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ASPECTOS MAIS RELEVANTES DA ACTIVIDADE E RESULTADOS 

 

 

 O exercício de 2011 foi negativamente influenciado pela crise financeira da Zona 

Euro e pela implementação do Programa de Assistência Financeira a Portugal 

acordado entre o Governo, a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 

Monetário Internacional que obrigaram os bancos portugueses a alcançarem 

objectivos ambiciosos de deleverage e de capitalização.  

 No âmbito das metas a alcançar realçamos, em primeiro lugar, a melhoria 

expressiva do rácio Crédito/Depósitos que passou de 165% (Dez,10) para 141%, 

tendo sido decisiva a progressão dos depósitos de clientes que atingiram 34,2mM€ 

(variação anual:+3,4mM€;+11%). Por outro lado, a venda de créditos 

internacionais totalizou cerca de 2,0mM€, contribuindo para a redução de 2,7% na 

carteira total; excluindo o efeito desta iniciativa o crédito a empresas teria 

aumentado 2,0%. 

 Em Dezembro, num contexto desfavorável e tendo em vista o reforço dos fundos 

próprios Core do Grupo, concretizou-se um novo aumento de capital do Banco 

Espírito Santo envolvendo uma operação de troca de valores mobiliários (LME): 

foram emitidas 294 573 418 novas acções correspondentes a um aumento de 

530M€ do capital social que passou para 4030M€. 

 A solidez financeira do Grupo BES foi reforçada: o rácio Core Tier I passou para 

9,2% (Dez,10: 7,9%), o rácio Tier I evoluiu para 9,4% (Dez,10: 8,8%) e o rácio de 

solvabilidade total situou-se em 10,7% (Dez,10: 11,3%).  

 As operações de redesconto do BCE foram fundamentais para colmatar a 

inacessibilidade aos mercados internacionais. A pool de títulos elegíveis para o 

mercado de repos situou-se em 18,9mM€, dos quais 15,1mM€ eram elegíveis para 

operações junto do BCE. O Grupo BES tinha, em 31/12/11, uma posição líquida 

devedora junto do BCE de cerca de 8,7mM€. 

 



Apresentação dos Resultados do Exercício de 2011                                           Lisboa, 3 de Fevereiro de 2012          
 

4 

 

 O produto bancário comercial manteve-se resiliente ao nível do registado em 

2010, apesar da redução da actividade, devido à crise e ao programa de 

deleverage. A quebra nos ganhos de trading, o registo de encargos extraordinários 

e o reforço de provisões conduziu ao apuramento de um prejuízo no exercício de 

108,8M€, com origem na actividade doméstica. O resultado positivo da actividade 

internacional foi de 160,8M€ (-21,1%). 

 No exercício de 2011 destacamos os seguintes encargos de natureza 

extraordinária: transmissão para a Segurança Social das responsabilidades com 

pensões, que levou ao apuramento de um prejuízo de 107M€ (76M€ líquido de 

impostos); perdas no investimento na BES Vida de 193,3M€ (líquido de impostos: 

144 M€); e prejuízos de 78 M€ (líquido de impostos: 55,4M€) na venda de créditos 

internacionais, necessários para simultaneamente continuar a conceder crédito a 

empresas portuguesas e cumprir com o programa de deleverage. 

 Os custos operativos, apesar da expansão e da consolidação de novas unidades 

internacionais (+18,7%), apresentaram um aumento de apenas 0,5%, com os 

custos com pessoal a crescerem 1,0% e outros gastos administrativos a 

reduzirem-se 1,7%. O total dos custos na actividade doméstica beneficiou de uma 

redução de 5,5%. 

 O reforço total de provisões foi de 848,3M€ (+59%). As provisões para crédito 

foram reforçadas em 600,6M€ (2010: 351,8M€), fazendo com que o saldo em 

balanço tenha atingido 2,2mM€ (+22%). Deste reforço, 42,7M€ resultaram do 

programa especial de inspecções (SIP), valor inferior ao divulgado relativo a Junho 

de 2011 de 125M€, devido ao facto de terem sido entretanto realizadas provisões 

adicionais no quadro dos critérios normalmente adoptados pelo Grupo BES. O rácio 

provisões/crédito a clientes aumentou para 4,23% (Dez,10: 3,38%) e a carga de 

provisionamento para crédito situou-se em 1,17% (2010: 0,67%). 

 O rácio do crédito vencido há mais de 90 dias evoluiu para 2,74% (Dez,10: 1,95%) 

e a cobertura por provisões foi de 154,5% (Dez,10: 173%). 
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PRINCIPAIS INDICADORES 31-Dez-10 
reportado

31-Dez-10 
reexpresso

31-Dez-11

ACTIVIDADE (milhões de euros)

Activos Totais (1)  105 540  104 655  98 589 -5,8%
Activo  83 655  82 771  80 237 -3,1%
Crédito a Clientes (bruto)  52 606  52 606  51 211 -2,7%
Depósitos de Clientes  30 819  30 819  34 206 11,0%
Capitais Próprios  7 476  6 592  6 192 -6,1%

SOLVABILIDADE

Rácio de Solvabilidade (2)

- Total 11,3% 11,3% 10,7% -0,6 pp

- TIER I 8,8% 8,8% 9,4% 0,6 pp

- CORE TIER I 7,9% 7,9% 9,2% 1,3 pp

LIQUIDEZ (milhões de euros)

Recursos  ou (Aplicações) líquidos do BCE (3) 3 929 3 929 8 677  4 748
Carteira Elegível para Colateral no BCE  10 823  10 823  15 057  4 234
Rácio Crédito a Clientes líquido/Depósitos(4) (%) 165% 165% 141% -24 pp

QUALIDADE DOS ACTIVOS

Crédito Vencido >90 dias/Crédito a Clientes (bruto) 1,95% 1,95% 2,74% 0,79 pp

Cobertura do Crédito Vencido > 90 dias 173,0% 173,0% 154,5% -18,5 pp

Crédito em Risco/Crédito Total (4) 4,99% 4,99% 6,59% 1,60 pp

Provisões para Crédito/Crédito a Clientes (bruto) 3,38% 3,38% 4,23% 0,85 pp

Custo do Risco (5) 0,67% 0,67% 1,17% 0,50 pp

RESULTADOS / RENDIBILIDADE

Resultado do Exercício (M€) 510,5 556,9 -108,8 ….

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 8,6% 8,6% -0,1% ….

Rendibilidade do Activo (ROA) 0,61% 0,61% 0,00% ….

PRODUTIVIDADE / EFICIÊNCIA

Cost to Income (com mercados) 48,6% 46,7% 57,9% 11,2 pp

Cost to Income (sem mercados) 59,3% 57,0% 57,3% 0,3 pp

REDE DE DISTRIBUIÇÃO (nº)

Rede de Retalho 828 828 801 -27
 - Doméstica 731 731 701 -30

 - Internacional 97 97 100 3

(5) Provisões para Crédito/Crédito a Clientes Bruto

Variação  face 
2010 

reexpresso

(1) Activo Líquido + Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado 

(3) Inclui recursos e aplicações  de/no SEBC; o valor positivo significa um recurso; o valor negativo significa uma aplicação
(4) De acordo com a definição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal

(2) Valores calculados com base no método IRB Foundation ; os dados de Dezembro de 2011 são provisórios
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1.  ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

 

 

O ano de 2011 ficou marcado, sobretudo, pelas dificuldades em torno da crise da dívida da Zona 

Euro. Para além dos receios em torno de um default por parte da Grécia foi visível um contágio a 

economias da periferia como Espanha e Itália e, também, a economias core, como França, 

Holanda e Áustria. A quebra de confiança e o aumento da aversão ao risco associados à 

instabilidade financeira na Zona Euro resultaram numa secagem de liquidez nos mercados 

monetário e de crédito, um efeito particularmente visível a partir de Agosto/Setembro. Por outro 

lado, o BCE, após ter elevado a principal taxa de juro directora de 1% para 1,5%, inverteu o 

sentido da política monetária e reduziu de novo os juros de referência para 1%, com dois cortes 

de 25 bps no 4º trimestre. Ao mesmo tempo reforçou, significativamente, as injecções de liquidez 

no sistema financeiro, abrandou as exigências relativas aos colaterais e reduziu o rácio de 

reservas obrigatórias dos bancos. Em Dezembro, a Autoridade Monetária levou a cabo a primeira 

de duas operações de cedência ilimitada de liquidez a 3 anos, tendo a procura atingido 489mM€.  

 

Os receios de contágio da crise da dívida, sobretudo ao nível do sector financeiro, reflectiram-se 

também nos mercados accionistas, com quedas significativas nos principais índices europeus. Os 

índices accionistas DAX, CAC40 e IBEX registaram quedas anuais de 14,69%, 16,95% e 13,11%, 

respectivamente. Nos EUA, a política monetária mais agressiva do Fed e as perspectivas 

relativamente positivas para a actividade económica resultaram num desempenho menos 

desfavorável dos principais índices accionistas. O índice Dow Jones subiu 5,53%, o S&P500 

registou uma variação nula e o Nasdaq caiu 1,8%.  

 

Em Portugal, ao nível da consolidação orçamental, o défice público reduziu-se de 9,8% do PIB 

para um valor próximo de 4% do PIB. Embora este registo tenha beneficiado de medidas 

extraordinárias (em particular, da transferência parcial dos fundos de pensões dos bancos), ele 

resulta também de um importante esforço de redução da despesa do Estado, com um 

crescimento inferior ao orçamentado, e de uma execução favorável das receitas fiscais, em linha 

com o previsto. Para 2012, espera-se um excedente primário de 0,3% do PIB e um défice 

estrutural de 2,6% do PIB.  
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Registaram-se igualmente progressos importantes ao nível das reformas estruturais, num 

ambiente de estabilidade política e social. Destacam-se: (i) as alterações no mercado de trabalho, 

que aumentam a flexibilidade; (ii) a reforma no mercado de arrendamento, favorecendo a 

mobilidade, a redução do endividamento e a absorção da oferta de habitações; e (iii) a melhoria 

do ambiente concorrencial, com o programa de privatizações, o fim das golden shares, uma nova 

lei da concorrência de acordo com a prática europeia, a reforma do sector dos transportes, a 

introdução de regras mais concorrenciais nas telecomunicações e a reforma da justiça, neste caso 

incluindo uma maior flexibilidade nos processos de insolvência e recuperação de empresas.  

 

 

As exportações de mercadorias e de serviços mantiveram crescimentos elevados, com um peso 

crescente das vendas para mercados emergentes em África, América Latina e Ásia. Esta evolução 

das exportações atenuou a queda anual do PIB (esperada em torno de 1,6%) e, acima de tudo, 

contribuiu, em conjunto com o processo de deleverage em curso entre os diversos sectores da 

economia, para uma redução significativa do défice externo, de 8,8% do PIB para um valor 

próximo de 6,5% do PIB, esperando-se em 2012 uma redução adicional, para valores em torno 

de 2% do PIB. O stock das responsabilidades externas líquidas da economia portuguesa registou 

também uma redução, atingindo um valor estimado próximo de 103% do PIB, face a um máximo 

de 110% do PIB observado em 2009.  
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2.  RESULTADOS 

 

Em Dezembro de 2011 o Grupo BES alterou a política contabilística relativa à contabilização dos desvios actuariais 

apurados nos benefícios de longo prazo concedidos aos colaboradores, que passaram a ser registados em OCI (Other 

Comprehensive Income/Outro Rendimento Integral). De acordo com o estipulado no IAS 8, dado tratar-se de uma 

alteração de política contabilística com impacto material, as demonstrações financeiras dos períodos anteriores devem 

ser reexpressas para efeitos de comparabilidade. Neste contexto o Balanço e a Conta de Exploração apresentados  

incluem os dados reexpressos relativos a 31 de Dezembro de 2010. 

 

O exercício de 2011 foi marcado pelo início da execução do programa de ajustamento financeiro 

e pela adopção de fortes medidas de austeridade que se reflectiram na deterioração da actividade 

económica em Portugal. 

A persistência de um clima de incerteza e riscos elevados na Zona Euro, a prossecução do 

processo de deleveraging do sistema financeiro português, a obrigatoriedade de reforço dos 

níveis de capitalização dos bancos nacionais, a utilização de critérios mais conservadores no 

cálculo da imparidade e a transferência das responsabilidades dos fundos de pensões dos bancos 

nacionais para a Segurança Social, entre outros factores, condicionaram fortemente a actividade 

e os resultados do Grupo BES, com especial incidência na sua componente de negócio doméstico. 

milhões de euros

Resultado Financeiro 1 164,0 1 164,0 1 181,6  17,6 1,5%

+ Serviços a Clientes  806,9  806,9  790,5 - 16,4 -2,0%

= Produto Bancário Comercial 1 970,9 1 970,9 1 972,1  1,2 0,1%

+ Resultados de Operações Financeiras e Diversos  432,9  432,9 - 21,9 - 454,8 ….

