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Comunicado 

Resultados consolidados do Banco BPI  
no 1.º trimestre de 2009 

(Não auditados) 
 

Porto, 22 de Abril de 2009 
 
 Lucro líquido consolidado no 1.º trimestre de 2009 de 50.1 M.€ 

 Diminuição de 33.5% relativamente ao trimestre homólogo de 2008 

 Diminuição de 14% em relação ao lucro trimestral médio de 2008 de 58 M.€, excluindo neste os 
impactos não recorrentes da alienação da participação em BCP, alienação de 49.9% do BFA e reformas 
antecipadas 

 Rácios de capital: Tier I de 9%; Core Tier I de 8.2% e rácio total de 11.4% 

 Crescimento de 2.5 Bi.€ dos recursos totais de Clientes e 4.7 Bi.€ dos recursos de Clientes no balanço. 

 Situação de liquidez confortável: BPI é credor de 2.7 Bi.€ no MMI, em termos consolidados 

 Custo do risco de crédito de 0.36% 

 Recursos de Clientes aumentaram 7.8%: 2.1% na actividade doméstica e de 88% no BFA 

 Crédito a Clientes aumentou 4.3%: 3.1% na actividade doméstica e 39% no BFA 

 Produto bancário diminuiu 4.8%; custos subiram 3% no consolidado, mas caíram 1.5% na actividade 
doméstica 

 
Lucro líquido de 50.1 milhões de euros – O BANCO BPI (Euronext Lisboa - Reuters BBPI.LS; 
Bloomberg BPI PL) obteve no 1.º trimestre de 2009 um lucro líquido consolidado de 50.1 milhões de 
euros (M.€), o que representa uma diminuição de 33.5% relativamente ao lucro reportado no trimestre 
homólogo de 2008. O lucro líquido por acção (Basic EPS) de 0.056 euro significa uma queda de 
41.7% relativamente ao do trimestre homólogo de 2008 (0.096 euro). 
 
O lucro líquido consolidado no 1.º trimestre de 2009 é 13.6% inferior à média trimestral do lucro de 
2008 (58.0 M.€ que corresponde a ¼ do lucro anual de 231.9 M.€), excluindo os impactos não 
recorrentes relativos à alienação da participação no BCP, a reformas antecipadas e à alienação de 
49.9% do BFA. 
 
A rentabilidade do capital próprio médio ascendeu a 10.3% no 1.º trimestre de 2009. 

www.ir.bpi.pt
BANCO BPI, S.A. - Sociedade aberta 

Capital Social: 900 000 000 euros; Pessoa Colectiva n.º 501 214 534 

Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o n.º 501 214 534 

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, Portugal 
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Principais Indicadores 
   Valores em M.€ 
 Actividade doméstica Actividade internacional Consolidado 
 1T 08 1T 09 Δ% 1T 08 1T 09 Δ% 1T 08 1T 09 Δ% 

Lucro líquido (como reportado) 51.1 26.4 -48.5% 24.2 23.7 -1.9% 75.3 50.1 -33.5%

Δ vs. lucro médio trimestral 2008 ajust.1) +15.4%   -32.4%     -13.6%

Lucro líquido por acção (EPS) 0.065 0.030 -54.8% 0.031 0.030 -1.9% 0.096 0.056 -41.7%

Δ vs. EPS médio trimestral 2008 ajust.1) +8.8%     -27.4%     -18.5%

N.º médio ponderado de acções 2) 784 893 14.0% 784 784 0.0% 784 893 14.0%

Rácio de eficiência 59.6% 71.0%  33.3% 30.9%   55.2% 60.1%

ROE 15.7% 6.1%  32.2% 42.2%   18.8% 10.3%  

Activo total líquido 36 797 37 094 0.8% 2 480 4 595 85.3% 39 277 41 689 6.1%

Crédito a Clientes 27 950 28 821 3.1% 982 1 367 39.2% 28 932 30 188 4.3%

Recursos de Clientes no balanço 22 588 25 408 12.5% 2 096 3 940 87.9% 24 684 29 348 18.9%

Recursos totais de Clientes 29 595 30 213 2.1% 2 096 3 940 87.9% 31 691 34 153 7.8%

Crédito vencido há mais de 90 dias 287 442 53.8% 11 13 17.0% 298 454 52.5%

Rácio de crédito vencido3) 1.1% 1.6%  1.0% 0.9% -15.2% 1.1% 1.5%

Perda líquida de crédito 4) 0.15% 0.31%  1.63% 1.57% -3.6% 0.20% 0.36%  

Fundos de pensões de Colaboradores 2 496 2 222 -11.0%    2 496 2 222 -11.0%

Cobertura das responsabilidades 5) 102% 95%      102% 95%  

Situação líquida e interesses minoritários 1 393 1 541 10.6% 276 478 73.5% 1 669 2 019 21.0%

Fundos próprios      2 217 2 975 34.2%

Activos ponderados pelo risco      25 552 26 012 1.8%

Rácio de capital      8.7% 11.4%  

Tier I      5.4% 9.0%  

Core Tier I        4.6% 8.2%   

Rede de distribuição6) 770 821 6.6% 99 114 15.2% 869 935 7.6%

Nº de Colaboradores7) 7 854 7 730 -1.6% 1 528 1 634 6.9% 9 382 9 364 -0.2%
1) O lucro consolidado em 2008 foi muito influenciado por dois impactos negativos (após impostos) de: (i) 184.4 M.€ de menos valias realizadas 

com a alienação da participação em BCP e de imparidades relativas à mesma participação; (ii) 27.7 M.€ relativos ao programa de reformas 
antecipadas; e por um impacto positivo de 130.6 M.€ da alienação de 49.9% do capital do BFA. 

Excluindo estes impactos não recorrentes, o lucro da actividade doméstica foi de 91.3 M.€ (vs. 9.7 M.€ como reportado) e o lucro líquido 
consolidado foi de 231.9 M.€ (vs. 150.3 M.€ como reportado). 

2) N.º médio de acções emitidas deduzido de acções próprias. Nº médio no 1.º trimestre de 2008 ajustado pelo aumento de capital. 
3) Crédito vencido há mais de 90 dias. 
4) Imparidades de crédito no exercício, líquidas de recuperações, em % da carteira média de crédito 
5) Cobertura pelo património dos fundos de pensões. 
6) Rede de balcões de retalho, centros de investimento, lojas habitação, centros de empresa, centros de institucionais e centro de project 

finance. Na actividade doméstica foram incluídos 12 balcões da sucursal de Paris. 
7) Inclui trabalho temporário. 
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Síntese consolidada 

Lucro líquido 

O BPI obteve no 1.º trimestre de 2009 um lucro líquido consolidado de 50.1 milhões de euros (M.€), o 
que representa uma diminuição de 33.5% relativamente ao lucro reportado no trimestre homólogo de 
2008. 
 
O lucro líquido consolidado no 1.º trimestre de 2009 é 13.6% inferior à média trimestral do lucro de 
2008 (58.0 M.€ que corresponde a ¼ do lucro anual de 231.9 M.€), excluindo os impactos não 
recorrentes relativos à alienação da participação no BCP, a reformas antecipadas e à alienação de 
49.9% do BFA1. 
 
Conta de Resultados 
Como reportado: 1.º trimestre 08 e 09; 
Ajustado: 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 2008, para efeito de cálculo de valores médios trimestrais  Valores em M.€ 

2008  

 
1T 2T 3T 4T Total

1T 09 Δ 1T09/ 
1T08 

Δ 1T09/ 
Media 081 

Margem financeira 159.4 163.2 166.2 187.4 676.2 183.3 15.0% 8.4%

Comissões e outros proveitos (líq.) 76.8 73.8 73.9 81.2 305.7 68.8 -10.4% -10.0%

Ganhos e perdas em operações financeiras 65.2 43.7 14.8 -8.9 114.9 23.0 -64.8% -20.1%

Produto bancário 309.2 293.2 252.2 245.0 1,099.7 294.2 -4.8% 7.0%

Custos de estrutura 170.5 171.3 162.4 155.8 660.0 175.7 3.0% 6.5%

Resultado operacional 138.6 122.0 89.9 89.2 439.7 118.5 -14.5% 7.8%

Imparidades e provisões, líquidas de 
recuperações de crédito 

43.5 13.1 28.5 58.7 143.8 42.9 -1.3% 19.4%

Resultado antes de impostos 95.1 108.8 61.3 30.5 295.9 75.6 -20.6% 2.1%

Lucro líquido 75.3 92.1 44.9 19.5 231.9 50.1 -33.5% -13.6%
 
Ganhos e perdas em operações financeiras -72.9 -12.9 -8.4 -94.3

Rendimentos e encargos operacionais 176.6 176.6

Custos com pessoal -1.5 -36.2 -37.7

Outras imparidades e provisões -111.5 -9.1 -120.6

Impostos sobre lucros 27.7 2.5 -35.4 -5.3

Lucro líquido -158.3 -19.6 96.4 -81.6

 

Impactos não 
recorrentes relativos à 
alienação da 
participação no BCP, 
reformas antecipadas e 
alienação de 49.9% do 
BFA em 2008 excluídos 
da conta de resultados 
acima apresentada 

1) Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 
Nota: Não se ajustou o valor de ganhos e perdas em operações financeiras do 1.º trimestre de 2008 pelo montante de 0.062 M.€ de menos 
valias em acções BCP, por tal ajustamento ser materialmente irrelevante. 

