas geografias 
acima referidas (entre outras) destinada 
a complementar a actividade de Banca 
de Empresas

2 CONSISTÊNCIA DA ESTRATÉGIA
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Potenciar as 

vantagens 

competitivas 

do BES no 

mercado 

doméstico e 

desenvolver 

a presença 

em mercados 

de elevado 

crescimento 

como Angola 

e Brasil

…sempre direccionada para oferecer aos nossos clientes a melhor proposta de valor do 
mercado

Retalho e 

Private Banking

Empresas

Internacional

• Manter níveis de aquisição de clientes

• Reforço da fidelização de clientes através de abordagens específicas a cada 
segmento sempre com o objectivo de melhorar a produtividade comercial

• Banco líder com PME’s Portuguesas

• Ser o principal Banco das empresas que operem na Península Ibérica, 
focando no negócio cross border e oferecendo um serviço Ibérico integrado

• Tirar partido do know-how do BES e do seu posicionamento único para 
ajudar as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização

• Consolidar presença em geografias de expansão para as empresas 
Portuguesas nomeadamente no triângulo estratégico (Ibéria, Angola e Brazil)

• Utilizar as competências doméstica do BES e aplicá-las no mercado 
internacional

• Aproveitamento das oportunidades existentes na Bacia do Mediterrâneo 
beneficiando da crescente integração económica entre os países do sul da 
Europa e a região no âmbito do política definida pela EU para a l’Union pour La
Méditerranée

• Banca de Investimento focada no aproveitamento do dinamismo económico do 
triângulo estratégico.

Principais Orientações Estratégicas

2 CONSISTÊNCIA DA ESTRATÉGIA



A consistência na estratégia permitiu ao Banco aumentar de forma sustentada a sua 
quota de mercado em Portugal mantendo uma posição de topo em segmentos 
importantes como as PME’s

Nota: Recursos de Balanço incluem depósitos e títulos de divida colocados em clientes

9,0

20,7

1992 2008

2,3 x

Quota de Mercado Doméstica

(%)

3 LIDERANÇA NO NEGÓCIO DOMÉSTICO

Quota de Mercado por produto
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Empresas: 

23,8
3
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Seguros Vida
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2
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Wholesale 
funding pools

A estratégia internacional do BES oferece uma posição única dada a actual 
transformação da economia Portuguesa, que está cada vez mais assente em 
exportações para fora da UE, e dado o crescente relacionamento económico entre 
Ibéria, Angola e Brasil

Mercado Ibérico: 
Enfoque nos negócios entre Portugal e Espanha.

Bacio do Mediterrâneo:
Países geograficamente próximos de Portugal, 
com perspectivas de bons níveis de crescimento, 
aumento de intercâmbio económico, em linha 
com as orientações da UE, com o objectivo de 
promover os negócios entre os países do Sul da 
Europa e do Norte de Africa.

Brasil e Angola: 
Países com afinidades culturais e económicas 
com Portugal. Mercados com elevados níveis de 
crescimento e cada vez mais destino das 
exportações portuguesas. Crescimento dos fluxos 
de comércio e investimentos entre as economias 
do Brasil e de Angola.

Capitalizar na relação económica entre os países do triângulo estratégico apoiando simultaneamente os 
esforços de internacionalização das empresas portuguesas. Enfoque nas áreas de negócio onde o BES detém 
uma vantagem competitiva adquirida no mercado doméstico, nomeadamente na área de Banca de Empresas

4 EXPANSÃO INTERNACIONAL SELECTIVA

Funding 
pools



Rácio de Crédito com Incumprimento Provisões de Balanço

(milhões de Euros)

A qualidade do crédito concedido pelo BES mantém-se em bom plano com um nível 
de incumprimento baixo quando analisado ao longo do ciclo reflectindo a boa 
gestão do risco levada a cabo pelo Banco

(%)