= Produto Bancário 2 403,8 2 403,8 1 950,2 - 453,6 -18,9%

- Custos Operativos 1 169,5 1 123,1 1 129,2  6,1 0,5%

= Resultado Bruto 1 234,3 1 280,7  821,0 - 459,7 -35,9%

- Provisões líquidas de Reposições  533,6  533,6  848,3  314,7 59,0%

para Crédito  351,8  351,8  600,6  248,8 70,7%
para Títulos  76,5  76,5  73,3 - 3,2 -4,2%

Outras Provisões  105,3  105,3  174,4  69,1 65,7%

=  700,7  747,1 - 27,3 - 774,4 ….
- Carga Tributária Imediata  59,7  59,7  102,6  42,9 71,9%

   Impostos Correntes  59,7  59,7  72,1  12,4 20,8%

   Contribuição sobre o Sector Bancário - -  30,5  30,5 -

- Impostos Diferidos - 16,0 - 16,0 - 133,7 - 117,7 ….

= Resultado após Impostos  657,0  703,4  3,8 - 699,6 ….
- Interesses que não Controlam  146,5  146,5  112,6 - 33,9 -23,2%

= Resultado do Exercício  510,5  556,9 - 108,8 - 665,7 ….

Resultado antes de Impostos 

absoluta

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS

Variáveis
2010 

reportado
2011

Variação face 2010 
reexpresso

relativa

2010 
reexpresso
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O resultado apurado no exercício de 2011 foi negativo em 108,8M€ determinado pelos seguintes 

factores principais:  

 

• o desenvolvimento do processo de desalavancagem financeira,  baseado na intensificação 

da captação de depósitos e na redução da carteira de crédito, teve reflexos ao nível do 

resultado financeiro que registou um crescimento de apenas 1,5%;  

• o reforço das imparidades, necessário face ao agravamento da conjuntura económica, 

situou-se em 848,3M€ montante que representa um aumento de 314,7M€ (+59%) em 

relação ao exercício de 2010; as dotações para crédito, no montante de 600,6M€, 

registaram um acréscimo de 248,8M€ (+70,7%); 

• a contabilização de encargos de natureza extraordinária no total de 378,3M€ (líquido de 

impostos: 275,4M€): transferência para a Segurança Social das responsabilidades com 

pensões, que levou ao apuramento de um prejuízo de 107M€ (76M€ líquido de imposto); 

perdas na participação na BES Vida de 193,3M€ (líquido de impostos: 144M€); e prejuízos 

na venda de créditos internacionais que originou uma perda de 78M€ (líquido de 

impostos: 55,4M€); 

• o controlo rigoroso dos custos operativos proporcionou a sua manutenção em níveis 

idênticos aos do exercício anterior, apesar das novas consolidações na área internacional; 

• o agravamento da carga tributária imediata com destaque para a introdução, em 2011, da 

Contribuição sobre o Sector Bancário (30,5M€);  

• o aprofundamento da estratégia internacional como elemento essencial de suporte ao 

desempenho do Grupo e de minimização dos efeitos negativos da recessão económica 

doméstica, cujo acontecimento mais recente se prende com a abertura de uma Sucursal 

do BES em Caracas (Venezuela), a primeira de um banco português neste país.  

 

Excluindo os factos de natureza não recorrente, o resultado teria sido positivo em 166,6M€. 

Adicionalmente e de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis, foram registados em 

reservas os ganhos obtidos na aquisição de instrumentos de dívida emitidos pelo Grupo no valor 

de 148,8M€ (líquido de impostos: 105,6M€). 
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Actividade Internacional 

A performance do Grupo BES no que se refere à actividade internacional também não deixou de 

ser influenciada negativamente pela crise da dívida soberana europeia e pela adopção de politicas 

monetárias mais restritivas por parte de economias emergentes para fazer face às pressões 

inflacionistas. Por outro lado, a alienação dos créditos internacionais condicionou a evolução do 

produto bancário comercial que teve uma redução de 3,1%. 

 

milhões de euros

Resultado Financeiro  611,2  611,2  645,7 5,7%  552,8  535,9 -3,1%

+ Serviços a Clientes  610,0  610,0  600,1 -1,6%  196,9  190,4 -3,3%

= Produto Bancário Comercial 1 221,2 1 221,2 1 245,8 2,0%  749,7  726,3 -3,1%

+ Resultados de Oper. Financeiras e Diversos  408,9  408,9 - 34,0 ….  24,0  12,1 -49,7%

= Produto Bancário 1 630,1 1 630,1 1 211,8 -25,7%  773,7  738,4 -4,6%

- Custos Operativos  886,7  840,3  793,5 -5,6%  282,8  335,7 18,7%

= Resultado Bruto  743,4  789,8  418,3 -47,0%  490,9  402,7 -18,0%

- Provisões líquidas de Reposições  430,5  430,5  778,6 80,9%  103,1  69,8 -32,3%

para Crédito  258,7  258,7  538,2 108,0%  93,1  62,4 -33,0%

para Títulos  76,9  76,9  73,4 -4,6% - 0,4 - 0,1 -88,1%

Outras Provisões  94,9  94,9  166,9 76,0%  10,4  7,5 -28,4%

=  312,9  359,3 - 360,3 ….  387,8  332,9 -14,2%

-  32,9  32,9  93,7 184,9%  26,8  8,9 -66,7%

    Impostos Correntes  32,9  32,9  63,2 92,2%  26,8  8,9 -66,7%

    Contribuição sobre o Sector Bancário - -  30,5 - - - -

- Impostos Diferidos - 48,9 - 48,9 - 183,0 …. 32,9 49,3 49,9%

= Resultado após Impostos  328,9  375,3 - 271,0 ….  328,1  274,7 -16,3%

- Interesses que não Controlam  22,2  22,2 - 1,4 -106,3%  124,3  113,9 -8,4%

= Resultado do Exercício  306,7  353,1 - 269,6 ….  203,8  160,8 -21,1%

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS 
Actividade Doméstica e Actividade Internacional

Variáveis

ACTIVIDADE DOMÉSTICA ACTIVIDADE INTERNACIONAL

2010 
reportado

2011
Variação face 

2010 
reexpresso     

2010 2011 Variação
2010 

reexpresso

Resultado antes de Impostos 

Carga Tributária Imediata

 

 

A quebra do produto bancário e o aumento dos custos operativos, decorrente da consolidação da 

Execution Noble, conduziram a uma redução do resultado internacional que se situou em 

160,8M€ (-21,1%). 

A actividade doméstica registou uma evolução positiva no produto bancário comercial (+2,0%) e 

nos custos operativos que tiveram uma diminuição de 5,6%, mas foi significativamente afectada 

pelo reforço de provisões - que totalizaram 778,6M€ (1,8 vezes mais que o reforço realizado no 

p.h.a.a.) – e pelos prejuízos de natureza extraordinária.  
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O resultado do triângulo estratégico apresenta uma redução, ao evoluir de 137,5M€ para 

121,3M€. Não obstante, a sua representatividade no conjunto da actividade internacional registou 

um reforço ao situar-se em 75% (Dez,10: 67%), dado o impacto do deleverage nas demais 

unidades internacionais e, em particular, no Reino Unido. 

 
ACTIVIDADE INTERNACIONAL 

 (milhões de euros) 

Reino 
Unido: 18,6

(47,2)

Triângulo 
Estratégico:121,3

(137,5)

França/   
Luxemburgo:7,4

(7,2)

EUA: 14,3
(14,7)Outros: -0,8

(-2,8) (  ) 2010(  ) 2010(  ) 2010

75% 
do Total

 

 

2.1 Resultado Financeiro 
A intermediação financeira foi um dos domínios de actuação do Grupo com maiores exigências ao 

nível da gestão em 2011, tendo o resultado financeiro atingido 1181,6M€, valor ligeiramente 

acima do alcançado em 2010 (1164,0M€). Este resultado foi gerado num contexto adverso 

marcado por: 

• intensificação da captação de recursos junto de clientes, designadamente sob a forma de 

depósitos, que conduziu a um aumento de 132pb da respectiva taxa média anual e muito 

acima da evolução (+58pb) da taxa de referência de mercado (Euribor 3 meses); 

• redução de activos financeiros em 1,9mM€ induzida pela já assinalada redução do crédito 

a clientes; 

• progressão da taxa média activa (+105pb), com maior expressão na melhoria da 

componente de crédito (+128pb), mas abaixo do verificado para os depósitos. 
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milhões de euros

ACTIVOS FINANCEIROS 71 820 4,07 2 922 70 267 5,10 3 587

Crédito a Clientes 52 042 3,92 2 038 51 520 5,20 2 678
Outras Aplicações 19 778 4,47  884 18 747 4,85  909

APLICAÇÕES DIFERENCIAIS 343 - - 11 - -

ACTIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 72 163 4,05 2 922 70 279 5,10 3 587

PASSIVOS FINANCEIROS 72 163 2,44 1 758 70 279 3,42 2 405
Depósitos 27 146 1,87 508 32 535 3,19 1 038
Outros Passivos 45 017 2,78 1 250 37 744 3,62 1 367

RECURSOS DIFERENCIAIS - - - - - -

PASSIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 72 163 2,44 1 758 70 279 3,42 2 405

MARGEM/RESULTADO 1,61 1 164 1,68 1 182

0,81 1,39Euribor 3 M - média do ano

RESULTADO E MARGEM FINANCEIRA

Variáveis
2010 2011

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)

Proveitos 
/ Custos

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)

Proveitos 
/ Custos

 
 

A gestão criteriosa de activos e passivos conduziu a que a margem financeira do exercício de 

2011 tenha alcançado um acréscimo de 7pb decorrente de um aumento na taxa média dos 

activos (+105pb) superior à observada na taxa média dos passivos (+98pb).  

Analisando a variação do resultado financeiro a partir da desagregação por efeitos de volume e 

de preço verifica-se que o aumento registado se ficou a dever, no essencial, ao ganho 

proporcionado pelo efeito preço e misto (+48,0M€); a redução provocada pelo efeito volume de 

negócio situou-se em 30,4M€. 

 

2.2   Serviços a Clientes 

Os resultados com o comissionamento totalizaram 790,5M€, evidenciando um decréscimo de 

2,0% face ao valor apurado no final do exercício anterior devido à redução da actividade, quer de 

crédito quer de asset management e de bancasseguros. 

milhões de euros

absoluta relativa

Cobrança de Valores 21,8 19,7 -2,1 -9,8%

Operações sobre Títulos 51,0 89,9 38,9 76,5%

Garantias Prestadas 92,2 125,4 33,2 36,0%

Gestão de Meios de Pagamento 84,9 81,1 -3,8 -4,5%

Comissões sobre Empréstimos e similares (1) 212,2 176,2 -36,0 -17,0%

Créditos Documentários 90,7 81,4 -9,3 -10,2%

Gestão de activos (2) 102,0 85,8 -16,2 -15,9%

Cartões 40,0 40,9 0,9 2,3%

Bancasseguros 56,4 34,9 -21,5 -38,1%

Outros Serviços 55,7 55,2 -0,5 -1,0%

Total 806,9 790,5 -16,4 -2,0%
(1) Inclui comissões sobre empréstimos, project finance , financiamentos externos e factoring
(2) Inclui fundos de investimento e gestão de carteiras

SERVIÇOS A CLIENTES

Tipo de Comissões 2010 2011
Variação
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Assim, e em consequência do abrandamento verificado na concessão do crédito, assistiu-se à 

redução nas comissões sobre empréstimos (-17,0%), nos créditos documentários (-10,2%) e na 

cobrança de valores (-9,8%). 

 

No domínio do asset management e da bancasseguros ocorreu uma redução significativa no 

respectivo comissionamento (-15,9% e -38,1%, respectivamente) devido à preferência dos 

clientes por produtos de menor risco, designadamente por depósitos. 

Existem, no entanto, serviços que apresentam evoluções positivas como sejam as operações 

sobre títulos (+76,5%), influenciadas pela consolidação da Execution Noble e pelo 

desenvolvimento de operações de papel comercial, e as garantias prestadas (+36,0%), também 

elas relacionadas com as emissões de papel comercial. 

Neste âmbito é de referir que, no final do mês de Dezembro, o BES e American Express 

anunciaram uma nova parceria que permitirá ao BES emitir, em Portugal, cartões de crédito desta 

marca. Os novos cartões foram concebidos para responder às necessidades e estilos de vida dos 

clientes do Grupo, disponibilizando uma nova gama de serviços e ofertas desta prestigiada marca 

internacional. 

 

 

2.3   Resultados de Operações Financeiras e Diversos 

O ano de 2011 foi caracterizado pela elevada preocupação dos investidores relativamente às 

contas públicas dos Estados da Zona Euro, facto que acentuou a sua aversão ao risco. Esta 

incerteza teve como consequência um alargamento significativo dos spreads do crédito da dívida 

pública dos países periféricos. Por outro lado, o sentimento negativo dos investidores 

relativamente à Zona Euro provocou uma forte volatilidade do Euro contra várias moedas, 

nomeadamente em relação ao USD e ao BRL. 