                                                      
1 O lucro consolidado em 2008 foi muito influenciado por dois impactos negativos (após impostos) de: (i) 184.4 M.€ de menos valias realizadas 

com a alienação da participação em BCP e de imparidades relativas à mesma participação; (ii) 27.7 M.€ relativos ao programa de reformas 
antecipadas; e por um impacto positivo de 130.6 M.€ da alienação de 49.9% do capital do BFA 
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Resultados por áreas de negócio  

A actividade doméstica de banca comercial contribuiu com 28.6 M.€ para o lucro líquido consolidado  
no 1.º trimestre de 2009 e a respectiva rentabilidade do capital próprio médio ascendeu a 6.9%. A 
actividade de banca de investimento contribuiu com 0.6 M.€ (ROE de 8.1%), enquanto o contributo 
das participações financeiras foi negativo em 2.8 M.€. A actividade internacional, pelo seu lado, 
contribuiu com 23.7 M.€, e a rentabilidade do capital próprio médio que lhe esteve afecto situou-se 
em 42.2% nesse período. 
 

Afectação de capital e resultados por áreas de negócio no 1.º trimestre de 2009 Valores em M.€ 
 Actividade doméstica 

 
Banca 

Comercial 
Banca de 

Investimento
Participações e 

outras Total

Actividade 
Internacional 

de Banca 
Comercial 

Grupo BPI 
(consolidado)

Capital afecto ajustado (M.€) 1 667.0  27.5  35.2 1 729.7  225.1 1 954.8

 Em % do total 85.3% 1.4% 1.8% 88.5% 11.5% 100.0%

Lucro (M.€)  28.6  0.6 - 2.8  26.4  23.7  50.1

ROE 6.9% 8.1% -32.1% 6.1% 42.2% 10.3%

Nota: O capital próprio médio considerado no cálculo do ROE exclui reservas de reavaliação. Na determinação do capital, excluindo reservas de 
reavaliação, afecto a cada uma das áreas de negócio integrantes da actividade doméstica pressupôs-se uma utilização de capital idêntica à 
utilização média no conjunto dessa actividade, excluindo reservas de reavaliação. O valor do capital afecto a cada área é calculado multiplicando 
o activo ponderado pelo quociente entre situação líquida (sem reservas de reavaliação) e activo ponderado para o conjunto das referidas áreas. 
Sempre que a situação líquida de uma área de negócio seja superior (ou inferior) ao capital afecto pelo procedimento acima descrito, pressupõe-
se uma redistribuição de capital, sendo o contributo da área ajustado pelos custos (proveitos) que resultam do aumento (diminuição) dos 
recursos alheios, em virtude da reafectação do capital. Na actividade internacional é considerado o capital contabilístico excluindo, também, 
reservas de reavaliação. 
 

Fundos próprios e requisitos de fundos próprios 

Em 31 de Março de 2008, o rácio de requisitos de fundos próprios situava-se em 11.4%, o Tier I em 
9.0% e o core Tier I em 8.2%, calculados de acordo com Basileia II1. 
 
Fundos próprios e requisitos de fundos próprios Valores em M.€ 

De acordo com as normas do Banco de Portugal  31 Dez. 07 31 Dez. 08 31 Mar. 091)

Fundos próprios de base  1 600.3  2 297.5  2 335.1

 Core capital  1 388.8  2 082.7  2 128.7

 Acções preferenciais   300.9   295.5   297.5

 Deduções relativas a participações em IC e seguradoras (89.4) (80.7) (91.1)

Fundos próprios complementares e outras deduções   969.6   666.1   640.0

Total de fundos próprios  2 569.9  2 963.6  2 975.1

Requisitos de fundos próprios  2 074.0  2 095.3  2 080.9

Activos ponderados pelo risco 2  25 924.7  26 191.7  26 011.6

Rácio de requisitos de fundos próprios 9.9% 11.3% 11.4%

Core capital 5.4% 8.0% 8.2%

Tier I 6.2% 8.8% 9.0%

Tier II 3.7% 2.5% 2.5%

Acções preferenciais em % dos fundos próprios de base antes de 
deduções relativas a participações em IC e seguradoras 

17.8% 12.4% 12.3%

1) Considera o lucro do trimestre, líquido de dividendos. 
2) Requisitos de fundos próprios x 12.5.  

                                                      
1) O BPI adoptou o método padrão para cálculo dos requisitos de fundos próprios para cobertura do risco de crédito e o método do indicador 

básico para cálculo de requisitos para cobertura de risco operacional. 
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Liquidez 

O BPI mantém uma situação confortável de recursos e liquidez, tendo presente que: 
 
 Forte crescimento dos recursos de Clientes no balanço desde o segundo semestre de 2007 tem 
financiado totalmente a expansão do crédito, quer na actividade doméstica, quer na actividade 
internacional; entre Março de 2008 e 2009: 

 Na actividade doméstica, os recursos1 aumentaram 3.7Bi.€ e o crédito cresceu 0.9.Bi.€. 

 Na actividade internacional, os recursos aumentaram 1.8 Bi.€ e o crédito cresceu 0.4 Bi.€. 

 Na actividade em Angola, o BFA dispõe de um balanço muito líquido: o rácio crédito / recursos de 
Clientes no balanço situa-se em 34%. 

 Na actividade doméstica o Banco detém um excedente de liquidez de 900 M.€, enquanto, em 
termos consolidados, a posição credora líquida no Mercado Monetário Interbancário é de 2.7 Bi.€. 

 Os recursos financeiros totais potencialmente disponíveis atingiam, no final de Março, um total de 
6.2 Bi.€ correspondente à soma de:  

 posição excedentária no mercado interbancário (0.9 Bi.€); 

 montante refinanciável junto do Banco Central Europeu (3.6 Bi.€);  

 potencial de emissão garantida pelo Estado português (1.7 Bi.€).  

 Esta soma ultrapassa o volume de reembolsos da dívida de médio e longo prazo a realizar até ao 
final de 2013, de 4.8 Bi.€. 

 O BPI não recorreu à emissão de dívida com garantia do Estado nem a financiamento de curto 
prazo junto do Banco Central Europeu. 

 
Recursos e Crédito 

Os recursos de Clientes no balanço consolidado aumentaram em 4.7 Bi. € (crescimento de 19% 
relativamente a Março de 2008) - com crescimentos de 12.5% na actividade doméstica e de 88% no 
BFA -, enquanto os recursos fora de balanço diminuíram 31.4% (-2.2 Bi.€), em resultado da 
desvalorização das carteiras de activos financeiros e de alguma transferência de fundos para 
recursos de balanço, registados na actividade doméstica. O total de recursos de Clientes cresceu 
7.8%, relativamente a Março de 2008. 
 
A carteira de crédito a Clientes consolidada cresceu 4.3% relativamente a Março de 2008. Na 
actividade doméstica, que representa 95% da carteira consolidada, o crescimento foi de 3.1%, em 
termos homólogos. A actividade internacional mantém o forte ritmo de crescimento da carteira, cujo 
valor, expresso em euros, aumentou 39% relativamente a Março de 2008. O crescimento 
contabilizado em dólares foi de 17%. 
 

                                                      
1) Recursos no balanço, excluindo seguros de capitalização. 
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Proveitos e custos 

O produto bancário consolidado diminuiu 4.8% (-15.0 M.€) em relação ao 1.º trimestre de 2008. 
Relativamente às suas principais componentes, a margem financeira cresceu 15.0% (+24.0 M.€) –
com crescimentos de 2.5% na actividade doméstica e de 60% no BFA –, as comissões diminuíram 
10.3% (-7.9 M.€) e os lucros em operações financeiras caíram 65% (-42.2 M.€), todos relativamente 
ao 1.º trimestre de 2008. 
 
Os custos de estrutura consolidados aumentaram 3% relativamente ao 1.º trimestre de 2008. A 
evolução dos custos é influenciada pela expansão das redes de distribuição doméstica e 
internacional. Ainda assim, na actividade doméstica, os custos de estrutura diminuíram em 1.5%. 
 