5 QUALIDADE DOS ACTIVOS
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BES não tem exposição a activos tóxicos, não têm perdas escondidas e não tem a 
expectativa de vir a reportar perdas extraordinárias. O nível de outras provisões foi 
apenas de 0,13% dos activos líquidos em 2008

101,4

49,7
60,3

100,7

2005 2006 2007 2008

0,13%

0,07%
0,10%

0,20%

2005 2006 2007 2008

Outras Provisões P&L * Outras Provisões P&L / Activo Líquido

(milhões de Euros)

* Outras Provisões = Provisões para Títulos + Provisões para Outros

5 QUALIDADE DOS ACTIVOS

Provisões para Outros referem-se a provisões 
registadas no âmbito de reestruturações operacionais e 

de medidas de corte de custos tomadas



6 GESTÃO FINANCEIRA PRUDENTE

O BES mantém uma gestão financeira prudente evidenciada por um financiamento 
assente sobretudo em recursos de clientes e uma grande diversificação dos 
remanescentes instrumentos de financiamento

ABS
16%

Obrigações ao 
abrigo do EMTN

29%

Dívida 
Subordinada

8%

Empréstimos 
MLP
6%

Obrigações 
Hipotecárias

8% Obrigações 
Permutáveis

2%

Mercado 
Monetário

30%

Obrigações 
Extensíveis

1%

Instrumentos de Financiamento Wholesale 2008Estrutura de Financiamento

14 13 12

64 64 63

22 23 25

2006 2007 2008

Instrumentos Capital Recursos de Clientes

Fundos MLP Gap Liquidez

(%)

5% 3%

-5%



Adicionalmente o BES tem um perfil de refinanciamento de MLP aceitável e que 
pode ser totalmente coberto pelo stock de activos redescontáveis que o Banco 
mantém no seu balanço

Portfolio de Activos Redescontáveis

4,6

3,0
1,92,0

8,7

7,0
6,46,0

2007 2Q08 3Q08 4Q08

Elegíveis para BCE Activos Redescontáveis

543 691 476

1 1181 347

3 854

3 183

4 714

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Financiamento Wholesale MLP - maturidade

(milhões de Euros) (mil milhões de Euros)

Nota: Dívida Senior

6 GESTÃO FINANCEIRA PRUDENTE



7 POSIÇÃO DE CAPITAL PÓS AUMENTO CAPITAL

Após a operação de Aumento de Capital o BES estará entre os mais capitalizados 
bancos da Península Ibérica, o que permitirá enfrentar qualquer turbulência futura 
sem se desviar da sua estratégia

9M08 Press Release Figures, with the exception of Banks that have released FY2008 results until 29th January 2009 - BPI, Bankinter, Banesto, Sabadell and BBVA
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8 ESTABILIDADE MANAGEMENT 

A Comissão Executiva do BES, liderada por Ricardo Salgado, está na gestão da 
instituição há vários anos garantindo aos Accionistas uma maior estabilidade na 
criação de valor.

Ricardo Espírito Santo Salgado
Presidente da Comissão Executiva do BES

O Dr. Salgado é o CEO do BES desde a reprivatização do Banco em 
1991. Os actuais pelouros de sua responsabilidade: Comité de crédito, 
Gestão de Activos e Passivos, Planeamento e Contabilidade, 
Compliance, Comunicação Institucional, Investor Relations, entre 
outros.

Amílcar Morais Pires
Chief Financial Officer

O Dr. Morais Pires é Membro da Comissão Executiva do BES desde 
2004 e é responsável pelo Departamento Financeiro, de Mercados e 
Estudos, Departamento de Gestão da Poupança, Controlo de Custos, 
entre outros. 