Neste contexto, os resultados de operações financeiras e diversos acompanharam, por um lado, a 

forte desvalorização dos principais índices de cotações, quer dos instrumentos de capital, quer 

dos instrumentos de dívida e foram também penalizados pelos prejuízos originados pelas 

operações de natureza excepcional, por outro. 
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Tipo de Resultados 2010 2011 Variação 
absoluta

Taxa de Juro, Crédito e Cambial -27,5 142,6 170,1
Taxa de Juro 29,9 84,1 54,2
Crédito -117,0 117,1 234,1
Cambial e Outros 59,6 -58,6 -118,2

Acções 396,5 125,8 -270,7
Negociação 203,2 -41,9 -245,1
Dividendos 193,3 167,7 -25,6

Outros Resultados 63,9 -290,3 -354,2

Total 432,9 -21,9 -454,8

RESULTADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DIVERSOS

milhões de euros

 

Concretizando, a desvalorização acentuada ocorrida no ano de 2011 nos instrumentos de capital 

conduziu a uma redução de cerca de 271M€ nos resultados desta área; a liquidação das 

responsabilidades transferidas para a Segurança Social obrigou ao registo de uma perda 

financeira de 107M€ devido à sua valorização à taxa de 4%; a venda de créditos internacionais 

originou uma perda de 78M€, registado em “Outros Resultados”; e o equity e a imparidade no 

goodwill da BES Vida no montante de 193,3M€, também registados em “Outros Resultados”. 

Excluindo estes três efeitos extraordinários, que aportaram um prejuízo de 378M€, a área de 

mercados e operações financeiras teria atingido ganhos de 356M€ o que confirma a capacidade 

do Grupo em ser capaz de aproveitar as janelas de oportunidade que o mercado oferece mesmo 

numa conjuntura adversa. 

 

2.4  Custos Operativos 

Os custos operativos evidenciam um crescimento de apenas 0,5% apesar dos efeitos da 

expansão e das novas consolidações internacionais que fizeram aumentar os custos da área 

internacional em 18,7%. 

milhões de euros

absoluta relativa

Custos com Pessoal 581,9 587,5 5,6 1,0%

Gastos Gerais Administrativos 441,1 433,8 -7,3 -1,7%

Amortizações 100,1 107,9 7,8 7,8%

1123,1 1129,2 6,1 0,5%

Actividade Doméstica 840,3 793,5 -46,8 -5,6%

Actividade Internacional 282,8 335,7 52,9 18,7%

Total

CUSTOS OPERATIVOS

Natureza 2010 2011
Variação
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Os custos com pessoal tiveram um aumento de 1,0% (internacional:+19,1%;               

doméstico: -6,0%), enquanto que os gastos gerais administrativos apresentam um decréscimo de 

1,7% determinados pela redução conseguida na componente doméstica (-7,0%) em contraste 

com o acréscimo verificado nas unidades no exterior (+16,2%). Os investimentos em informática, 

equipamentos e instalações, sobretudo nas unidades de negócio no exterior, tiveram reflexos no 

aumento das amortizações (+7,8%). 

milhões de euros

absoluta relativa

Remunerações 465,8 471,6 5,8 1,2%

Pensões, Seg.Social e Outros Encargos Sociais 116,1 115,9 -0,2 -0,1%

581,9 587,5 5,6 1,0%

Actividade Doméstica 420,4 395,2 -25,2 -6,0%

Actividade Internacional 161,5 192,3 30,8 19,1%

Total

CUSTOS COM PESSOAL

Natureza 2010 2011
Variação

 

 

Pensões de Reforma 

No que respeita às responsabilidades e encargos relacionados com benefícios de longo prazo 

concedidos aos empregados ocorreram modificações importantes ao nível de (i) política 

contabilística utilizada no reconhecimento dos desvios actuariais e (ii) transmissão para a esfera 

da Segurança Social das pensões em pagamento de que se dá a seguir nota dos respectivos 

impactos. 

 

(i) Alteração da política contabilística no reconhecimento dos desvios actuariais 

Como permitido pelo §93A do IAS 19 e na linha da evolução que se prevê para esta norma no 

futuro próximo, o Grupo BES decidiu alterar a politica contabilística (contas consolidadas e 

individuais) que vinha utilizando no reconhecimento dos desvios actuariais, deixando de usar o 

método do corredor e passando a realizar o respectivo registo em Other Comprehensive Income 

(OCI). Esta alteração provocou no balanço consolidado de 31 de Dezembro de 2011 uma redução 

líquida do activo e do capital próprio do Grupo BES de 551M€. 

A alteração da política contabilística teve efeitos desde o início do exercício de 2011 pelo que se 

procedeu à reversão da amortização dos desvios actuariais contabilizada como custos com 

pessoal em 2011 e ao ajustamento às contas de 2010 para efeitos comparativos. 
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(ii) Transferência das pensões em pagamento para a Segurança Social 

Na sequência do processo de integração dos trabalhadores do sector bancário no Regime Geral 

da Segurança Social ocorreu, em Dezembro de 2011, através do DL nº127/2011, a transferência 

para a esfera da Segurança Social das responsabilidades para com as pensões em pagamento 

(reformados e sobrevivos). Este processo teve os seguintes impactos nas demonstrações 

financeiras do Grupo BES: 

- o valor das responsabilidades transferidas elevou-se a 961M€; 

- o valor pago, em 30 de Dezembro de 2011, foi de 529M€ devendo o remanescente (432M€) ser 

pago até 30 de Junho de 2012; 

- a utilização da taxa de desconto de 4% levou ao apuramento de um encargo extraordinário de 

107M€ suportado directamente pelo Grupo BES com impacto negativo de 76M€ (valor líquido de 

imposto) no resultado do exercício. 

Não foram transmitidos para a Segurança Social, entre outros, os benefícios relativos a cuidados 

médicos (SAMS) e as actualizações das pensões que vierem a ocorrer no futuro, permanecendo o 

respectivo financiamento a ser assegurado através dos fundos de pensões. 

 

2.5  Produtividade 

O Cost to Income com exclusão dos resultados de mercado e diversos (57,3%), de natureza mais 

recorrente, manteve-se próximo do registo do ano anterior; a redução dos resultados em 

operações financeiras devido aos efeitos dos encargos extraordinários fez regredir o Cost to 

Income total para 57,9%; excluindo estes efeitos este último indicador teria sido de 48,5%, ou 

seja, ter-se-ia mantido abaixo do patamar dos 50%.  

 

2011

reportado
sem 

extraordinários

 Cost to Income  (com mercados) 46,7% 57,9% 48,5% 1,8 p.p.

 Cost to Income  (sem mercados) 57,0% 57,3% 57,3% 0,3 p.p.

INDICADORES DE  PRODUTIVIDADE

Indicadores 2010
Variação com 

2011 
s/extraord.
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2.6  Provisões 

No exercício de 2011 ocorreu uma queda real do PIB e um forte aumento do desemprego que, ao 

conduzir a um aumento dos riscos, obrigou a um reforço expressivo das provisões: o reforço total 

foi de 848,3M€, representando um esforço superior em 314,7M€ ao do período homólogo do ano 

anterior (+59,0%).  

absoluta relativa

Provisões para Crédito 351,8 600,6 248,8 70,7%

Provisões para Títulos 76,5 73,3 -3,2 -4,2%

Provisões para Outros Activos 105,3 174,4 69,1 65,7%

Total 533,6 848,3 314,7 59,0%

2010 2011
Variação

milhões de euros

REFORÇO DE PROVISÕES

 

No que respeita ao reforço das provisões para imparidade no crédito sublinha-se o valor atingido 

de 600,6M€ que representa um aumento de 70,7% face ao período homólogo (351,8M€). A carga 

de provisionamento correspondente situou-se em 1,17% que compara com 0,67% do ano 

anterior; o rácio de cobertura do crédito total (provisões para crédito/crédito a clientes) passou 

de 3,38% (Dez,10) para 4,23%, tendo o saldo de provisões em balanço atingido os 2,2mM€ 

(+22,0%). 

milhões de euros

absoluta relativa

Crédito a Clientes (bruto) 52 606 51 211 -1 395 -2,7%

Reforço de Provisões 351,8 600,6 248,8 70,7%

Saldo de Provisões em balanço 1 777,0 2 167,4 390,4 22,0%

Carga de Provisionamento 0,67% 1,17% 0,50 pp

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 3,38% 4,23% 0,85 pp

PROVISÕES PARA CRÉDITO 

2010 2011
Variação

 

 

Salientamos que foram incluídos nos reforços acima referidos o valor de 42,7M€ que resultam do 

programa especial de inspecções (SIP), valor inferior ao divulgado relativo a Junho de 2011 de 

125M€, devido ao facto de terem sido entretanto realizadas provisões adicionais por reforços 

entretanto realizadas no quadro dos critérios normalmente adoptados pelo Grupo BES. 
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Refira-se por último que o reforço de provisões para títulos se situou em 73,3M€, em virtude da 

redução geral das cotações e da deterioração da qualidade creditícia de alguns emitentes, 

enquanto que as provisões para outros activos atingiram 174,4M€, em que 70% do referido 

montante respeita a imparidades em imóveis recebidos por recuperação de créditos. 

 

2.7 Rendibilidade 

A rendibilidade dos capitais próprios (ROE) e dos activos (ROA) evoluíram conforme se apresenta 

no quadro seguinte: 

 

Indicadores 2010

reportado sem 
extraordinários

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 8,6% -0,1% 2,8%

Rendibilidade dos Activos (ROA) 0,61% 0,00% 0,20%

2011

RENDIBILIDADE 

 

 

Excluindo os factores extraordinários anteriormente referidos a ROE e a ROA foi de 2,8% e 0,2%, 

respectivamente. 

A crise da dívida soberana Europeia e os seus desenvolvimentos constituíram o factor decisivo 

para uma performance negativa dos mercados accionistas em 2011, afectando principalmente o 

sector da banca europeia, que terminou o ano com quedas superiores às verificadas na 

generalidade dos mercados. O sector da banca em Portugal não foi excepção, principalmente 

desde o pedido de assistência financeira internacional. As acções do BES terminaram 2011 com 

uma performance superior à do sector da banca em Portugal. Em 30 de Dezembro de 2011 o BES 

era o maior banco nacional cotado, com uma capitalização bolsista de 1973M€ (cotação de fecho 

a 30 de Dezembro de 2011: 1,35 euros). 
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3.  ACTIVIDADE  

3.1  Evolução Geral 

A crise financeira que afecta a Zona Euro e a deterioração das condições financeiras de Portugal 

com sucessivos downgrade dos ratings da República e a execução do Programa de Ajustamento 

Financeiro introduziram profundas alterações nas políticas de financiamento e de concessão de 

crédito por parte dos bancos portugueses. A imposição de um rácio crédito/depósitos de cerca de 

120% a atingir em Dezembro de 2014 obriga a um enfoque na captação de depósitos e à 

redução na concessão de crédito. Em relação à captação de depósitos importa realçar o 

expressivo crescimento que, de forma sistemática, o Grupo BES tem registado ao longo dos 

últimos trimestres. No ano de 2011, os depósitos cresceram 3,4mM€, o que corresponde a um 

aumento de 11% YoY. Neste domínio, destaca-se o forte contributo dos depósitos das famílias: o 

crescimento dos depósitos de clientes particulares do Grupo BES correspondeu a mais de 40% do 

crescimento de depósitos de particulares do sistema financeiro português (últimos dados 

disponíveis do Banco de Portugal, relativos a Novembro de 2011).  