O rácio de eficiência - “custos de estrutura1 em percentagem do produto bancário” - situou-se em 
60.1% (60.0%2 no exercício de 2008).  
 
Custo do risco de crédito 

As imparidades de crédito contabilizadas no 1.º trimestre de 2009, que tomam em consideração a 
perda de crédito estimada, foram de 30.8 M.€ e representaram 0.42% da carteira média de crédito 
produtivo, em termos anualizados. Por outro lado recuperaram-se 4.2 M.€ de crédito e juros vencidos 
anteriormente abatidos ao activo, o que correspondeu a 0.06% da carteira de crédito, em termos 
anualizados.  
 
Assim, as imparidades de crédito, deduzidas das recuperações de crédito vencido, corresponderam, 
no 1.º trimestre de 2009, a 0.36% da carteira média de crédito produtivo. 
 
Qualidade da Carteira de Crédito 
 31 Mar. 08 31 Mar. 09

Imparidades do exercício 1) 0.31% (2) 0.42%

Imparidades do exercício, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido 
ao activo 1) 

0.22% (2) 0.36%

Variação do crédito vencido (+90d) ajustado por write-offs e deduzido de 
recuperações de crédito vencido abatido ao activo 1) 

0.22% 0.55%

Rácio de crédito vencido (+90 dias) 1.1% 1.5%

1) Em percentagem do saldo médio da carteira de crédito produtivo. Em termos anualizados. 
2) Valor ajustado, considerando a não utilização do excesso de provisões em Angola. No âmbito da introdução em Fev. 08 de novas regras de 

constituição de provisões em Angola, o BFA procedeu à revisão das imparidades tendo apurado um excesso face à metodologia anterior, o 
qual foi utilizado entre Março e Julho de 2008.  
Caso este procedimento não tivesse sido adoptado, o valor das imparidades na actividade internacional no 1º trim. 08 teria sido de cerca de 
5.4 M.€. (em vez de 4.1 M.€ efectivamente contabilizados), o que resultaria num indicador consolidado de imparidades em percentagem do 
saldo médio de crédito de 0.31% (em vez de 0.29%) e num indicador consolidado de imparidades, líquidas de recuperações de crédito, em 
percentagem do saldo médio de crédito de 0.22% (em vez de 0.20%). 

 

 

                                                      
1 Excluindo os custos com reformas antecipadas. 
2 Excluindo do produto bancário os impactos não recorrentes relativos à alienação da participação no BCP e à alienação de 49.9% do BFA. 
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Actividade doméstica 

Lucro líquido 

O lucro líquido na actividade doméstica ascendeu a 26.4 M.€ no 1.º trimestre de 2009, sendo 48.5% 
inferior ao lucro líquido de 51.1 M.€ obtido no trimestre homólogo de 2008. 
 
O lucro líquido da actividade doméstica no 1.º trimestre de 2009 é superior em 15.4% relativamente à 
média trimestral do lucro de 2008 (22.8 M.€ que corresponde a ¼ do lucro anual recorrente de 91.3 
M.€), excluindo os impactos não recorrentes relativos à alienação da participação no BCP, a reformas 
antecipadas e à alienação de 49.9% do BFA. 
 
A rendibilidade dos capitais próprios (excluindo reservas de reavaliação) médios afectos à actividade 
doméstica (ROE), ascendeu a 6.1% no 1.º trimestre de 2009. 
 
Conta de Resultados 
Como reportado: 1.º trimestre 08 e 09 
Ajustado: 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 2008, para efeito de cálculo de valores médios trimestrais  Valores em M.€ 
 2008  

 1T 2T 3T 4T Total
1T 09 Δ 1T09/ 

1T08 
Δ 1T09/ 

Media 081 

Margem financeira 124.5 126.3 123.1 129.8 503.7 127.7 2.5% 1.4%

Comissões e outros proveitos (líq.) 66.9 62.7 61.0 65.4 256.0 57.2 -14.6% -10.7%

Ganhos e perdas em operações financeiras 57.9 34.9 2.5 -21.2 74.1 10.2 -82.4% -45.1%

Produto bancário 257.5 236.4 185.7 156.9 836.5 214.3 -16.8% 2.5%

Custos de estrutura 153.3 154.0 143.9 134.6 585.8 151.0 -1.5% 3.1%

Resultado operacional 104.1 82.4 41.7 22.4 250.7 63.3 -39.2% 0.9%

Imparidades e provisões, líquidas de 
recuperações de crédito 

38.5 12.3 26.8 49.3 126.9 35.4 -8.1% 11.5%

Resultado antes de impostos 65.6 70.1 15.0 -27.0 123.8 27.9 -57.5% -9.9%

Lucro líquido 51.1 57.8 4.1 -21.8 91.3 26.4 -48.5% 15.4%
 
Ganhos e perdas em operações financeiras -72.9 -12.9 -8.4 -94.3

Rendimentos e encargos operacionais 176.6 176.6

Custos com pessoal -1.5 -36.2 -37.7

Outras imparidades e provisões -111.5 -9.1 -120.6

Impostos sobre lucros 27.7 2.5 -35.4 -5.3

Lucro líquido -158.3 -19.6 96.4 -81.6

 

Impactos não 
recorrentes relativos à 
alienação da 
participação no BCP, 
reformas antecipadas e 
alienação de 49.9% do 
BFA em 2008 excluídos 
da conta de resultados 
acima apresentada 

1)  Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 
Nota: Não se ajustou o valor de ganhos e perdas em operações financeiras do 1.º trimestre de 2008 pelo montante de 0.062 M.€ de menos 
valias em acções BCP, por tal ajustamento ser materialmente irrelevante. 
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Recursos e crédito 

Os recursos de Clientes no balanço, na actividade doméstica, registaram um forte crescimento – 
aumentaram 2.8 Bi.€ (+12.5%), relativamente a Março de 2008, para 25.4 Bi.€1, o que reflecte 
principalmente os crescimentos de 14.1% (+2.4 Bi.€) dos depósitos e de 98% (+1.5 Bi.€) da 
obrigações colocadas em Clientes. 
 
A actividade doméstica registou uma redução de 31.4% (-2.2 Bi.€) dos recursos de Clientes fora do 
balanço1 (fundos de investimento, PPR e PPA e fundos de pensões), o que reflecte a desvalorização 
registada nas carteiras de activos sob gestão e a ocorrência de resgates. 
 
Os recursos totais de Clientes, na actividade doméstica, cresceram 2.1% (+0.6 Bi.€), em termos 
homólogos. 
 
Recursos de Clientes Valores em M.€ 

 31 Mar. 08 31 Mar. 09 Δ%

Recursos de Clientes no balanço  

 Depósitos de Clientes 17 045.2 19 452.3 14.1%

 Seguros de capitalização e PPR (BPI Vida) 3 709.9 2 700.4 -27.2%

 Obrigações colocadas em Clientes 1 493.0 2 950.7 97.6%

 Obrigações subordinadas colocadas em Clientes  286.1  259.1 -9.5%

 Acções preferenciais colocadas em Clientes  53.7  45.7 -15.0%

Recursos de Clientes no balanço1 22 588.0 25 408.2 12.5%

Recursos fora do balanço1   

 Fundos de investimento 2 090.8  927.8 -55.6%

 PPR e PPA 1 470.3  896.8 -39.0%

 Hedge funds  240.7  47.0 -80.5%

 Fundos de pensões 2 3 204.7 2 933.6 -8.5%

Recursos fora do balanço1 7 006.5 4 805.2 -31.4%

Total de recursos de Clientes 1 29 594.5 30 213.4 2.1%

1) Recursos totais corrigidos de duplicações de registo (aplicações dos fundos de investimento em depósitos e obrigações e aplicações de 
fundos de pensões em depósitos, obrigações e fundos de investimento). 

2) Fundos de pensões geridos pela BPI Pensões 

 
A carteira de crédito a Clientes na actividade doméstica cresceu 3.1% (+0.9 Bi.€), atingindo no final 
de Março de 2009 os 28.8 Bi.€. A carteira de crédito à habitação cresceu 5.1% (+0.6 Bi.€). Por sua 
vez, o crédito a empresas e institucionais aumentou 1.6% (+ 195 M.€), em termos homólogos, e o 
crédito a empresários e negócios registou uma diminuição homóloga de 2% (-51 M.€). 

