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BES informa sobre decisão de rating e não renovação do contrato com a Fitch Ratings 

 

O Banco Espírito Santo informa que numa revisão aos Bancos Portugueses, a agência Fitch Ratings 

anunciou a revisão em baixa dos ratings do BES de A/Neg/F1 para BBB+/Neg/F2. Na opinião da Fitch “O 

downgrade reflecte o aumento dos riscos de financiamento e de liquidez devido à elevada dependência no 

curto e médio prazo das fontes de financiamento de wholesale, com maior recurso ao funding do BCE, 

num contexto de difíceis condições de acesso aos mercados de capitais, bem como de deterioração da 

performance doméstica e da qualidade dos activos”. 

 

No passado dia 21 de Julho, a Fitch reviu em baixa o rating de 5 bancos portugueses com base “Na  

opinião da Fitch de que o recente fecho dos mercados de capitais limitou as fontes de financiamento dos 

bancos e reduziu a sua capacidade de refinanciar papel comercial e obter financiamento de médio prazo. 

Apesar de alguns dos bancos terem sido capazes de pré-refinanciar parte das suas necessidades para 

2010, os bancos estão actualmente a aumentar a sua dependência de funding do BCE.” O rating do BES 

foi nessa data revisto em baixa 1 notch de A+/Neg/F1 para A/Neg/F1. 

 

Na informação financeira divulgada no passado dia 2 de Novembro ficou evidente o processo de 

deleverage iniciado pelo BES que produziu já efeitos significativos nomeadamente no rácio de crédito 

sobre depósitos, que diminuiu de 198% para 171% em apenas um trimestre.  

 

Por outro lado, o BES reduziu a utilização de fundos do BCE de 6 mil milhões de euros (líquidos) em Junho 

de 2010 para 4,3 mil milhões de euros em Setembro. Adicionalmente, os actuais activos elegíveis para 

redesconto junto do BCE (líquidos de haircuts) ultrapassam as necessidades de refinanciamento para 

2011. Note-se que o BES não tem necessidades de refinanciamento de médio/longo prazo no 4º trimestre 

de 2010 e que, nos primeiros 4 meses do ano, as necessidades de médio/longo prazo foram refinanciadas 

com emissão de divida no mercado ao abrigo do programa de EMTN e com emissão de Obrigações 

Permutáveis com acções do Bradesco e da EDP. 
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O BES tem uma base de capital sólida, com um rácio Core Tier I de 7,9% (ou 8,0% considerando os 

resultados do 3º trimestre de 2010), com um nível de capital híbrido (preferenciais) de apenas 11% do 

Tier I.  

 

O BES sempre demonstrou, e continua a fazê-lo trimestre após trimestre, a sustentabilidade dos seus 

resultados, provando que a estratégia de expansão internacional tem efectivamente compensado o 

abrandamento da actividade doméstica. Nos primeiros 9 meses de 2010, os resultados aumentaram 

12,4% em termos homólogos (de 360,8 milhões de euros para 405,4 milhões de euros). 

 

No que diz respeito à qualidade dos activos, o Banco Espírito Santo tem prosseguido uma sólida e 

prudente gestão dos riscos, mantendo o rácio de crédito vencido sistematicamente abaixo do sector 

bancário em Portugal, e tendo simultaneamente constituído provisões que em 2009 superaram os níveis 

necessários. Consequentemente, o nível de cobertura por provisões do crédito vencido encontra-se 

significativamente acima dos 100% e o BES mantém um elevado nível de provisões para crédito no seu 

balanço (1,7 mil milhões de euros), o que representa 3,27% do crédito bruto total a clientes.  

 

O rating de BBB+ atribuído pela Fitch Ratings não reflecte a solidez financeira do Banco. O BES provou 

deter uma solidez que lhe permite enfrentar os actuais desafios, mantendo um perfil robusto.  

 

O Banco Espírito Santo considera que não existe uma justificação válida para a revisão em baixa do seu 

rating em 3 níveis, em menos de 4 meses. Assim, o Conselho de Administração decidiu não renovar o 

contrato com a Fitch Ratings em resultado destas revisões.   

 

Lisboa, 8 de Novembro de 2010 
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