 

 

Ao longo de 2011 operou-se adicionalmente uma redução do activo em 2,5mM€ tendo sido 

determinante o contributo do processo de vendas de créditos, que atingiram um valor acumulado 

de 2,7mM€, dos quais 2,0mM€ realizados no exercício de 2011. A opção estratégica pela venda 

de créditos internacionais teve o propósito de proteger as empresas portuguesas de um corte de 

crédito mais significativo, tendo em consideração a tradicional implantação que o Grupo BES 

sempre teve junto do sector empresarial português, com especial incidência junto das pequenas e 

médias empresas exportadoras, e que não deixará de manter.  
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milhões de euros

Activos Totais (1) 105 540 104 655 98 589 -5,8%

Activo 83 655 82 771 80 237 -3,1%

Crédito a Clientes (bruto) 52 606 52 606 51 211 -2,7%

Crédito a Particulares 14 523 14 523 14 326 -1,4%

   - Habitação 11 701 11 701 11 610 -0,8%

   - Outro Crédito a Particulares 2 822 2 822 2 716 -3,8%

Crédito a Empresas 38 083 38 083 36 885 -3,1%

    (excluindo o efeito da venda de créditos internacionais) ( 38 856) ( 38 856) ( 39 616) (2,0%)

Recursos Totais de Clientes 55 988 55 988 54 383 -2,9%

Recursos de Clientes de Balanço 38 894 38 894 40 669 4,6%

   - Depósitos 30 819 30 819 34 206 11,0%
   - Obrigações e Outros Títulos colocados em 
Clientes (2) 8 075 8 075 6 463 -20,0%

Recursos de Desintermediação 17 094 17 094 13 714 -19,8%

Rácios 

      Crédito (3) / Depósitos (4) 165% 165% 141% -24 p

      Crédito (3) / Recursos de Clientes 131% 131% 119% -12 p

(1) Activo Líquido + Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado
(2) Inclui recursos associados às operações de titularização consolidadas e papel comercial
(3) Crédito a Clientes  liquido em balanço
(4) Rácio calculado de acordo com a definição  para efeitos do objectivo fixado pelo Banco de Portugal para este indicador

ACTIVOS, CRÉDITO E RECURSOS DE CLIENTES

Variáveis
Variação  
face 2010 

reexpresso

31-Dez-10 
reportado

31-Dez-11
31-Dez-10 
reexpresso

 

 

 

O crédito a clientes apresenta uma redução de 2,7%, extensiva a todos os segmentos, com 

especial incidência no outro crédito a particulares (-3,8%). O crédito a empresas, influenciado 

pelo processo de desalavancagem, observou uma redução de 3,1%; sem este efeito teria 

aumentado 2,0%. 
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O crescimento significativo dos depósitos (+11,0%) representativo de uma captação adicional de 

3,4mM€, face a Dez,10 e a redução do crédito levou a uma melhoria expressiva do rácio 

crédito/depósitos que evoluiu de 165% (Dez,10) para 141%, superando o objectivo fixado para o 

final do corrente exercício constante do Plano a Médio Prazo. 

 

192%
165% 163% 155% 146% 141%

Dez,09 Dez,10 Mar,11 Jun,11 Set,11 Dez,11

Rácio Crédito/Depósitos

 
 

A dívida titulada colocada em clientes institucionais internacionais observou uma redução 

expressiva (-1,6mM€), sobretudo a representada por certificados de depósito, em resultado das 

sucessivas reduções do rating da República Portuguesa. 

A evolução apresentada pelos recursos de desintermediação (-3,4mM€) reflecte o efeito de um 

conjunto de factores que condicionaram negativamente a sua performance, designadamente a 

maior procura por depósitos, reflectindo-se numa redução na actividade de bancasseguros e 

numa diminuição nos activos sob gestão relativos a fundos de pensões. 

 

Actividade Internacional 

O programa de venda de créditos teve repercussões no nível de actividade das unidades 

operacionais no exterior, nomeadamente em Londres e Nova Iorque. No entanto, este esforço foi 

mitigado pelo crescimento da actividade do BES Angola, com a respectiva carteira a reflectir um 

aumento de 1,1mM€ (+40% em termos homólogos). 

A evolução positiva da desintermediação, fruto da consolidação dos activos sob gestão da 

Gespastor (Espanha) não foi suficiente para anular a diminuição dos recursos representados por 

certificados de depósito, conduzindo a que os recursos totais de clientes apresentem uma 

redução de 7,3% na área internacional. 
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31-Dez-10 31-Dez-11 31-Dez-10 31-Dez-11

Activos Totais (1) 78 090 72 711 26 565 25 878

Crédito a Clientes 41 420 40 365 11 186 10 846

Recursos Totais de Clientes 43 147 42 478 12 841 11 905

Rácio Crédito (2) /Depósitos (3) 171% 140% -31 p.p. 145% 148% 3 p.p.

(1) Activo Líquido + Actividade Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado
(2) Crédito a Clientes  liquido em balanço
(3) Rácio calculado de acordo com a definição  para efeitos do objectivo fixado pelo Banco de Portugal para este indicador

ACTIVIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS DOMÉSTICAS E NO EXTERIOR 

milhões de euros

Variáveis
Actividade Doméstica Actividade Internacional

-1,5% -7,3%

Variação Variação

-6,9% -2,6%

-2,5% -3,0%

 

 

3.2  Principais Áreas de Negócio (Segmentos Operacionais) 

Caracterização Geral do Grupo 

O Grupo BES desenvolve a sua actividade suportada em propostas de valor direccionadas para a 

satisfação das necessidades dos clientes particulares, empresas e institucionais, com o centro de 

decisão e principal mercado em Portugal.  

As ligações históricas com África e com a América do Sul, nomeadamente com Angola e com o 

Brasil, a internacionalização das empresas nacionais, a crescente interdependência das economias 

e as importantes comunidades de cidadãos portugueses estabelecidas em vários continentes, têm 

constituído a base para a expansão da estrutura internacional do Grupo recentemente alargada à 

Venezuela. 

No acompanhamento do desempenho por áreas de negócio são considerados os seguintes 

Segmentos Operacionais:  

• Banca Comercial Nacional (inclui os subsegmentos de Retalho, Empresas e Institucionais e   

    Private Banking) 

• Banca Comercial Internacional 

• Banca de Investimento 

• Gestão de Activos 

• Mercados e Participações Estratégicas  

• Centro Corporativo 
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Cada segmento engloba as estruturas directamente dedicadas do BES, bem como as unidades do 

Grupo com cuja actividade mais se identifica. A monitorização individual e isolada de cada 

unidade operacional (encarada numa óptica de centro de investimento) é complementada, a nível 

da Comissão Executiva, pela definição de estratégias e planos comerciais para cada Segmento 

Operacional. 

Complementarmente é utilizada uma segunda segmentação da actividade e dos resultados 

baseada em critérios geográficos, individualizando a performance das unidades localizadas em 

Portugal (área doméstica) e das localizadas no exterior (área internacional). 

 

3.2.1 Retalho 

Este segmento engloba a actividade com clientes particulares, com destaque para o crédito à 

habitação e ao consumo, o financiamento dos pequenos negócios, os depósitos, os PPR e outros 

produtos de seguros para particulares, a gestão de contas e de meios de pagamento e os 

serviços de colocação de fundos de investimento, de compra e venda de títulos e de custódia. 

 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 17 897 16 910 -5,5%

Recursos de Clientes de Balanço 10 163 12 544 23,4%

Produto Bancário Comercial 582,5 539,0 -7,5%

Res. Operações Financeiras e Diversos 33,0 36,1 9,4%

Produto Bancário 615,5 575,1 -6,6%

Custos Operativos 431,3 422,4 -2,1%

Provisões 47,5 67,4 41,9%

Resultado antes de Impostos 136,7 85,3 -37,6%

Cost to Income 70,1% 73,4% 3,4 pp

Dez,10 Dez,11

BANCA DE RETALHO

Variação     

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Variáveis

 

Este segmento de actividade está assente numa rede de balcões que atingiu no final de 

Dezembro de 2011 um total de 701 unidades em Portugal (uma redução líquida de 30 agências 

ao longo do ano, que resulta do encerramento de 37 balcões e da abertura de 7 novas estruturas 

comerciais). A rede inclui 48 Postos Avançados e agências resultantes de parcerias com agentes 

de seguros ao abrigo do programa Assurfinance. Em virtude do seu forte contributo para o 

crescimento da actividade do Retalho, o número de Postos Avançados tem vindo a crescer 

significativamente (+9% face a 2010). 
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Esta importante área de negócio caracterizou-se ao longo de 2011 por uma elevada capacidade 

de crescimento dos recursos, tendo o segmento registado uma melhoria de 46pp do seu rácio 

crédito/depósitos face a 2010. Este enfoque teve lugar num contexto caracterizado pela elevada 

intensidade concorrencial nas taxas praticadas na retenção e na captação de depósitos (com 

especial intensidade até ao final do mês de Outubro, quando entrou em vigor uma Circular do 

Banco de Portugal que determina a adopção de medidas penalizadores sobre os capitais das 

instituições financeiras que pratiquem taxas de juros nos depósitos acima de um referencial pré-

estabelecido). 

De forma a minimizar o impacto deste efeito ao nível da evolução do produto bancário do 

Retalho, o Grupo delineou diversas políticas de reforço do cross-selling bem como iniciativas 

complementares com vista ao aumento dos proveitos. Estas iniciativas permitiram limitar a 

redução do produto bancário a 6,6% face a 2010. 

Desde o início do ano foram captados 129 mil novos clientes, fruto da articulação entre a rede de 

balcões e os principais canais de captação de clientes (em particular os programas Cross-Segment 

e Assurfinance). A captação total do Grupo em 2011, incluindo as unidades internacionais, 

ascendeu a 149 mil clientes. 

A actividade do Retalho desenvolveu-se em torno de três dimensões centrais de actuação: (i) 

elevado esforço de captação de recursos; (ii) selectividade na concessão de crédito e (iii) 

manutenção de importantes níveis de cross-selling. 

Ao nível da captação de recursos, registou-se mais uma vez um resultado expressivo, em 

particular em virtude do aumento da procura de recursos de balanço, que registaram um 

crescimento homólogo de 23,4%. Para apoiar o crescimento dos recursos foram lançadas 

diversas soluções distintivas, entre as quais se pode realçar o alargamento da oferta de produtos 

estruturados bem como o alargamento da oferta de soluções de poupança programada, micro-

poupança e de poupança por impulso. As soluções de poupança programada e de micro-

poupança atingiram no final de Dezembro mais de 142 mil contas, um resultado muito 

substancial, e que permite potenciar as práticas de aforro de longo prazo da base de clientes. 

A selectividade na concessão do crédito bem como a forte diminuição da procura (tanto no 

crédito a particulares como no crédito a pequenos negócios) traduziu-se numa contracção da 

carteira de 5,5% face ao ano homólogo. A originação de crédito voltou a registar uma melhoria 

do seu perfil de risco, o que pode ser observado de forma clara no perfil da produção de crédito 

habitação, onde o loan-to-value (rácio entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel) dos 

novos contratos de 2011 se situou 6pp abaixo do registado em 2010. 



Apresentação dos Resultados do Exercício de 2011                                           Lisboa, 3 de Fevereiro de 2012          
 

25 

Para assegurar a manutenção de níveis sustentados de cross-selling, a dinâmica comercial têm-se 

suportado num conjunto alargado de produtos, serviços e ferramentas inovadoras. A título de 

exemplo importa destacar: 

• O lançamento, este ano, de uma inovadora plataforma de gestão da relação com o cliente, 

comum a todos os segmentos do retalho e que integra todos os canais de interacção, 

potenciando o aumento da eficácia comercial de toda a rede comercial; 

• A disponibilização de produtos e serviços adaptados ao actual contexto económico – a título 

de exemplo, o seguro de protecção ao salário registou um crescimento de 18% do número 

de apólices face ao ano de 2010. 

O programa Assurfinance manteve um contributo central para o desempenho comercial do 

Retalho através da captação de 18,5 mil novos clientes. 

 

Neste exercício manteve-se a tendência de reforço da implementação dos Canais Directos, com 

o número de aderentes do Internet Banking de particulares – BESnet – a atingir um milhão, 

duzentos e quarenta e um mil clientes em Dezembro de 2011 (+4,6% em relação a 2010). 

Simultaneamente, verificou-se um aumento da utilização, com o número de utilizadores 

frequentes a crescer 6,7% e o número total de acessos a aumentar 11,2%, face ao período 

homólogo do ano anterior. O ano de 2011 foi de consolidação do serviço BESmobile para 

particulares e empresas, com aplicações para Android e Iphone e uma solução Web para outras 

plataformas. O número de aderentes atingiu os 45 mil em Dezembro de 2011, um crescimento de 

313% face ao ano anterior, tendo inclusivamente já superado, em número de transacções, o 

serviço telefónico tradicional BESdirecto. Entre as principais funcionalidades destacam-se, pelas 

suas características inovadoras, as assinaturas no BESmobile de operações preparadas no 

BESnetwork, para satisfazer as necessidades de mobilidade dos sócios e administradores de 

empresas, e a app da Poupança por Impulso. No final do primeiro semestre foi também lançado 

um novo BESnet, com soluções de navegação e design totalmente novos e diferenciados, 

baseados na simplicidade e facilidade de utilização, e apresentando um conjunto significativo de 

melhorias. Analisando os dados de satisfação de clientes Marktest, o número de clientes muito 

satisfeitos com o BESnet teve um aumento de 25,4% após este lançamento. “Novos tempos 

pedem um novo poupar” – e por isso também os Canais Directos suportam os novos conceitos de 

poupança como a Micro Poupança, a Poupança Programada e Poupança por Impulso, com 

especial destaque para o Orçamento Familiar, que apoia o esforço de poupança das famílias 

portuguesas, permitindo uma visão rápida e sem esforço do seu perfil de despesas e receitas, de 
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forma totalmente integrada com o BESnet. Esta inovadora solução tem sido um sucesso, com    

50 mil utilizadores no final de 2011, uma média de 1000 adesões por dia e 125 milhões de 

operações automaticamente classificadas pelo sistema. De ressaltar ainda o elevado número de 

correspondência recebida dos clientes, manifestando agrado pela disponibilização e forma 

automática de classificação dos movimentos da aplicação. Em 2011, o BES foi o banco que mais 

cresceu em penetração de Internet Banking (dados Marktest), consolidando a liderança neste 

indicador em Portugal. 