                                                      
1) Corrigidos de duplicações de registo (aplicações dos fundos de investimento em depósitos e obrigações e aplicações de fundos de pensões 

em depósitos, obrigações e fundos de investimento). 
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Crédito a Clientes Valores em M.€ 
31 Mar. 08 31 Mar. 09 Δ%

Crédito a particulares, empresários e negócios 14 760.6 15 333.5 3.9%

 Crédito à habitação 1 11 008.5 11 567.6 5.1%

 Outro crédito a particulares 1 171.1 1 236.2 5.6%

 Empresários e negócios 2 581.1 2 529.7 -2.0%

Crédito a empresas e institucionais 12 513.0 12 707.5 1.6%

Outros 2  676.4  779.8 15.3%

Carteira de crédito (líq.) 1 27 949.9 28 820.8 3.1%

1) Para efeitos comparativos, incluiu-se crédito hipotecário titularizado desreconhecido do activo (1 148 M.€ em Mar.08, 986 M.€ em Dez.08 e 
960 M.€ em Mar.09). 

2) Outro crédito produtivo, crédito vencido líquido de imparidades, juros e outros valores a receber / pagar. 

 
Rede de distribuição  

O BPI completou em Dezembro último o programa de expansão da rede de balcões em Portugal, 
tendo, por outro lado, no 1.º trimestre de 2009, aberto um centro de investimento, cuja rede passou a 
contar com 35 unidades. 
 
No final de Março de 2009 o BPI contava com uma rede de distribuição composta por 700 balcões, 35 
Centros de Investimento, 20 Lojas Habitação e 54 Centros de Empresas, Institucionais e Project 
Finance. Relativamente a Março de 2008, o Banco dispõe de mais 35 novos balcões, 12 centros de 
investimento, 1 loja habitação e 3 centros de empresas. 
 
Produto bancário 

O produto bancário na actividade doméstica ascendeu a 214.3 M.€ no 1.º trimestre de 2009, o que 
corresponde a uma redução de 43.2 M.€ (-16.8%) relativamente ao trimestre homólogo de 2008. 
 
Esta redução é explicada pelas reduções em 47.7 M.€ (-82%) dos lucros em operações financeiras e 
em 9.7 M.€ (-14.6%) das comissões. 
 
A margem financeira, por outro lado, aumentou 2.5% (+3.2 M.€) relativamente ao trimestre homólogo 
de 2008. 
 
A margem financeira, foi pressionada pelo aumento do custo médio dos recursos e pela 
desaceleração do crescimento do crédito, efeitos parcialmente compensados pelo gradual 
ajustamento dos spreads do crédito concedido para reflectir a subida do custo de financiamento do 
Banco. 
 
As comissões (líquidas) diminuíram 14.6% (-9.7 M.€) relativamente ao 1.º trimestre de 2008, para 
57.2 M.€, em resultado da redução em 51% (-10 M.€) das comissões de gestão de activos, reflectindo 
a diminuição dos volumes sob gestão, e da redução em 44% (-2.2 M.€) das comissões de banca de 
investimento. 
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As comissões de banca comercial registam um crescimento de 5.7% (+2.4 M.€), relativamente ao 1.º 
trimestre de 2008. 
 
Comissões líquidas Valores em M.€ 

1T 08 1T 09 Δ M.€ Δ%

Banca comercial 1)   42.5   44.9 +2.4 5.7%

Gestão de activos   19.4   9.5 -10.0 (51.2%)

Banca de investimento 1)   5.0   2.8 -2.2 (44.4%)

Total   66.9   57.2 -9.7 (14.6%)

1) Excluindo comissões com fundos de investimento, fundos de pensões e de Private Banking, as quais são apresentadas, de forma agregada, 
na rubrica "Gestão de Activos").  

 
Os lucros em operações financeiras na actividade doméstica ascenderam a 10.2 M.€ no 1.º trimestre 
de 2009. 
 
No trimestre homólogo de 2008, os lucros em operações financeiras ascenderam a 57.9 M.€ e 
resultaram principalmente de mais-valias realizadas na venda das participações na Galp e Tvtel, de 
21.7 M.€ e 10.1 M.€ respectivamente, de ganhos com o trading de acções de 6.4 M.€ e do resultado 
financeiro com pensões de 16.6 M.€. 
 
O resultado financeiro com pensões no 1.º trimestre de 2008 reflectiu principalmente o diferencial 
positivo entre a taxa de rendimento esperado dos fundos (7.0%) e a taxa de desconto (5.0%), que 
vigorou até final do 1º semestre de 2008, e a existência de um excesso de financiamento do fundo de 
pensões nesse período.  
 
Em Junho de 2008, foi adoptado o mesmo pressuposto, de 5.5%, para a taxa de rendimento 
esperado dos fundos e para a taxa de desconto. 
 
Os outros proveitos operacionais ascenderam a 17.9 M.€ no 1.º trimestre de 2009, sendo superiores 
em 11.9 M.€ aos registados no trimestre homólogo de 2008. Os outros proveitos operacionais 
incluem, no 1.º trimestre de 2009, ganhos realizados com imóveis de 12.1 M.€ (relativos a 
contribuição em espécie para o fundo de pensões), ou seja, mais 4.0 M.€ que no trimestre homólogo 
de 2008. 
 
Custos de estrutura 

Os custos de estrutura na actividade doméstica diminuíram 1.5% (-2.3 M.€) relativamente ao 1.º 
trimestre de 2008, apesar de contar com uma rede de distribuição em funcionamento mais ampla, 
comparativamente com o trimestre homólogo. 
 
Os custos com pessoal diminuíram 2.0% (-1.9 M.€), para um quadro médio de pessoal de 7 7141 
pessoas no 1.º trimestre de 2009, o que corresponde a um crescimento homólogo de 0.7%. O número 

                                                      
1) Exclui trabalho temporário. 
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de Colaboradores no final de Março de 2009 ascendia a 7 5641, o que corresponde a uma diminuição 
de 1.5% relativamente ao número no final de Março de 2008. 
 
Os fornecimentos e serviços de terceiros registaram uma redução de 2.5% (-1.2 M.€), em relação ao 
1.º trimestre de 2008. As amortizações aumentaram 8.2% (+0.8 M.€) em termos homólogos. 
 
Custos de estrutura  Valores em M.€ 
 1T 08 1T 09 Δ M.€ Δ%

Custos com pessoal  94.7  92.8 - 1.9 (2.0%)

Outros gastos administrativos  49.2  47.9 - 1.2 (2.5%)

Amortizações de imobilizado próprio  9.5  10.3 +0.8 8.2%

Total de custos de estrutura    153.3   151.0 - 2.3 (1.5%)

Custos de estrutura em % do produto bancário 1 59.6% 71.0%  

1) Custos de estrutura, excluindo custos com reformas antecipadas, em percentagem do produto bancário. 

 
O indicador custos de estrutura1 em percentagem do produto bancário, situou-se em 71% no 1.º 
trimestre de 2009.  
 
Resultados de subsidiárias reconhecidas pelo equity method 

Os resultados de subsidiárias reconhecidas pelo equity method, na actividade doméstica, 
ascenderam a 2.3 M.€, no 1.º trimestre de 2009. O contributo das empresas da área de seguros foi de 
2.9 M.€ (2.7 M.€ da Allianz Portugal e 0.2 M.€ da Cosec). 
 
Resultados de subsidiárias reconhecidas pelo equity method Valores em M.€ 

 1T 08 1T 09 Δ%

Seguradoras   3.8   2.9 - 23%

 Allianz Portugal   3.7   2.7 - 26%

 Cosec   0.1   0.2 + 84%

Viacer (0.3) (0.9) - 173%

Finangeste   0.3   0.2 - 34%

Outras 0.02 0.01 - 

Total   3.8   2.3 - 40%

 
Custo do risco do crédito  

As imparidades para crédito ascenderam a 31.4 M.€ no 1.º trimestre de 2009. O BPI realizou, no 1.º 
trimestre de 2009, um reforço de imparidades de 6.5 M.€ que não constituem imparidades especificas 
ou colectivas. 
 
As imparidades individuais e colectivas de crédito aumentaram de 15.7 M.€1, no primeiro trimestre de 
2008, para 24.9 M.€, no primeiro trimestre de 2009, excluindo o reforço de 6.5 M.€ acima 
mencionado. 

                                                      
1) Excluindo custos com reformas antecipadas. 
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O indicador de imparidades de crédito em percentagem da carteira de crédito, em termos 
anualizados, aumentou de 0.24%, no 1.º trimestre de 2008, para 0.36%, no 1.º trimestre de 2009. 
 
As recuperações de crédito e juros vencidos anteriormente provisionados e abatidos ao activo 
ascenderam a 3.8 M.€ no 1.º trimestre de 2009 (5.8 M.€ no 1.º trimestre de 2008).  
 