Comissão Executiva
José Manuel Espírito Santo: tem mais de 30 anos de experiência no sector 
bancário. É o responsável pela  coordenação da área de Private Banking do 
Grupo BES. 
António Souto: tem mais de 30 anos de experiência no sector bancário, é
responsável pela área de Banca de Empresas no Grupo BES desde 1989.
Jorge Martins: 26 anos de experiência no sector bancário. Partilha a 
responsabilidade da área de retalho e é responsável pelos Pequenos Negócios 
e pelo Departamento de Crédito Habitação. 
José Maria Ricciardi: tem 29 anos de experiência no sector bancário. 
Coordena a área de Banca de Investimento do Grupo BES, é Presidente da 
Comissão Executiva do BES Investimento e Presidente do Conselho de 
Administração do BES Investimento do Brasil.
 Jean-Luc Guinoiseau: tem mais de 30 anos de experiência no sector 
bancário, é responsável pelas áreas de organização e informática.
Rui Silveira: é advogado desde 1980. No BES desde 1983, é responsável 
pelos assuntos jurídicos do Grupo BES. É responsável pela Auditoria Interna e 
pelo Departamento Jurídico. 
Joaquim Goes: é quadro do BES desde 1995 e  Membro da Comissão 
Executiva desde 2000. É responsável pelo Marketing Estratégico e de Retalho, 
pelo Departamento de Informação de Gestão, Qualidade de Serviço e Direct e 
Self Banking. 
Pedro Fernandes Homem: tem mais de 30 anos de experiência no sector 
bancário no Citigroup e no BES desde 2000, é responsável pela área 
internacional 
João Freixa: após 17 anos no Banco Barclays, foi Presidente do Conselho de 
Administração e da Comissão Executiva da Euronext Lisbon. Está no BES 
desde 2005, partilha a responsabilidade da área de Retalho e é responsável 
pelo Departamento de Crédito Individual, Acquiring e Cartões.
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Disclaimer

Esta apresentação pode incluir afirmações relativas ao Grupo Banco Espírito Santo («Grupo BES») que não se 

reportem directamente às contas financeiras do exercício ou a factos objectivos, históricos ou actuais.

Tais afirmações podem incluir situações tais como a descrição de objectivos e políticas da sociedade, a sua 

evolução previsível para o próximo exercício, estimativas de poupança de custos ou a previsão de resultados de 

operações em curso, bem como quaisquer afirmações que contenham as expressões «espera que», «prevê», 

«estima» «admite que», «pretende», «pode» ou expressões semelhantes, que possam constituir interpretações, 

estimativas, pareceres e outro tipo de informação não factual (em conjunto, as «Previsões»).

Tais afirmações contêm necessariamente um grau de incerteza quanto à sua concretização, e podem vir a não 

ocorrer, devido a diferentes factores, como por exemplo, alterações nas condições económicas, de mercado ou 

financeiras nos países em que o Grupo BES exerce a sua actividade, alteração de políticas fiscais ou de quadros 

regulamentares das entidades de supervisão em Portugal ou noutras jurisdições ou, ainda, alterações de taxas de 

juros ou cambiais.

O Banco Espírito Santo não assume qualquer responsabilidade pela concretização  das Previsões, não tendo a 

obrigação de actualizar publicamente a revisão de qualquer Previsão aqui apresentada, em função de 

circunstâncias supervenientes que ocorram.
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Investor Relations

Contactos Investor Relations

Website: www.bes.pt/ir
Tel: + 351 21 359 7390
E-mail: investor.relations@bes.pt
Fax: + 351 21 359 7001

NÚMERO DE ACÇÕES: 500 milhões
VALOR NOMINAL: 5 Euros por acção
CAPITAL SOCIAL: 2,5 mil milhões de euros
SECTOR: Serviços Financeiros: Banca
ÍNDICES: PSI20

Euronext 100
Dow Jones Eurostoxx
Dow Jones Stoxx Banks
FTSE4GOOD
FTSE All World Developed

COTADO EM: NYSE Euronext
BLOOMBERG: BES PL
REUTERS: BES.LS
ISIN CODE: PTBES0AM0007
RATINGS: S&P: A / Stable / A1

Moody’s: Aa3 / Stable / P1
Fitch: A+ / Stable / F1