 

A situação do País e as medidas tomadas pelo Governo Central, que se reflectiram também na 

Região Autónoma dos Açores, condicionaram a actividade do Banco Espírito Santo dos Açores 

no ano de 2011 e influenciaram fortemente os seus resultados. Assim, por um lado assistiu-se a 

uma desaceleração na concessão de crédito e a um esforço suplementar no controlo e 

recuperação do crédito em situação irregular; e por outro, intensificou-se o esforço de captação 

de recursos, ao mesmo tempo que se manteve a estratégia de aumento da quota de mercado e 

captação de novos clientes, nomeadamente através de assinatura de novos protocolos com 

empresas e instituições regionais. Ao nível da actividade é de salientar a evolução registada nos 

depósitos de clientes (+5,1%) e no crédito concedido a clientes (-0,9%), tendo o exercício 

encerrado com um activo líquido de 569,7M€ (+2,6% em termos homólogos). O resultado 

líquido, no montante de 876m€, registou um decréscimo de 67,1% em relação a 2010 e foi 

fortemente influenciado pela quebra registada no resultado financeiro e pelo esforço feito no 

reforço de provisões para crédito. O custo com a transferência das responsabilidades com 

pensões em pagamento para a Segurança Social também influenciou negativamente o resultado.  

 

Em relação à actividade desenvolvida pelo BEST – Banco Electrónico de Serviço Total no 

decorrer do exercício de 2011 é de destacar a disponibilização do novo site mobile que permite a 

geo-localização dos centros do Banco, para além de facultar um vasto conjunto de operações 

bancárias correntes (nomeadamente, consulta de património integrado, saldos e movimentos, 

transferências, gestão de cartões de crédito, pedidos de cheques, pagamentos e carregamentos). 

Adicionalmente este site mobile disponibiliza ainda um módulo - Mobile Trader - que possibilita o  

acompanhamento dos mercados mais importantes à escala global bem como a negociação de  

mais de 1200 títulos, com actualização em tempo real da carteira de investimentos. Ainda nesta 

área passou a estar disponível o eBudget, uma aplicação para iPhone, iPod Touch e iPad e Smart-

Phones Android que permite guardar, organizar e gerir as despesas diárias on-the-go de uma 
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forma prática e inovadora. Esta inovadora aplicação está disponível para clientes e também para 

não clientes, tendo-se registado downloads da mesma não só na Europa, mas também no Brasil, 

China, EUA, Canadá, Japão, Índia, Austrália, África do Sul, entre outros, ou seja, o alcance foi 

global. Ainda no decorrer deste exercício foi lançado um novo serviço que revolucionou a compra 

e venda de obrigações junto dos investidores particulares. Através do BONDS FOR ALL, de uma 

forma simples e rápida, os clientes têm acesso online à maior oferta de obrigações em Portugal, 

podendo negociar em OTC dívida pública portuguesa, dívida de empresas nacionais, assim como 

obrigações emitidas por entidades internacionais de renome. Já no final do ano foi lançado o 

SAXO CAPITAL MARKETS no Reino Unido, powered by BEST que atesta a capacidade da sua 

plataforma na actividade bancária e na gestão de activos num dos mercados financeiros mais 

competitivos e sofisticados do mundo. A nível de indicadores financeiros, e apesar da conjuntura 

adversa registou-se um crescimento da actividade, com o volume de crédito a aumentar 10% 

face ao início do ano e os volumes de depósitos de clientes a crescerem 19% em igual período. 

Os activos totais sob custódia, no final de 2011, eram de 1,6mM€ e o resultado líquido registou 

um crescimento de 21%, face ao ano anterior atingindo o montante de 7M€. 

 

3.2.2   Empresas e Institucionais 

Esta área de negócio abarca a actividade com as grandes e médias empresas e o negócio com os 

clientes institucionais e municípios. O Grupo BES detém uma importante presença neste 

segmento, fruto do seu tradicional papel no apoio ao desenvolvimento do tecido empresarial 

nacional, focalizado nas empresas de bom risco, com cariz inovador e com vocação internacional. 

 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 21 225 21 214 -0,1%

Recursos de Clientes de Balanço 10 606 10 539 -0,6%

Produto Bancário Comercial 428,3 418,1 -2,4%

Res. Operações Financeiras e Diversos 18,0 10,9 -39,4%

Produto Bancário 446,3 429,0 -3,9%

Custos Operativos 64,6 65,0 0,6%

Provisões 148,7 290,4 95,3%

Resultado antes de Impostos 233,0 73,6 -68,4%

Cost to Income 14,5% 15,2% 0,7 pp

BANCA DE EMPRESAS E INSTITUCIONAIS

Variação     

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Variáveis Dez,10 Dez,11
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A evolução dos resultados desta área de negócio encontra-se influenciada pelo maior custo de 

acesso aos mercados, que se repercute de forma negativa na margem global do crédito, e pela 

evolução da sinistralidade do crédito, que se tem vindo a traduzir em necessidades de reforço do 

provisionamento associado aos clientes deste segmento. Para contrariar o impacto destes efeitos 

nos resultados do segmento, o Grupo tem intensificado as práticas de prevenção do risco 

(nomeadamente através de maiores níveis de colateralização das operações de crédito – tanto 

nas novas operações como no stock) e tem vindo a actualizar recorrentemente as suas políticas 

de pricing, tanto ao nível dos spreads de crédito, como ao nível do combate a práticas de 

descontos/isenções no comissionamento. 

Apesar das dificuldades do sector empresarial nacional na geração de excedentes de tesouraria, o 

rácio de crédito/depósitos deste Segmento melhorou 3pp face a Dezembro de 2010: 

• Os depósitos mantiveram-se estáveis face ao período homólogo; 

• Apesar da forte quebra da procura de crédito pelo sector empresarial, o Grupo BES manteve 

um nível de concessão de novo crédito praticamente equivalente aos reembolsos efectuados 

pelos clientes, mantendo-se a carteira de crédito estável ao longo do ano, contrastando assim 

com a significativa quebra de crédito no mercado nacional (-2,4% em termos homólogos – 

dados do Banco de Portugal a Novembro de 2011), reflexo do apoio do Grupo BES ao tecido 

empresarial, em especial às empresas exportadoras e aos modelos de negócio com cariz 

inovador. 

O Grupo continua a privilegiar um acompanhamento muito próximo do dia-a-dia e dos momentos 

decisivos das empresas portuguesas, promovendo relações de parceria de longo prazo. Esta 

aposta clara numa presença constante junto dos empresários permite disponibilizar produtos e 

serviços diferenciadores e adaptados às reais necessidades do tecido empresarial nacional. 

No contexto do apoio ao tecido empresarial em geral, uma atenção especial tem sido dedicada às 

empresas exportadoras e ao apoio à internacionalização, através de diversas valências, entre as 

quais se destaca a sólida presença internacional, uma rede de mais de 2200 bancos 

correspondentes (construída ao longo de 142 anos) e o reconhecido know-how em trade finance.  

Esta aposta traduz-se em importantes quotas de mercado: 43% das empresas portuguesas 

exportadoras são clientes do Grupo BES e a quota de mercado de Trade Finance ascende a 

28,8%. No caso específico da crescente interligação económica do mercado ibérico, a articulação 

entre a rede doméstica e a rede do Grupo em território espanhol tem permitido assegurar uma 

acção comercial de captação e desenvolvimento de negócio: cerca de 50% das empresas ibéricas 

de bom risco são clientes do Grupo BES. 
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Ainda neste domínio, importa referir que o Grupo BES dispõe de uma equipa inteiramente 

dedicada ao apoio à internacionalização do tecido empresarial: a unidade Internacional Premium 

que, através das suas equipas especializadas, assegura um apoio efectivo desde a identificação 

inicial do potencial exportador de cada empresa, à prospecção de países adequados para o 

destino das suas exportações ou ao apoio na selecção dos parceiros certos, até à concretização 

das operações de comércio internacional ou ao apoio ao investimento nos mercados de destino, 

em perfeita articulação com a rede internacional do Grupo e de bancos parceiros e 

correspondentes. 

Desde o ano de 2011, o Grupo manteve diversas outras iniciativas no âmbito do apoio à 

internacionalização das empresas nacionais, entre as quais merecem especial referência as 

seguintes: 

• Co-organização, pelo quinto ano consecutivo, do certame “Portugal Exportador”, o maior e 

mais importante evento de incentivo às exportações das empresas portuguesas, e onde 

estiveram presentes cerca de 1500 empresários; 

• Reforço da parceria com o Jornal de Negócios nos prémios “Exportação& 

Internacionalização BES/Jornal de Negócios” que visam distinguir as empresas que mais se 

destacam na internacionalização e na dinamização das suas exportações; 

• Publicação, no Jornal Expresso, de um suplemento periódico (“Empresas& 

Internacionalização”) dedicado à divulgação de mercados estratégicos para as empresas 

portuguesas, com apresentação das oportunidades de negócio nesses mercados e 

testemunhos de empresas portuguesas que constituem casos de sucesso nessas 

geografias. 

Também o apoio à inovação e ao empreendedorismo tem continuado a assumir um enfoque 

crescente pela equipa do Grupo BES. Entre as principais iniciativas do ano de 2011 importa 

realçar o Programa Avançado de Gestão e Inovação para Empreendedores, em parceria com a 

Universidade Católica Portuguesa, cujo propósito foi proporcionar as principais ferramentas que 

permitem ao Empreendedor passar com mais sucesso da Ideia Inovadora à Empresa, ao Mercado 

e à Internacionalização. Esta abordagem tem vindo a ser complementada com a colaboração 

activa com as principais entidades ligadas à Inovação (como Incubadoras, Centros de 

Transferência de Tecnologia, etc.) ou ainda a realização de palestras e encontros entre start-ups 

e potenciais investidores.  

Face ao actual contexto de mercado, o apoio à tesouraria das empresas tem constituído 

igualmente um dos principais focos de actuação. Neste campo, o BES Express Bill, uma solução, 
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inovadora e exclusiva do BES de gestão de pagamentos e recebimentos tem ganho uma 

preponderância muito significativa. Esta solução assegura às empresas aderentes uma fonte de 

liquidez fundamental e constitui um instrumento gerador de confiança nas transacções comerciais 

entre elas. Até ao momento cerca de 10 000 empresas aderiram ao BES Express Bill, estando 

aprovados mais de 1700M€ em linhas de crédito, o que permite garantir cerca de 8000M€ de 

pagamentos por ano. 

 

Na área dos Canais Directos, o Internet Banking para empresas – BESnetwork – registou um 

forte crescimento ao alcançar cento e três mil aderentes no último trimestre, um crescimento de 

14,6% face ao período homólogo. O número de utilizadores frequentes cresceu 9,6% e o número 

de acessos aumentou 12,2%. 

 

3.2.3  Private Banking 

Esta área de negócio abrange a actividade com clientes private integrando todos os produtos do 

activo e de captação de recursos a eles associados, nomeadamente, os depósitos, a gestão 

discricionária, os serviços de custódia, de compra e venda de títulos e os produtos de seguros. 

 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 1 072 1 042 -2,8%

Recursos de Clientes de Balanço 1 505 2 342 55,6%

Produto Bancário Comercial 38,2 79,3 107,6%

Res. Operações Financeiras e Diversos 6,5 6,6 1,5%

Produto Bancário 44,7 85,9 92,2%

Custos Operativos 22,0 19,4 -11,8%

Provisões 2,0 -0,3 -115,0%

Resultado antes de Impostos 20,7 66,8 …

Cost to Income 49,2% 22,6% -26,6 pp

PRIVATE BANKING

Variação     Variáveis Dez,10 Dez,11

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 

Os activos totais sob gestão e custódia nesta importante área de negócio atingiram os 7,1mM€ no 

final de 2011. Estes volumes incorporam um forte crescimento nos depósitos (+55,6%), 

assegurando assim um importante contributo para o balanço do Grupo, em virtude do volume de 

depósitos ser excedentário face ao crédito (melhoria homóloga do rácio crédito/depósitos de 
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29pp). Apesar da elevada pressão em torno das taxas de captação de depósitos, o produto 

bancário registou uma evolução fortemente positiva, devido a diversas iniciativas tais como a 

permanente optimização das políticas de pricing de crédito e o reforço dos níveis de equipamento 

dos clientes. 

 

 

3.2.4  Banca Comercial Internacional 

As unidades de negócio de retalho localizadas no exterior integram este segmento operacional 

que continua a evidenciar um desempenho positivo denotando, no entanto, uma quebra de 4,2% 

do produto bancário e de 16,4% do resultado antes de impostos, que se situou em 259,7M€. 

Os recursos de clientes de balanço tiveram um decréscimo de 11,6% devido à redução na 

colocação dos certificados de depósito no mercado internacional em resultado da redução dos 

ratings da dívida soberana e do sistema bancário. 