O custo do risco do crédito (imparidades reconhecidas no período deduzidas das recuperações de 
crédito vencido abatido ao activo) ascendeu a 21.2 M.€ no 1.º trimestre de 2009, representando 
0.31% da carteira de crédito média, em termos anualizados (9.9 M.€ no 1.º trimestre de 2008, 
representando 0.15% da carteira de crédito média, em termos anualizados). 
 
Qualidade da Carteira de Crédito 
 31 Mar. 08 31 Mar. 09

Imparidades do exercício 1) 0.24% 0.36%

Imparidades do exercício, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido 
ao activo 1) 

0.15% 0.31%

Variação do crédito vencido (+90d) ajustado por write-offs e deduzido de 
recuperações de crédito vencido abatido ao activo 1) 

0.22% 0.53%

Rácio de crédito vencido (+90 dias) 1.1% 1.6%

1) Em percentagem do saldo médio da carteira de crédito produtivo. Em termos anualizados. 

 
Em 31 de Março de 2009, o rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias ascendia a 1.6%. 
 
O crédito vencido há mais de 90 dias (ajustado por write-offs) aumentou em 94.3 M.€, relativamente a 
Dezembro de 2008, sendo que 71.3 M.€ são relativos à exposição à empresa Habitat que em 
Dezembro de 2008 estava classificada em crédito vencido há mais de 30 dias.  
 
Quando deduzido das recuperações de crédito vencido abatido ao activo, a variação de crédito 
vencido há mais de 90 dias, no 1.º trimestre de 2009, foi de 90.5 M.€, o que representou 0.53% da 
carteira média de crédito, em termos anualizados. Excluindo o impacto acima referido relativo à 
Habitat, o acréscimo, no 1.º trimestre de 2009, do crédito vencido há mais de 90 dias, deduzido das 
recuperações, representou 0.28% da carteira média de crédito, em termos anualizados. 
 

                                                                                                                                                                      
1) Excluindo imparidades para SIV, de 22.9 M.€ no 1º trimestre de 2008, que foram contabilizadas na rubrica de resultado "Imparidades e 
provisões para crédito". 
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Responsabilidades com pensões 

Em 31 de Março de 2009 os fundos de pensões dos Colaboradores cobriam a 95% o valor das 
responsabilidades com pensões de Colaboradores. 
 
Em 31 de Março de 2009, o “corredor contabilístico” de 10% previsto nas IAS (de 234.2 M.€) estava 
totalmente utilizado para acomodar desvios negativos de rendimento do fundo e fora do corredor 
existia um desvio negativo de 316.8 M.€. 
 
Importa referir que, nos termos do Aviso 11/20081 do Banco de Portugal, o corredor relevante para 
acomodar os desvios actuariais negativos dos fundos de pensões dos Colaboradores sem ocasionar 
impacto nos fundos próprios permitia acomodar integralmente o desvio actuarial negativo de 316.8 
M.€ acima referido. 
 
Financiamento das responsabilidades com pensões  Valores em M.€ 

  31 Dez. 07 31 Dez. 08 31 Mar. 09 

Responsabilidades com pensões  2 445.4  2 298.2  2 342.1

Fundos de pensões  2 798.5  2 269.4 (1)  2 222.3

Excesso de financiamento  353.1 (28.8) (119.8)

Financiamento das responsabilidades com pensões 114% 99% 95%

Corredor máximo  279.9  229.9   234.2

 Desvios negativos registados no corredor - (229.4) (233.8)

 Desvios positivos registados no corredor 40.8   0.0

 Margem disponível para acomodar desvios negativos  320.7  0.4   0.4

Montante fora do corredor (1.5) (272.4) (316.8)

Rendibilidade do fundo de pensões 17.8% -20.5% -1.0%(2)

1) Inclui contribuições a efectuar em Jan09. 
2) Rentabilidade no trimestre não anualizada. 

 

                                                      
1  O Aviso 11/2008 do Banco de Portugal estabeleceu um regime transitório para reconhecer, de forma faseada, ao longo de 4 anos, parte dos 

desvios actuariais e financeiros dos fundos de pensões ocorridos em 2008.  
 Nos termos do Aviso 11/2008, para efeitos de determinação do montante de desvios actuariais a deduzir aos fundos próprios, o corredor 

contabilístico é acrescido dos desvios actuariais negativos apurados em 2008, deduzidos do rendimento esperado dos fundos de pensões 
nesse ano. Este acréscimo será gradualmente reduzido ao longo dos próximos 4 anos. 

 Tendo em conta que, em 2008, o BPI registou um desvio actuarial negativo nos fundos de pensões de Colaboradores de 541 M.€, este valor, 
deduzido de 160 M.€, correspondes ao rendimento esperado dos fundos de pensões do Colaboradores em 2008, perfaz 381 M.€, montante 
que, ao abrigo do Aviso 11/2008, é adicionado ao corredor contabilístico em 31 de Março de 2009 (234 M.€). Deste modo, no final de Março 
de 2009, o corredor relevante para cálculo do impacto dos desvios actuariais negativos nos fundos próprios ascende a 615 M.€. 
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Actividade internacional 

Lucro líquido 

O BFA obteve um lucro individual de 47.7 M.€ no 1.º trimestre de 2009, que foi o dobro do lucro 
gerado no trimestre homólogo de 2008. 
 
O contributo do BFA para o lucro consolidado do Grupo ascendeu a 22.3 M.€1 no 1.º trimestre de 
2009, sendo 3.8% inferior ao contributo no trimestre homólogo de 2008, uma vez que, com a venda 
de uma participação minoritária em Dezembro de 2008, a apropriação do lucro do BFA pelo BPI 
baixou de 100% para 50.1%. Foram reconhecidos 23.8 M.€ de interesses minoritários no lucro 
individual do BFA do 1.º trimestre de 2009.  
 
O contributo para o lucro da participação de 30% no BCI (Moçambique), reconhecida por equivalência 
patrimonial, foi de 1.4 M.€ no 1.º trimestre de 2009, superior em 43% ao contributo no trimestre 
homólogo de 2008. 
 
O lucro líquido na actividade internacional, expresso em euros, ascendeu a 23.7 milhões de euros 
(M.€), no 1.º trimestre de 2009. 
 
Conta de Resultados (como reportado) Valores em M.€ 

 2008  

 1T 2T 3T 4T Total

1T 09 
Δ 1T09/ 

1T08 
Δ 1T09/ 

Media 081 

Margem financeira 34.9 36.9 43.1 57.7 172.5 55.7 59.6% 29.1%
Comissões e outros proveitos (líq.) 9.9 11.1 12.9 15.8 49.7 11.6 18.2% -6.3%
Ganhos e perdas em operações financeiras 7.3 8.9 12.3 12.4 40.8 12.8 75.8% 25.5%
Produto bancário 51.7 56.8 66.6 88.1 263.2 79.9 54.5% 21.5%
Custos de estrutura 17.2 17.3 18.5 21.2 74.2 24.7 43.5% 33.2%
Resultado operacional 34.5 39.5 48.1 66.8 189.0 55.2 60.0% 16.9%
Imparidades e provisões, líquidas de 
recuperações de crédito 5.0 0.8 1.7 9.3 16.9 7.5 51.5% 79.0%
Resultado antes de impostos 29.5 38.7 46.4 57.5 172.1 47.7 61.5% 10.8%
Lucro líquido 24.2 34.3 40.8 41.3 140.6 23.7 -1.9% -32.4%

1) Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 

 
 

                                                      
1) Contributo do BFA, líquido de impostos sobre dividendos. 
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Recursos e crédito  

O BFA mantém a primeira posição no mercado bancário Angolano em crédito concedido com uma 
quota de 20% e a segunda posição em recursos captados de Clientes com idêntica quota. 
 
Os recursos totais de Clientes, na actividade internacional, registaram um crescimento de 88%, de  
2 096 M.€, em Março de 2008, para 3 940 M.€ em Março de 2009. O crescimento dos recursos 
expressos em dólares1 foi de 58%, em termos homólogos. 
 
Os depósitos à ordem cresceram 64%, em termos homólogos, para 1 964 M.€ em Março de 2009. 
 
O agregado de depósitos a prazo e vendas de títulos com acordo de recompra cresceu 121%, em 
termos homólogos, para 1 976 M.€ no final de Março de 2009. 
 
Recursos de Clientes Valores em M.€ 
 31 Mar. 08 31 Mar.09 Δ%

 Depósitos à ordem 1 201.1 1 964.1 63.5%

Depósitos a prazo  243.4  320.8 31.8%

Venda de títulos com acordo de recompra  651.7 1 654.9 153.9%

Total  2 096.2 3 939.8 87.9%

 
A carteira de crédito a Clientes na actividade internacional cresceu 39%, em termos homólogos, de 
982 M.€, em Março de 2008, para 1 367 M.€ em Março de 2009. O crescimento da carteira de crédito 
expressa em dólares1 foi de 17%, em termos homólogos. 
 