 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 10 753 10 246 -4,7%

Recursos de Clientes de Balanço 8 406 7 435 -11,6%

Produto Bancário Comercial 578,0 567,0 -1,9%

Res. Operações Financeiras e Diversos 10,4 -3,3 -131,7%

Produto Bancário 588,4 563,7 -4,2%

Custos Operativos 190,6 202,0 6,0%

Provisões 87,3 102,0 16,8%

Resultado antes de Impostos 310,5 259,7 -16,4%

Cost to Income 32,4% 35,8% 3,4 pp

Variação     

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BANCA COMERCIAL INTERNACIONAL

Variáveis Dez,10 Dez,11

 

 

Durante o exercício de 2011, a Sucursal em Espanha, apesar da instabilidade económica, 

manteve uma evolução positiva da actividade com destaque para os seguintes aspectos: (i) os 

depósitos de clientes apresentam um crescimento anual de 22%, enquanto o volume de crédito a 

clientes reflecte uma redução de 15% no mesmo período com reflexos na melhoria da autonomia 

financeira da Sucursal; (ii) o negócio de apoio a empresas com actividade internacional registou 

um crescimento de 48%; (iii) o número de clientes-alvo regista um crescimento de 49% 

superando em cerca de 6000 o nível de Dezembro de 2010, incremento este suportado, quase 
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inteiramente, na banca de particulares e private (+57%); e (iv) a prossecução de uma gestão 

prudente do risco de crédito, com reforço do provisionamento. Reflexo dos aspectos 

referenciados, as margens das aplicações creditícias registaram um incremento significativo, 

compensando a pressão sobre os custos dos passivos decorrente da forte concorrência 

experimentada no sistema bancário espanhol. De assinalar o crescimento de 2% do produto 

bancário e a redução de 1% nos custos operativos que proporcionaram um incremento de 5% do 

resultado bruto, que se elevou a 48,4M€; o resultado depois de impostos aumentou 

sensivelmente face ao mesmo período do ano passado, situando-se em 8,3M€ (2010: 5,7M€).  

 

A Sucursal do BES em Londres (Reino Unido) centra o seu negócio na banca de Wholesale 

ao nível do mercado europeu. Durante 2011, a redução no volume de negócios da Sucursal 

reflectiu por um lado, as condições desfavoráveis dos mercados financeiros e a penalização 

decorrente dos sucessivos downgrades de rating da República Portuguesa ocorridos ao longo do 

ano e por outro, a implementação da estratégia de venda de crédito do Grupo (deleverage). 

Nesse contexto adverso, a Sucursal ajustou o seu balanço (redução de 36% do activo, em termos 

homólogos, e de 23% da carteira de crédito) com a consequente contracção do produto bancário 

comercial que apesar disso se situou em 45M€. Adicionalmente, assistiu-se à racionalização da 

sua estrutura de custos, com destaque para a redução do número de colaboradores. 

 

A performance do Espirito Santo Bank (EUA) continuou a ser condicionada pela difícil 

conjuntura que o sul da Florida vem experimentando nos últimos anos, sobretudo no que se 

refere ao negócio imobiliário. Neste contexto, e apesar das dificuldades na realização de negócios 

com níveis aceitáveis de risco tendo em consideração os padrões conservadores que norteiam a 

actividade do Banco, a carteira de crédito situou-se em 447 milhões de dólares (mais 72 milhões 

de dólares que em 2010). Os depósitos atingiram 506 milhões de dólares (+9% face a 2010) dos 

quais 43% eram depósitos à ordem. Os activos sob gestão situavam-se em cerca de 1,2 mil 

milhões de dólares no final do ano, valor idêntico ao do exercício anterior. O resultado líquido 

elevou-se a 7,8 milhões de dólares. 

 

A Sucursal do BES em Nova Iorque (EUA) concentra a sua actividade na banca de 

Wholesale, maioritariamente nos EUA e Brasil. Os sucessivos downgrades do rating da República 

Portuguesa, conduziram ao agravamento das condições de acesso à liquidez nos mercados com 

impacto negativo na colocação dos programas de certificados de depósito e papel comercial.  
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Nesta conjuntura, a actividade continuou a desenvolver-se com extrema prudência e enfoque na 

gestão e monitorização do risco, de acordo com as linhas actuais da estratégia internacional do 

Grupo. De realçar o resultado alcançado (8,5M€), num contexto de acentuada redução da carteira 

de credito (-60% face ao ano anterior) e consequente redução do balanço (-35%), em linha com 

o plano global de deleverage estabelecido. 

 

Durante o exercício de 2011 o Banco Espírito Santo Angola (Angola) constitui-se como o 

segundo maior banco comercial de capitais privados a operar em Angola, em termos de activos 

sob gestão e primeiro no que se refere a resultados, continuando a gerar, de forma sustentada, 

os melhores índices nacionais de rentabilidade e eficiência. O Banco destaca-se ainda por ser o 

maior financiador directo da economia angolana, mantendo critérios rigorosos na concessão de 

crédito. A dinâmica de crescimento neste período foi fortemente condicionada por um lado pelas 

condições conjunturais macroeconómicas e por outro, pelas alterações dos normativos de 

supervisão e prudenciais. Durante este exercício o BES Angola continuou a merecer o 

reconhecimento internacional, visível através de distinções como (i) Best Trade Finance in Angola 

2011 (Global Finance); (ii) Best Foreign Exchange Provider 2011 (Global Finance); (iii) Best 

Emerging Market Bank 2011 (Global Finance); e (iv) Best Commercial Bank in Angola (World 

Finance). Do ponto de vista da actividade, consolidou-se a colocação de cartões de crédito 

próprios (BESA Collection), no âmbito do alargamento do leque de produtos e serviços colocados 

à disposição dos clientes particulares afluentes e às empresas e iniciou-se a comercialização de 

uma série de novos produtos de poupança dirigidos aos seus segmentos target. Em 31 de 

Dezembro de 2011 o activo líquido ascendia a 6841M€, representando um acréscimo de 16% 

quando comparado com o exercício homólogo anterior; os recursos de clientes atingiram 2227M€ 

(+3%) enquanto o crédito concedido a clientes ascendeu a 3946M€ (+40%). O produto bancário 

situou-se em 357M€ (+5%), para o que contribuiu, fundamentalmente, o aumento do resultado 

financeiro (+9%); os resultados de mercados decresceram 49%, em resultado dos efeitos da 

conjuntura económica internacional e da estabilização no câmbio kwanza/dólar. Apesar do 

crescimento dos custos operativos (+14%), directamente relacionado com o crescimento da 

actividade, o BES Angola continua a apresentar elevados níveis de eficiência. O resultado do 

exercício ascendeu a 242M€, o que compara com 251M€ no exercício anterior, representativo de 

uma quebra de 3%.  
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A actividade do BES Cabo Verde (Cabo Verde) centra-se no mercado local de empresas, com 

particular relevância para as empresas do sector público e filiais de grupos portugueses com 

interesses económicos em Cabo Verde, e no mercado de affluent local. No final do 1º semestre 

foi aberto um segundo balcão, em Santa Maria (ilha do Sal). Durante este primeiro ano completo 

de actividade, o Banco multiplicou por várias vezes tanto o volume de depósitos captados como a 

a carteira de crédito, com apuramento de um resultado positivo. A Sucursal do BES em Cabo 

Verde encontra-se direccionada, essencialmente, para a concessão de crédito a entidades não 

residentes.  

 

A actividade do Banco Espírito Santo do Oriente (Macau) registou um decréscimo de cerca 

de 37% da carteira de crédito explicado, no essencial, pela deterioração dos ratings da República 

e da banca portuguesa e consequente conjunto de implicações/decisões que se materializaram 

num plano de deleverage e numa muito maior selectividade na aprovação de operações de 

crédito. A diminuição da actividade de crédito (médio prazo) tem sido compensada pelo aumento 

significativo de operações de trade finance (L/C Advising/Forfaiting/Discount), aproveitando os 

importantes fluxos comerciais entre a República Popular da China e os países onde o Grupo 

detém uma presença estratégica. A captação de depósitos de clientes continua a assumir 

particular relevância no contexto actual, tendo sido desenvolvidas um conjunto de iniciativas 

junto de clientes institucionais e de fundos locais, que permitiram registar um aumento homólogo 

de 13% nos depósitos de clientes, a taxas de juro bastante competitivas. O activo líquido 

manteve-se praticamente inalterado situando-se em cerca de 250M€. O produto bancário registou 

um acréscimo de 21% e o resultado do exercício cifrou-se em 2,4M€ (+35% em termos 

homólogos). 

 

Em 2011, as actividades do Banque Espírito Santo et de la Vénétie (França), apesar de 

desenvolvidas num contexto económico-financeiro bastante difícil e do impacto negativo do cada 

vez mais elevado custo de refinanciamento, proporcionaram um aumento de 8% do resultado 

bruto de exploração. Tal foi conseguido graças ao bom desempenho da banca comercial, a par do 

crescente contributo, nomeadamente, da actividade de banca privada. O produto bancário atingiu 

o montante de 46,5M€ (+9,9% face a 2010), enquanto que os custos gerais e amortizações, 

decorrente das medidas tomadas tendentes a reforçar o dispositivo de controlo e a redimensionar 

as funções de suporte, sofreram um aumento de 10% face a 2010. O resultado líquido situou-se 

em 9,3M€ (+8,9% em relação ao apurado em 2010). 
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O Moza Banco (Moçambique) implementou o seu plano de expansão comercial, tendo 

inaugurado quatro novos balcões em Dezembro, a que se seguirá uma segunda fase de aberturas 

durante o primeiro trimestre de 2012, nas zonas do país que apresentam um maior dinamismo 

económico. Em paralelo, tem vindo a reforçar todas as suas áreas de suporte, alinhando os 

processos com as melhores práticas de mercado e promovendo um ambicioso e robusto plano de 

formação dos seus recursos humanos.  A actividade tem demonstrado um crescimento rápido, 

nomeadamente no que se refere ao número de clientes (+85%) com o resultado a apresentar-se 

positivo. 

 
A Líbia atravessa uma fase de consolidação das alterações de regime, encontrando-se o Aman 

Bank em boa posição para aproveitar as oportunidades de crescimento do país, na medida em 

que não se viu abrangido pelas sanções, não foi afectado por danos relevantes nas suas infra-

estruturas e operou durante todo o período de transição. A equipa de gestão desenvolve neste 

momento um conjunto de iniciativas no sentido de retomar a execução dos planos comercial e de 

reforço operacional do Banco.  

 
3.2.5 Banca de Investimento 

Esta área de negócio inclui, para além da actividade bancária tradicional com clientes 

empresariais e institucionais (crédito e depósitos), os serviços de consultoria de project finance, 

fusões e aquisições, reestruturação e consolidação de passivos, preparação e colocação pública 

ou privada de emissões de acções, obrigações e outros instrumentos de dívida e de capital, 

serviços de corretagem e demais serviços de banca de investimento. 

 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 2 318 2 367 2,1%

Recursos de Clientes de Balanço 1 427  934 -34,6%

Produto Bancário Comercial 227,4 212,7 -6,5%

Res. Operações Financeiras e Diversos 32,3 27,1 -16,1%

Produto Bancário 259,7 239,8 -7,7%

Custos Operativos 138,1 178,6 29,3%

Provisões 39,1 44,2 13,0%

Resultado antes de Impostos 82,5 17,0 -79,4%

Cost to Income 53,2% 74,5% 21,3 pp

Dez,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Variação     

BALANÇO

BANCA DE INVESTIMENTO

Variáveis Dez,10
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Num ano particularmente difícil, o produto bancário conseguiu mostrar uma importante resiliência 

ao atingir 239,8M€, uma queda de 7,7% face a 2010. A banca de investimento beneficiou não só 

da presença internacional diversificada, que representou 72% do produto bancário, mas também 

da resposta dada às dificuldades sentidas, centrada no reforço da internacionalização, no 

incremento das actividades de intermediação e assessoria e no aumento da rotação do portfolio 

de crédito. O resultado antes de impostos sofreu uma redução muito significativa (-79,4%), para 

17,0M€, fruto da deterioração da performance operacional e do aumento das imparidades de 

crédito. Na vertente de internacionalização merecem especial destaque o peso do negócio no 

Brasil, que se assume como o principal contribuinte para as receitas e resultados, a consolidação 

das actividades em Espanha, o reforço da actividade no Reino Unido (sendo 2011 o primeiro ano 

completo de integração do Execution Noble), o progresso assinalável do negócio na Polónia, o 

aprofundamento das actividades de distribuição nos Estados Unidos e o lançamento das 

actividades na Índia, onde foi estabelecida uma joint-venture com a família Burman para a 

abertura de uma corretora, no imediato e mais tarde de um banco de investimento. 