Carteira de títulos 

A carteira de títulos do BFA ascendia, em 31 de Março de 2009, a 1 722 M.€, ou seja, 38% do activo. 
O perfil da carteira é essencialmente de curto prazo. A carteira de títulos de negociação, constituída 
por Títulos do Banco Central e Bilhetes do Tesouro, ascendia a 1 114 M.€. Em Março de 2009, a 
maturidade média residual da carteira de títulos de negociação era de 2.3 meses. 
 
Clientes  

O número de Clientes aumentou 34%, de 435 mil, em Março de 2008, para 585 mil, em Março de 
2009. 
 
Rede de distribuição  

A rede de distribuição em Angola aumentou 15%, relativamente a Março de 2008. Foram abertos, 
durante esse período, 12 novos balcões, 1 Centros de Investimento e 2 Centro de Empresas. No final 

                                                      
1) A moeda de Angola é o Kwanza, mas a elevada utilização do Dólar Americano na economia angolana explica que a maior parte do negócio 

efectuado com Clientes do Banco de Fomento Angola, nomeadamente crédito e captação de recursos, seja expresso em dólares 
americanos. 
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de Março de 2009, a rede de distribuição era composta por 100 Balcões, 5 Centros de Investimentos 
e 9 Centros de Empresas. 
 
O BFA tem vindo a desenvolver um programa de expansão que inclui a abertura de agências, o 
significativo reforço do quadro humano do Banco, a introdução de produtos e serviços inovadores no 
mercado e uma abordagem segmentada dos Clientes com o objectivo de dar resposta e captar a 
oportunidade proporcionada pelo crescimento do mercado Angolano. 
 

Cartões 
O BFA detém uma posição destacada nos cartões de débito e crédito, com uma quota de mercado, 
em Fevereiro de 2009, de 36% em termos de cartões de débito válidos. No final de Março de 2009, o 
BFA tinha 581 mil cartões de débito válidos (cartões Multicaixa) e 6 796 cartões de crédito activos 
(cartões Gold e Classic). 
 
Canais automáticos e virtuais 

Relativamente aos canais automáticos e virtuais é de referir, a crescente utilização da banca 
electrónica (58.0 mil aderentes ao BFA NET em Março de 2009, dos quais 54.5 mil particulares). 
Quanto ao parque de terminais (ATM e POS) o BFA detinha, em ambos os casos, em Fevereiro de 
2009, a primeira posição com uma quota de mercado de 25%, relativamente às caixas automáticas 
(158 ATM), e uma quota de mercado de 36% respeitante aos terminais de ponto venda (POS) activos 
na rede EMIS – 813 terminais activos. 
 
Número de Colaboradores  

O quadro de Colaboradores do BFA ascendia no final de Março de 2009 a 1 634 pessoas, o que 
corresponde a um crescimento de 106 pessoas relativamente a Março de 2008. No final de Março de 
2009 o número de Colaboradores do BFA representava cerca de 17.5% do quadro de Colaboradores 
do Grupo. 
 

Proveitos e Custos 

O produto bancário na actividade internacional aumentou 55%, de 51.7 M.€, no 1.º trimestre de 2008, 
para 79.9 M.€, no 1.º trimestre de 2009. 
 
Quanto à evolução, relativamente ao 1.º trimestre de 2008, das suas componentes principais: 
 
 a margem financeira aumentou 60% (+20.8 M.€), de 34.9 M.€, no 1.º trimestre de 2008, para 55.7 

M.€ no 1.º trimestre de 2009, o que reflecte os fortes crescimentos em volume do crédito 
concedido e dos recursos captados bem como da carteira de títulos de negociação e de 
investimento. 

 as comissões aumentaram 18% (+1.8 M.€) , para 11.6 M.€ 
 os lucros em operações financeiras aumentaram 76% (+5.5 M.€), para 12.8 M.€. 
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Os custos de estrutura aumentaram 44% (+7.5 M.€) relativamente ao trimestre homólogo de 2008. O 
forte crescimento da actividade e o ambicioso programa de investimento na expansão da presença do 
BFA em Angola têm sido os factores determinantes desta evolução. 
 
Os custos com pessoal aumentaram 40% (+3.0 M.€), os fornecimentos e serviços de terceiros 
registaram um aumento de 52% (+3.6 M.€) e as amortizações um aumento de 32% (+0.9 M.€), todos 
relativamente ao 1.º trimestre de 2008. 
 
O indicador “custos de estrutura em percentagem do produto bancário” situou-se em 30.9%, em no 
1.º trimestre de 2008. 
 

Custo do risco de crédito  

Na actividade internacional, as provisões para crédito ascenderam a 5.9 M.€ no primeiro trimestre de 
2009, o que correspondeu a 1.71% do saldo médio da carteira de crédito, em termos anualizados. 
 
Por outro lado recuperaram-se 0.5 M.€ de crédito e juros vencidos anteriormente abatidos ao activo.  
 
Assim, as imparidades de crédito, deduzidas das recuperações de crédito vencido, ascenderam a 5.4 
M.€, no 1.º trimestre de 2009, o que correspondeu, em termos anualizados, a 1.57% da carteira 
média de crédito produtivo. 
 
Qualidade da Carteira de Crédito 

31 Mar. 08 31 Mar. 09

Provisões do exercício1) 1.63%(2) 1.71%

Provisões do exercício, deduzidas de recuperações de crédito vencido abatido ao 
activo1) 

1.63%(2) 1.57%

Variação do crédito vencido (+90d) ajustado por write-offs e deduzido de 
recuperações de crédito vencido abatido ao activo1) 

0.38% 0.82%

Rácio de crédito vencido (+90 dias) 1.0% 0.9%

Provisões em % do crédito vencido (+90 dias) 549% 541%

1) Em percentagem do saldo médio da carteira de crédito produtivo. 
2) No âmbito da introdução em Fev. 08 de novas regras de constituição de provisões em Angola, o BFA procedeu à revisão das imparidades 

tendo apurado um excesso face à metodologia anterior, o qual foi utilizado entre Março 08 e Julho 08. Caso este procedimento não tivesse 
sido adoptado, o valor das imparidades no 1.º trimestre de 2008 teria sido de cerca de 5.4 M.€., em vez de 4.1 M.€ efectivamente 
contabilizados, e o valor das imparidades em % da carteira de crédito, em termos anualizados, seria de 2.14%, em vez de 1.63%. 

 
Em 31 de Março de 2009, o rácio de crédito a Clientes vencido há mais de 90 dias ascendia a 0.9% 
(era de 1.0% no final de Março de 2008).  
 
A cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias pelas provisões totais para crédito ascendia, no 
final de Março de 2009, a 541%.  
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Resultados de subsidiárias reconhecidas pelo equity method 

Os resultados de subsidiárias reconhecidos pelo equity method, na actividade internacional, 
ascenderam, no 1.º trimestre de 2009, a 1.5 M.€ (+43.5% relativamente aos 1.1 M.€ no 1.º trimestre 
de 2008)1, e consistem na apropriação de 30% do lucro do BCI, banco comercial que desenvolve 
actividade em Moçambique e no qual o BPI detém uma participação de 30%. 
 
O BCI registou um crescimento de 42% do activo líquido, relativamente a Março de 2008. Os 
depósitos de Clientes cresceram 35%, em termos homólogos, para 517.5 M.€ no final de Março de 
2009 e a carteira de crédito a Clientes aumentou 81% para 412.8 M.€. 
 
O BCI detinha, em Fevereiro de 2009, quotas de mercado no crédito de 33% (28% em Março de 
2008) e em depósitos de 26% (24% em Março de 2008). 
 
No final de Março de 2009, o BCI dispunha de 900 Colaboradores, o que corresponde a um 
crescimento anual de 18% e de um rede de distribuição com 51 balcões (41 balcões um ano antes).  
 

Impostos sobre os lucros 

Os impostos sobre lucros da actividade internacional ascenderam, no 1.º trimestre de 2009, a 1.7 
M.€, correspondendo ao reconhecimento de impostos diferidos sobre os dividendos a distribuir pelo 
BFA e pelo BCI relativamente ao resultado apurado no trimestre.  
 
A isenção de tributação vigente sobre os rendimentos dos Bilhetes do Tesouro e Obrigações do 
Tesouro em Angola, originou que, no 1.º trimestre de 2009, não houvesse lugar ao apuramento de 
matéria colectável positiva, pelo que o BFA não reconheceu dotação para impostos sobre o lucro do 
trimestre. 
 