 

Na área de Fusões e Aquisições, o BES Investimento realizou assessoria a vinte e quatro 

transacções com um valor global de 5,2mM€, mantendo a liderança do mercado português (em 

número de transacções anunciadas pela Bloomberg/Mergermarket) e alcançando, uma vez mais, 

o 1º lugar no ranking ibérico (em número de transacções anunciadas pela Bloomberg) e o 5º 

lugar no Brasil (em número de transacções concluídas pelo Mergermarket). Ao nível das 

operações são de salientar: (i) em Portugal, a assessoria ao grupo China Three Gorges 

Corporation na aquisição de 21,35% da EDP, no âmbito da 8ª fase de privatização (operação 

anunciada no valor de 2,7mM€) e a assessoria à Secil na aquisição da Lafarge Betões (65M€); (ii) 

no eixo Portugal - Brasil, a assessoria à SAG Gest na alienação de 47,28% da Unidas; (iii) em 

Espanha, a assessoria à ContourGlobal na aquisição de uma central de ciclo combinado de 800 

MW ao grupo Gas Natural (EV de 310M€) e a assessoria ao grupo Renovalia Energy na 

constituição de uma parceria (50/50) com a First Reserve Energy Infrastructure Advisers para o 

negócio de energia eólica (743M€); (iv) no Brasil, a assessoria à empresa Drogarias Pacheco no 

processo de fusão com a Drogarias São Paulo, que deu lugar à criação do líder brasileiro no 

mercado de retalho de medicamentos e a assessoria ao Grupo Bunge na aquisição da divisão de 

alimentos da Hypermarkas, no montante de 180 milhões de reais (operação pendente de 

conclusão); e (v) na Polónia, a assessoria ao grupo sueco Skanska na aquisição da empresa de 

construção PUDiZ. 
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No Project Finance e Securitização e apesar das condições adversas nos mercados 

financeiros, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, foram concretizadas vinte e três 

operações nas diversas geografias onde se desenvolve actividade, mais de metade no Brasil, nos 

sectores da infra-estrutura de transportes, energias renováveis e parceria público-privadas. Das 

operações concluídas, destaca-se a actuação do BES Investimento como: (i) Mandated Lead 

Arranger na prestação de garantias ao Banco Europeu de Investimento no valor total de 315M€ 

para a construção, operação e manutenção da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa 

e Madrid (troço Poceirão - Caia e Estação de Évora); (ii) Mandated Lead Arranger na estruturação 

e montagem de um financiamento à PV Loiral, Produção de Energia no montante total de 14M€, 

para a construção de um parque solar fotovoltaico na ilha da Madeira, com uma potência total de 

7,2 MW; (iii) Mandated Lead Arranger no financiamento, no montante de 273 milhões de dólares, 

à Icon Parking, líder na gestão de parques de estacionamento na cidade de Nova Iorque; (iv) 

assessor financeiro e Mandated Lead Arranger no financiamento à Gusanitos I (Tecneira) de um 

parque fotovoltaico, com uma potência de 3,5 MW, em Córdoba, Espanha; (v) Mandated Lead 

Arranger no refinanciamento de 43M€ ao grupo Jimenez Belinchón; (vi) estruturador e emissor de 

garantias a favor do BNDES para os projectos eólicos da RENOVA com capacidade instalada de 

195 MW (financiamento total de 410 milhões de reais); (vii) estruturador e emissor de garantias a 

favor do BNDES para os projectos de pequenas centrais hídricas da Hidrotérmica (financiamento 

total de 158 milhões de reais); (viii) estruturador e emissor de garantias a favor do BNDES para a 

VIABAHIA, concessionária de rodovias no estado da Baía (financiamento total de 650 milhões de 

reais); (ix) estruturador e financiador do projecto da concessão rodoviária no interior do estado 

de São Paulo, a CRT, com um financiamento total de 484 milhões de reais; e (x) estruturador e 

emissor de garantias a favor do BNDES para a parceria público-privada relativa à implantação de 

presídios no estado de Minas Gerais (financiamento total de 225 milhões de reais). 

 

Na área de Acquisition Finance e Outros Financiamentos salientamos a actuação do BES 

Investimento em Portugal como (i) Mandated Lead Arranger na operação de financiamento, no 

montante de 22M€, à PortQuay para aquisição de 10% do grupo Media Capital; (ii) Mandated 

Lead Arranger na operação de financiamento à Secil, no montante total de 75M€, para aquisição 

de 100% da Lafarge Betões; (iii) Mandated Lead Arranger na operação de financiamento às 

Águas do Ribatejo, no montante de 10M€, para o plano de expansão da sua actividade; (iv) 

Mandated Lead Arranger na operação de financiamento à Mares Lusos, no montante de 42,5M€, 

para aquisição do grupo ETE e (v) Mandated Lead Arranger na operação de financiamento à 

Fomentinveste Energia, SGPS no montante de 1,8M€ para aquisição de participação na Floponor 

– Florestas e Obras Públicas.  
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Na actividade de Outros Financiamentos, no Brasil as principais operações concluídas foram as 

seguintes: Haztec – estruturação e execução de uma operação de Cédula de Crédito Bancário 

(CCB), no montante total de 280 milhões de reais, para alongamento de Passivo, em conjunto 

com o Banco Santander e Banco Bradesco; Ouro Verde – liderança na estruturação de uma 

operação de Debentures no mercado local, no montante de 100 milhões de reais, para financiar o 

investimento da empresa em 2011 e 2012; Louis Dreyfus – estruturação de um financiamento, no 

montante de 40 milhões de reais, através de uma Nota de Crédito à Exportação; IESA – 

estruturação e execução de uma operação de Debentures, no montante total de 28,5 milhões de 

reais; Copobras – estruturação e execução de uma operação de CCB, no montante total de 25 

milhões de reais; e Logoplaste – estruturação e execução de uma operação de CCB, no montante 

total de 25 milhões de reais. 

 

Na área de Mercado de Capitais – Renda Variável, o BES Investimento destacou-se: (i) em 

Portugal, como Coordenador Global do aumento de capital e emissão de valores mobiliários 

obrigatoriamente convertíveis da Sporting SAD (73M€) e do aumento de capital da Reditus 

(21,6M€); (ii) em Espanha, como Co-Bookrunner do IPO da Banca Cívica (599,2M€) e Sole 

Bookrunner do IPO da Catenon no Mercado Alternativo Bursátil (5M€); (iii) no Brasil, como Joint 

Global Coordinator e Bookrunner na Oferta Secundária de Acções correspondente a uma posição 

de 13,8% do capital social da EDP Energias do Brasil (811 milhões de reais), como Global 

Coordinator da alienação da posição accionista do Grupo BES no Bradesco (3179 milhões de 

reais), como Co-Manager na Oferta Secundária de Acções da Tecnisa (398 milhões de reais) e 

como Co-Manager no IPO da Sonae Sierra Brasil (465 milhões de reais); (iv) na Polónia, como 

Joint Bookrunner da privatização de 12,1% do Banco BGZ (312 milhões de zlotys), como Joint 

Bookrunner da privatização de 11,9% da Utility Tauron (1282 milhões de zlotys) e como Sole 

Bookrunner do aumento de capital da Kredyt Inkaso (50 milhões de zlotys); (v) no Reino Unido, 

como Joint Bookrunner da colocação de 22,7 milhões de acções da Shaftesbury plc (102 milhões 

de libras), Sole Bookrunner da colocação de um bloco de 18,8 milhões de acções da GlobeOp    

(81 milhões de libras) e como Joint Bookrunner do aumento de capital do Workspace Group Plc 

(66 milhões de libras). 

 

Na área de Mercado de Capitais – Renda Fixa, salienta-se (i) em Portugal, a actuação como 

Joint Dealer Manager de duas Ofertas de Troca sobre emissões de dívida subordinada do Grupo 

BES (776,6M€) e de duas Ofertas de Troca sobre emissões de dívida subordinada da ESFG 

(692,6M€), como Joint Lead Manager das emissões de dívida sénior da EDP Finance B.V. (750M€) 
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e da Portugal Telecom Finance B.V. (600M€), das Ofertas Públicas de Subscrição de Obrigações 

da EDP (200M€) e da Sporting SAD (20M€), tendo actuado ainda como líder e agente de nove 

novos programas de papel comercial, num montante global de cerca de 926M€; (ii) no Brasil, a 

participação em doze ofertas, sendo de destacar a actuação como Joint Bookrunner nas emissões 

da Unidas de debentures (500 milhões de reais) e de notas promissórias (325 milhões de reais), 

como Lead Manager na operação de debentures da Ouro Verde (165 milhões de reais), como 

Joint Bookrunner na operação de debentures da TCI (66 milhões de reais), como Lead Manager 

na operação de notas promissórias da Ejesa (91,5 milhões de reais), como Lead Manager na 

operação de notas promissórias da Ongoing Participações (60,5 milhões de reais), como Joint 

Bookrunner na operação de notas promissórias da CRT (484 milhões de reais) e como Joint 

Bookrunner na emissão de debentures da IESA (60 milhões de reais); (iii) na Polónia, a actuação 

como Joint Lead Manager da primeira emissão de dívida em euros pela Mazovian Railways 

(100M€). 

 

Na Corretagem, o BES Investimento manteve a liderança da actividade em Portugal, com uma 

quota de mercado de 11,7% e posicionou-se no 4º lugar do ranking das corretoras da Bolsa de 

Madrid, com uma quota de mercado de 7,3%. No Brasil, manteve a trajectória ascendente, 

subindo 4 posições no ranking Bovespa, para a 26ª posição, num universo de cerca de cem 

corretoras, beneficiando da recente criação de uma mesa de derivativos. Na Polónia, consolidou a 

13ª posição no ranking das corretoras polacas, com uma quota de mercado de 2%. No Reino 

Unido, o BES Investimento concentrou a sua actuação na integração da sua actividade com o 

Execution Noble.  

 

No Private Equity, o ano foi marcado essencialmente: i) pela continuação dos trabalhos de 

lançamento do fundo 2bCapital, destinado ao mercado brasileiro, que deverá ser incorporado no 

início de 2012 e ii) pela realização de investimentos no montante de 14,4M€, concentrados 

maioritariamente em duas empresas: Globalwatt (Portugal) e GLT (Espanha). No final de 2011, o 

montante investido, a valores de mercado, atingia 121M€, um acréscimo de 7,8% face ao ano 

anterior, enquanto os fundos sob gestão se mantinham nos 220M€. 

 

Em 2011, o BES Investimento foi considerado Best Investment Bank in Portugal pela revista 

World Finance e distinguido com os prémios Best M&A House in Portugal e Best Equities 

House in Portugal, pela revista Euromoney. 
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3.2.6 Gestão de Activos 

Este segmento engloba toda a actividade de gestão de activos desenvolvida, fundamentalmente, 

pela Espírito Santo Activos Financeiros (ESAF), em território nacional e no estrangeiro (Espanha, 

Luxemburgo, Reino Unido, Angola e Brasil) através de sociedades especializadas constituídas para 

o efeito. A oferta de produtos abrange todo o tipo de fundos – mobiliários, imobiliários e de 

pensões – para além da prestação de serviços de gestão discricionária e de carteiras. 

 

milhões de euros

ACTIVOS SOB GESTÃO 18 777 15 476 -17,6%

Produto Bancário 57,7 52,8 -8,5%

Custos Operativos 25,4 19,4 -23,6%

Provisões -0,3 -1,0 …

Resultado antes de Impostos 32,6 34,4 5,5%

Cost to Income 44,0% 36,7% -7,3 pp

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GESTÃO DE ACTIVOS

Variação     Variáveis Dez,10 Dez,11

 

 

No final do exercício de 2011, o volume global de activos sob gestão atingiu 15,5mM€, reflectindo 

uma redução de 17,6% face ao período homólogo do ano anterior. O resultado antes de impostos 

apresenta um crescimento de 5,5%, decorrente do significativo esforço na redução de custos 

operacionais, da melhoria nos resultados de participações em associadas consolidadas pela 

equivalência patrimonial (nomeadamente em Espanha) e da geração de resultados de natureza 

extraordinária com a alienação da participada no Reino Unido. Estes factores permitiram 

compensar a queda nas comissões líquidas resultantes da redução no volume global de activos 

sob gestão. 

 

Em consequência da crise vivida nos mercados financeiros ocorreu uma redução dos volumes sob 

gestão dos fundos de investimento imobiliário (-13%) e dos fundos de pensões (-19%). A 

actividade dos fundos de investimento mobiliário apresenta um crescimento de cerca de 4%, 

resultante do aumento dos volumes sob gestão em Espanha, por incorporação da Gespastor, 

SGIIC. 
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Ao nível dos fundos de investimento mobiliário nacionais, o ano foi marcado pelo aprofundamento 

da estratégia de adequação permanente da oferta às necessidades do mercado através do 

lançamento mais cinco fundos com características semelhantes ao Espírito Santo Rendimento 

Fixo. Foi ainda lançado o ES Liquidez, um fundo apropriado para aplicações de curto prazo, o qual 

ultrapassou os 476M€ de activos sob gestão. 