No 1.º trimestre de 2008, os impostos sobre lucros da actividade internacional ascenderam 6.4 M.€, o 
que correspondeu a uma taxa média de imposto de 21.7%. 
 
Contacto para Analistas e Investidores 

Direcção de Relações com Investidores  
Ricardo Araújo 
Tel. directo: (351) 22 607 31 19 
Fax: directo: (351) 22 600 47 38 
e-mail: luis.ricardo.araujo@bancobpi.pt 
 
 

                                                      
1) O contributo do BCI para o lucro consolidado ascendeu a 1.0 M.€, no 1º trimestre de 2008, e a 1.4 M.€, no 1º trimestre de 2009, uma vez que, 

para além dos resultados reconhecidos por equivalência patrimonial, são registados impostos diferidos relacionados com os resultados 
distribuíveis do BCI na rubrica "Impostos sobre lucros" (0.1 M.€ no 1º trimestre de 2008 e no 1º trimestre de 2009).  
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Anexos 

Conta de Resultados Consolidada (como reportado) Valores em M.€ 
 2008  

 1T 2T 3T 4T Total

1T 09 
Δ 1T09/ 

1T08 
Δ 1T09/ 

Media 081 
Margem financeira estrita  151.6  153.2  159.8  178.2  642.9   177.1 16.8% 10.2%
Margem bruta de unit links  2.4  1.8  1.4  0.9  6.5   0.8 -66.6% -51.9%
Rendimento de instrumentos de capital  0.2  3.1  0.3  2.1  5.6   0.0 -98.3% -99.8%
Comissões associadas ao custo amortizado  5.2  5.0  4.7  6.2  21.2   5.4 3.9% 2.8%
Margem financeira  159.4  163.2  166.2  187.4  676.2   183.3 15.0% 8.4%
Resultado técnico de contratos de seguros  2.1  3.3  1.3 (18.9) (12.2)   1.4 -34.4% 146.0%
Comissões e outros proveitos (líq.)  76.8  73.7  73.8  81.2  305.5   68.8 -10.3% -9.9%
Ganhos e perdas em operações financeiras  65.2 (29.2)  1.9 (17.3)  20.7   23.0 -64.8% 344.7%
 Dos quais: Resultado financeiro com 
 pensões  16.6  18.0  0.9  0.9  36.6 (1.2) -107.5% -113.6%

Rendimentos e encargos operacionais  5.7  9.2 (4.1)  180.7  191.6   17.7 209.3% -63.1%
Produto bancário  309.2  220.2  239.3  413.1  1 181.8   294.2 -4.8% -0.4%
Custos com pessoal  102.2  99.7  92.3  125.2  419.4   103.3 1.1% -1.4%
 Dos quais: Custos com reformas 
 antecipadas  0.0  1.5 (0.0)  36.2  37.7 (1.1)   -112.1%

Outros gastos administrativos  56.1  60.4  56.7  52.6  225.9   58.4 4.2% 3.5%
Amortizações de imobilizado  12.3  12.6  13.3  14.3  52.4   13.9 13.6% 6.3%
Custos de estrutura  170.5  172.7  162.3  192.1  697.7   175.7 3.0% 0.7%
Resultado operacional  138.6  47.5  76.9  221.1  484.1   118.5 -14.5% -2.1%
Recuperação de créditos vencidos  5.8  9.0  4.1  7.0  25.9   4.2 -26.6% -34.4%
Provisões e imparidades para crédito  42.7  19.5  27.2  54.3  143.7   37.3 -12.6% 3.9%
Outras imparidades e provisões  6.6  114.1  14.6  11.3  146.6   9.9 50.3% -73.1%
Resultado antes de impostos  95.1 (77.2)  39.3  162.4  219.7   75.6 -20.6% 37.6%
Impostos sobre lucros  20.2 (9.9)  11.1  29.9  51.4   2.2 -89.2% -82.9%
Resultados de empresas reconhecidas pelo 
equity method  4.9  5.5  1.9 (2.6)  9.7   3.8 -21.6% 56.8%

Interesses minoritários  4.4  4.5  4.8  14.0  27.7   27.1 508.4% 290.2%
Lucro líquido  75.3 (66.3)  25.3  115.9  150.3   50.1 -33.5% 33.4%

1) Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 

 
Excluindo impactos não recorrentes relativos à alienação da participação no BCP, reformas 
antecipadas e alienação de 49.9% do BFA em 2008 
Ganhos e perdas em operações financeiras 65.2 43.7 14.8 -8.9 114.9 23.0 -64.8% -20.1%
Rendimentos e encargos operacionais 5.7 9.2 -4.1 4.1 15.0 17.7 209.3% 371.5%
Produto bancário 309.2 293.2 252.2 245.0 1,099.7 294.2 -4.8% 7.0%
Custos com pessoal 102.2 98.2 92.4 89.0 381.7 103.3 1.1% 8.3%
Custos de estrutura 170.5 171.3 162.4 155.8 660.0 175.7 3.0% 6.5%
Resultado operacional 138.6 122.0 89.9 89.2 439.7 118.5 -14.5% 7.8%
Outras imparidades e provisões 6.6 2.6 5.5 11.3 26.0 9.9 50.3% 51.7%
Resultado antes de impostos 95.1 108.8 61.3 30.5 295.9 75.6 -20.6% 2.1%
Impostos sobre lucros 20.2 17.7 13.6 -5.5 46.0 2.2 -89.2% -81.0%
Lucro líquido 75.3 92.1 44.9 19.5 231.9 50.1 -33.5% -13.6%

Nota: Não se ajustou o valor de ganhos e perdas em operações financeiras do 1.º trimestre de 2008 pelo montante de 0.062 M.€ de menos 
valias em acções BCP, por tal ajustamento ser materialmente irrelevante. 
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Balanço consolidado Valores em M.€ 

31 Mar. 08 31 Dez. 08 31 Mar. 09 
Δ % Mar.08/ 

Mar. 09
Activo  
Caixa e disponibilidades em bancos centrais  705.9 1 088.3  986.8 39.8%
Disponibilidades em outras instituições de crédito  225.9  227.1  206.3 -8.7%
Aplicações em instituições de crédito 1 793.6 3 504.2 2 790.6 55.6%
Créditos a clientes 27 783.7 29 275.2 29 228.4 5.2%
Activos financeiros detidos para negociação 3 531.1 2 853.6 2 601.9 -26.3%
Activos financeiros disponíveis para venda 3 261.1 3 262.6 3 291.5 0.9%
Activos financeiros detidos até à maturidade -  407.7  403.7 -
Derivados de cobertura  418.8  484.4  454.5 8.5%
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação  147.0  137.9  140.6 -4.4%
Outros activos tangíveis  309.4  331.7  271.1 -12.4%
Activos intangíveis  15.7  15.4  14.4 -8.3%
Activos por impostos  172.6  250.4  271.4 57.3%
Outros activos  911.9 1 165.1 1 027.7 12.7%
Total do Activo 39 276.5 43 003.4 41 688.9 6.1%
Passivo e capitais próprios    
Recursos de outras instituições de crédito 2 872.4 2 007.4 1 646.1 -42.7%
 Recursos do Banco Central Europeu - - - -
Recursos de clientes e outros empréstimos 21 336.7 25 633.6 25 172.3 18.0%
Responsabilidades representados por títulos 5 557.2 6 417.8 6 578.6 18.4%
Provisões técnicas 2 493.2 2 246.4 1 930.6 -22.6%
Passivos financeiros associados a activos transferidos 2 779.2 2 070.8 1 918.1 -31.0%
Derivados de cobertura  555.2  596.5  564.3 1.6%
Provisões  68.6  77.6  85.0 24.0%
Passivos por impostos   95.2  62.8  56.2 -41.0%
Instrumentos representativos de capital  27.6  28.7  29.1 5.4%
Outros passivos subordinados  949.0  767.6  732.6 -22.8%
Outros passivos  873.3 1 132.6  956.7 9.6%
Capital  760.0  900.0  900.0 18.4%
Prémios de emissão e reservas  585.8  458.2  572.1 -2.3%
Outros instrumentos de capital  9.8  12.3  10.2 3.5%
Acções próprias (30.9) (22.7) (20.8) 32.9%
Resultado do exercício  75.3  150.3  50.1 -33.5%
Interesses minoritários  268.9  463.4  507.6 88.7%
Capitais próprios 1 669.0 1 961.5 2 019.2 21.0%
Total do Passivo e Capitais Próprios 39 276.5 43 003.4 41 688.9 6.1%
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Conta de Resultados Actividade Doméstica (como reportado) Valores em M.€ 

 2008  

 1T 2T 3T 4T 2008 
1T 09 Δ 1T09/ 

1T08 
Δ 1T09/ 

Media 081 

Margem financeira estrita  116.7  116.4  116.7  120.6  470.4  121.4 4.0% 3.3%
Margem bruta de unit links  2.4  1.8  1.4  0.9  6.5  0.8 -66.6% -51.9%
Rendimento de instrumentos de capital  0.2  3.1  0.3  2.1  5.6  0.0 -98.3% -99.8%
Comissões associadas ao custo amortizado  5.2  5.0  4.7  6.2  21.2  5.4 3.9% 2.8%
Margem financeira  124.5  126.3  123.1  129.8  503.7  127.7 2.5% 1.4%
Resultado técnico de contratos de seguros  2.1  3.3  1.3 (18.9) (12.2)  1.4 -34.4% 146.0%
Comissões e outros proveitos (líq.)  66.9  62.6  60.9  65.4  255.8  57.2 -14.6% -10.6%
Ganhos e perdas em operações financeiras  57.9 (38.0) (10.4) (29.6) (20.2)  10.2 -82.4% 301.7%
 os quais: Resultado financeiro com pensões  16.6  18.0  0.9  0.9  36.6 (1.2) -107.5% -113.6%
Rendimentos e encargos operacionais  6.0  9.3 (2.3)  178.5  191.5  17.9 197.4% -62.6%
Produto bancário  257.5  163.4  172.7  325.1  918.6  214.3 -16.8% -6.7%
Custos com pessoal  94.7  92.5  84.5  115.4  387.0  92.8 -2.0% -4.1%
 os quais: Custos com reformas antecipadas  0.0  1.5 (0.0)  36.2  37.7 (1.1)  -112.1%
Outros gastos administrativos  49.2  53.1  49.0  44.7  196.0  47.9 -2.5% -2.2%
Amortizações de imobilizado  9.5  9.8  10.4  10.7  40.5  10.3 8.2% 1.7%
Custos de estrutura  153.3  155.4  143.9  170.8  623.5   151.0 -1.5% -3.1%
Resultado operacional  104.1  7.9  28.8  154.2  295.1  63.3 -39.2% -14.2%
Recuperação de créditos vencidos  5.8  9.0  4.1  6.9  25.7  3.8 -35.1% -41.7%
Provisões e imparidades para crédito  38.6  19.5  26.3  49.6  133.9  31.4 -18.5% -6.1%
Outras imparidades e provisões  5.7  113.3  13.7  6.6  139.4  7.7 34.6% -77.9%
Resultado antes de impostos  65.6 (115.9) (7.1)  104.9  47.5  27.9 -57.5% 134.6%
Impostos sobre lucros  13.8 (15.4)  4.3  21.8  24.6  0.5 -96.3% -91.8%
Resultados de empresas reconhecidas pelo equity 
method 

 3.8  4.5  0.7 (3.8)  5.2  2.3 
-40.2% 75.0%

Interesses minoritários  4.4  4.5  4.8  4.6  18.4  3.3 -26.3% -28.7%
Lucro líquido  51.1 (100.5) (15.5)  74.7  9.7  26.4 -48.5% 982.3%

Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 
 

Excluindo impactos não recorrentes relativos à alienação da participação no BCP, reformas 
antecipadas e alienação de 49.9% do BFA em 2008 

Ganhos e perdas em operações financeiras 57.9 34.9 2.5 -21.2 74.1 10.2 -82.4% -45.1%

Rendimentos e encargos operacionais 6.0 9.3 -2.3 1.9 14.9 17.9 197.4% 379.9%

Produto bancário 257.5 236.4 185.7 156.9 836.5 214.3 -16.8% 2.5%

Custos com pessoal 94.7 91.1 84.5 79.1 349.3 92.8 -2.0% 6.3%

Custos de estrutura 153.3 154.0 143.9 134.6 585.8 151.0 -1.5% 3.1%

Resultado operacional 104.1 82.4 41.7 22.4 250.7 63.3 -39.2% 0.9%

Outras imparidades e provisões 5.7 1.8 4.6 6.6 18.8 7.7 34.6% 64.2%

Resultado antes de impostos 65.6 70.1 15.0 -27.0 123.8 27.9 -57.5% -9.9%

Impostos sobre lucros 13.8 12.3 6.8 -13.6 19.2 0.5 -96.3% -89.5%

Lucro líquido 51.1 57.8 4.1 -21.8 91.3 26.4 -48.5% 15.4%

Nota: Não se ajustou o valor de ganhos e perdas em operações financeiras do 1.º trimestre de 2008 pelo montante de 0.062 M.€ de menos 
valias em acções BCP, por tal ajustamento ser materialmente irrelevante. 
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Conta de Resultados Actividade Internacional (como reportado) Valores em M.€ 

 2008  

 1T 2T 3T 4T Total 

1T 09 
Δ 1T09/ 

1T08 
Δ 1T09/ 

Media 081 

Margem financeira estrita  34.9  36.9  43.1  57.7  172.5   55.7 59.6% 29.1%

Margem bruta de unit links    - - 

Rendimento de instrumentos de capital    - - 

Comissões associadas ao custo amortizado    - - 

Margem financeira  34.9  36.9  43.1  57.7  172.5   55.7 59.6% 29.1%

Resultado técnico de contratos de seguros   - - 

Comissões e outros proveitos (líq.)  9.9  11.1  12.9  15.8  49.7   11.6 18.2% -6.3%

Ganhos e perdas em operações financeiras  7.3  8.9  12.3  12.4  40.8   12.8 75.8% 25.5%

Rendimentos e encargos operacionais (0.3) (0.1) (1.7)  2.2  0.1 (0.2) 34.2% -860.8%

Produto bancário  51.7  56.8  66.6  88.1  263.2   79.9 54.5% 21.5%

Custos com pessoal  7.5  7.1  7.9  9.8  32.3   10.5 40.1% 30.3%

Outros gastos administrativos  6.9  7.4  7.7  7.9  29.9   10.5 51.8% 41.0%

Amortizações de imobilizado  2.8  2.8  2.9  3.5  12.0   3.6 32.0% 22.0%

Custos de estrutura  17.2  17.3  18.5  21.2  74.2   24.7 43.5% 33.2%

Resultado operacional  34.5  39.5  48.1  66.8  189.0   55.2 60.0% 16.9%

Recuperação de créditos vencidos  0.0  0.1  0.1   0.5 - - 

Provisões e imparidades para crédito  4.1  0.9  4.7  9.8   5.9 42.0% 140.6%

Outras imparidades e provisões  0.8  0.8  0.9  4.7  7.2   2.2 157.1% 19.3%

Resultado antes de impostos  29.5  38.7  46.4  57.5  172.1   47.7 61.5% 10.8%

Impostos sobre lucros  6.4  5.5  6.8  8.1  26.8   1.7 -73.7% -74.8%
Resultados de empresas reconhecidas pelo equity 
method  1.1  1.0  1.3  1.2  4.5   1.5 43.5% 36.0%

Interesses minoritários  0.0  0.0 (0.0)  9.3  9.3   23.8  - -

Lucro líquido  24.2  34.3  40.8  41.3  140.6   23.7 -1.9% -32.4%

1) Valores relativos ao exercício de 2008 a dividir por 4. 
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Indicadores consolidados de rendibilidade, eficiência, qualidade do crédito e solvabilidade de 
acordo com Instrução 16/2004 do Banco de Portugal 

31 Mar. 08 31 Mar. 09

Produto bancário e resultados de “equity method” / ATM 3.1% 2.8%
Resultados antes de impostos e interesses minoritários / ATM 1.0% 0.7%
Resultados antes de impostos e interesses minoritários / capital próprio médio (incluindo 
interesses minoritários) 23.4% 15.8%

Custos com pessoal / produto bancário e resultados de “equity method” 1 32.5% 35.1%
Custos com pessoal, FST e amortizações / produto bancário e resultados de “equity 
method” 1 54.3% 59.3%

Crédito com incumprimento em % do crédito bruto total 1.1% 1.6%
Crédito com incumprimento, líquido de provisões específicas / crédito líquido total 0.1% 0.4%

Rácio de adequação de fundos próprios 8.5% 11.3% 
Rácio de adequação de fundos próprios de base (Tier I)2 5.3% 8.9% 

1) Excluindo custos com reformas antecipadas. 
2) Após afectação ao Tier I de 50% das deduções aos fundos próprios de interesses em instituições de crédito e seguradoras, de acordo com as 

instruções do Banco de Portugal, actualmente em vigor. 
 
ATM = Activo total médio. 
 