 

Em relação aos fundos imobiliários nacionais há a registar a redução de cerca de 19% dos activos 

do fundo de investimento imobiliário aberto Gespatrimónio Rendimento e a quebra de 7% do 

volume sob gestão do fundo de investimento imobiliário aberto Logística.  

 

A actividade internacional representava, no final de 2011, cerca de 23% do total de activos sob 

gestão com um volume de cerca de 3,1mM€, dos quais, mais de 2,3mM€ no mercado espanhol. 

No Luxemburgo e no Brasil, os activos sob gestão apresentam uma redução de 14% e 31%, 

respectivamente, enquanto que Angola registou um aumento de cerca de 11%. De sublinhar 

ainda, o acordo estabelecido no final do ano para a alienação da totalidade do capital da 

participada no Reino Unido (ESAF - Alternative Asset Management Ltd), a qual mereceu já o 

acordo da respectiva autoridade Supervisão. 
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3.2.7 Mercados e Participações Estratégicas 

Este segmento congrega a actividade de gestão financeira global do Grupo, que abrange a 

tomada e cedência de fundos nos mercados financeiros, bem como o investimento e gestão de 

risco de instrumentos de crédito, de taxa de juro, cambial e de acções, quer de natureza 

estratégica, quer relacionados com a actividade corrente da área de mercados. Considera-se 

ainda a actividade com investidores institucionais não residentes e os efeitos decorrentes de 

decisões de ordem estratégica com impacto transversal a todo o Grupo. 

 

 

milhões de euros

Produto Bancário 391,7 3,9 -99,0%

Custos Operativos 48,7 54,1 11,1%

Provisões 209,5 345,6 65,0%

Resultado antes de Impostos 133,5 -395,8 …

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

MERCADOS E PARTICIPAÇÕES ESTRATÉGICAS

Variáveis Dez,10 Dez,11 Var %     

 

 

 

O desempenho deste segmento operacional foi negativamente influenciado pela desvalorização 

geral dos instrumentos financeiros e, sobretudo, pelo impacto dos factores de natureza 

extraordinária referidos anteriormente. Assim, o produto bancário registou uma redução de 99%, 

os custos operativos cresceram 11,1% e as provisões aumentaram 65,0%; o efeito combinado 

destas componentes conduziu ao apuramento de um resultado antes de impostos negativo em 

395,8M€, dos quais 378,5M€ respeitam a encargos não recorrentes. 
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4. SOLIDEZ FINANCEIRA E OUTROS INDICADORES 

4.1 Qualidade do Crédito  

No quadro seguinte apresenta-se a evolução ocorrida no crédito, crédito vencido, crédito em 

risco, provisões para imparidade e indicadores de sinistralidade e de cobertura: 

 

absoluta relativa

DADOS DE BASE (milhões de euros)

Crédito a Clientes (bruto) 52 606 52 033 51 211 -1 395 -2,7%
Crédito Vencido 1106,7 1483,4 1545,6 438,9 39,7%
Crédito Vencido > 90 dias 1027,1 1355,2 1403,3 376,2 36,6%
Crédito em Risco (1) 2622,8 3239,0 3373,6 750,8 28,6%
Provisões para Crédito 1777,0 2100,6 2167,4 390,4 22,0%

INDICADORES (%)

Crédito Vencido / Crédito a Clientes (bruto) 2,10 2,85 3,02 0,92 p.p.

Crédito Vencido > 90 dias / Crédito a Clientes (bruto) 1,95 2,60 2,74 0,79 p.p.

Crédito em Risco (1) / Crédito a Clientes (bruto) 4,99 6,22 6,59 1,60 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito Vencido 160,6 141,6 140,2 -20,4 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito Vencido > 90 dias 173,0 155,0 154,5 -18,5 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito em Risco (1) 67,8 64,9 64,2 -3,6 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 3,38 4,04 4,23 0,85 p.p.

Carga de Provisões para Crédito 0,67 1,16 1,17 0,50 p.p.

Carga Líquida de Recuperações de Créditos Abatidos ao Activo 0,63 1,11 1,12 0,49 p.p.

(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/2003/DSB do Banco de Portugal
(1) De acordo com a definição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal. O crédito em risco inclui: a) crédito (vencido + vincendo) com prestações de capital e
juros vencidos há mais de 90 dias; b) créditos restruturados em que tenha havido capitalização de juros ou capital sem cobertura total por garantias ou que os juros e outros
encargos não tenham sido pagos na integra pelo devedor; c) prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias em que se verifique a falência ou liquidação do
devedor.

QUALIDADE DO CRÉDITO A CLIENTES

Dez,10 Dez,11
Variação no ano       

Set,11

 

 

A deterioração da situação económica doméstica penalizou a evolução dos indicadores de risco de 

crédito. A sinistralidade agravou-se, com o rácio Crédito vencido há mais de 90 dias/Crédito a 

clientes a evoluir para 2,74% (Dez,10: 1,95%) e o respectivo rácio de cobertura por provisões a 

situar-se em 154,5% (Dez,10: 173,0%). Por outro lado, mas a ritmo mais moderado, o crédito 

em risco aumentou no exercício 28,6%, passando a representar 6,59% do crédito total, com uma 

cobertura de 64,2% por provisões. 

A cobertura do crédito total por provisões (provisões para crédito/crédito a clientes) continuou a 

ser reforçada, passando a representar 4,23% do crédito (Dez,10: 3,38%).  
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A sinistralidade apresenta um agravamento em todos os tipos de crédito, sendo o crédito vencido 

à habitação o que tem crescido a um ritmo mais lento e cuja sinistralidade (0,84%) continua a 

apresentar-se consistentemente inferior a 1%. 

 

CRÉDITO VENCIDO 2,10% 2,85% 3,02% 0,92
   Particulares 1,44% 1,58% 1,62% 0,18
      - Habitação 0,80% 0,85% 0,84% 0,04
      - Outros Fins 4,08% 4,87% 4,98% 0,90
   Empresas 2,36% 3,33% 3,56% 1,20

SINISTRALIDADE POR TIPO DE CRÉDITO 

Finalidade Dez,11
Variação no 

ano        
(p.p.)        

Dez,10 Set,11

 

Os rácios de sinistralidade do Grupo comparam favoravelmente com o total do sistema bancário 

nacional que aponta para uma sinistralidade de 5,36% nas empresas (Grupo BES: 3,56%), de 

1,75% na habitação (Grupo BES: 0,84%) e de 9,87% no outro crédito a particulares (Grupo BES: 

4,98%), de acordo com os últimos dados estatísticos publicados pelo Banco de Portugal 

(Novembro de 2011). 

 

Programa Especial de Inspecções  

O Banco de Portugal divulgou, em 16 de Dezembro último, os primeiros resultados globais do 

Programa Especial de Inspecções (SIP) realizado como parte das medidas e acções acordadas 

pelas autoridades portuguesas, relativamente ao sistema financeiro, no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira estabelecido com o FMI/UE/BCE em Maio passado. 

Este Programa de Inspecções abrangeu os oito maiores grupos bancários portugueses, incluindo 

o Espírito Santo Financial Group (Grupo ESFG), entidade que consolida o Grupo Banco Espírito 

Santo, e teve por objectivo validar (com referência a 30 de Junho de 2011) os dados sobre risco 

de crédito utilizados na avaliação da sua solidez financeira, através de uma avaliação 

independente das suas carteiras de crédito e da adequação das suas políticas e procedimentos de 

gestão de risco, bem como da confirmação do cálculo dos requisitos de capital para risco de 

crédito. 

O exercício abrangeu a avaliação de créditos no valor de 44,1mM€, cobrindo 85% do total da 

carteira de crédito do Grupo BES. Esta avaliação concluiu existir uma necessidade de reforço de 

125M€ no valor da imparidade individual registada nas contas consolidadas do Grupo.  
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Este montante correspondia a 0,3% do montante global dos créditos analisados e a 8,4% do 

valor da imparidade da carteira abrangida pela análise. De referir que, em Setembro de 2011, o        

Grupo BES já tinha constituído para os mesmos créditos, imparidades adicionais num total de 

21M€. 

Neste contexto, o reforço de imparidades que o Grupo realizou no 4º trimestre cumpre, por um 

lado, as necessidades determinadas pelos modelos internos e, por outro, dá cumprimento às 

sugestões decorrentes da avaliação realizada pela “Troika” que, determinados à data de 31 de 

Dezembro de 2011 se traduziu num reforço adicional de provisões de 42,7M€.  

 

4.2  Liquidez, Solvabilidade e Solidez Financeira  

4.2.1  Liquidez 

O ano de 2011 ficou marcado pela crise da dívida soberana das economias ”periféricas” da Zona 

Euro, desaceleração da economia global e receios de uma nova recessão mundial e pelos 

sucessivos cortes dos ratings soberanos, que a partir do segundo semestre do ano se alastraram 

para outros países, como a Itália ou Espanha. Portugal foi um dos países mais afectados por 

estes movimentos:  

- A Moody’s, a primeira agência a actuar sobre Portugal em 2011 (Março), baixou em 8 níveis o 

rating da dívida soberana durante o ano, de A1 (Janeiro 2011) para o actual Ba2, dois níveis 

abaixo de investment grade; 

- A S&P cortou o rating de Portugal em 4 níveis ao longo do ano, de A- (Janeiro 2011) para BBB- 

(Dezembro 2011), tendo efectuado, já em Janeiro de 2012, um corte de 2 níveis para BB, 

também dois níveis abaixo da notação considerada investment grade; 

- A Fitch, que em Janeiro de 2011 classificava Portugal como A+, efectuou cortes de 5 níveis ao 

longo do ano, para BB+, um nível abaixo da notação considerada investment grade. 

Já em Janeiro de 2012 a Standard & Poor’s anunciou, para além do referido corte a Portugal, a 

descida de ratings de 14 países da Zona Euro, incluindo a França e a Áustria, que perderam o 

rating AAA. 

 

Durante o último trimestre a crise da dívida soberana continuou a agravar-se, contagiando as 

restantes economias europeias, traduzindo-se no alargamento significativo dos spreads 

soberanos. A liquidez no mercado tornou-se cada vez mais escassa, com o mercado monetário 

interbancário cada vez mais ilíquido, aumentando consequentemente o recurso à cedência de 

fundos do Banco Central Europeu. 
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Na reunião de Dezembro, o BCE decidiu reduzir a taxa de juro de referência para 1% e anunciou 

ainda um conjunto de medidas que visam facilitar o acesso à liquidez por parte do sector bancário 

na Zona Euro e restabelecer o normal funcionamento do mercado monetário interbancário: (i) 

redução do rácio de reservas obrigatórias para a banca europeia de 2% para 1%, (ii) realização 

de duas operações de cedência de liquidez a 3 anos (anteriormente com um prazo máximo de 13 

meses), a ocorrer a 21 de Dezembro de 2011 e 29 de Fevereiro de 2012 e (iii) novas regras de 

elegibilidade menos restritivas para colaterais aceites pelo BCE. Apesar de se ter verificado uma 

melhoria no sentimento de mercado na sequência do anúncio destas medidas, após a realização 

da primeira operação de cedência de liquidez a 3 anos, em que o BCE cedeu 489mM€ ao 

mercado, verificou-se um aumento muito significativo nos depósitos do sistema financeiro junto 

do BCE (atingiu um nível recorde de 452mM€), o que traduziu a ineficiência da medida adoptada 

de forma a reanimar o mercado interbancário ou o mercado de dívida pública. 

 

Neste contexto, o acesso às operações de redesconto do BCE continua a ser fundamental para 

colmatar a inacessibilidade aos mercados de financiamento de curto e médio prazo. No final do 

ano a posição líquida devedora junto do BCE era de cerca de 8,7mM€.  

 

No global, a carteira de activos elegíveis atingiu em Dezembro o valor de 18,9mM€, dos quais 

15,1mM€ são elegíveis para operações de redesconto junto do BCE. Neste total está incluída toda 

a exposição à divida publica portuguesa no montante global de 2,9mM€ (dos quais 2,2mM€ com 

maturidade inferior a um ano). Relativamente a exposição à dívida pública europeia, o BES 

detinha 5M€ de dívida pública espanhola, não detendo qualquer exposição à dívida pública 

italiana, irlandesa e grega. 

 
 

 

4.2.2  Solvabilidade  

Os rácios de capital do Grupo BES são determinados de acordo com o quadro regulamentar de 

Basileia II, tendo o Banco de Portugal autorizado a utilização, a partir do primeiro trimestre de 

2009, da abordagem das notações internas (método IRB Foundation) para cobertura do risco de 

crédito e da abordagem TSA para a cobertura do risco operacional.  
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Recomendações de Basileia III 

No final do terceiro trimestre de 2010, o Comité de Supervisão Bancária de Basileia tomou um 

conjunto de decisões relativas ao funcionamento do sistema financeiro mundial que se 

materializaram em recomendações que passaram a ser conhecidas como Basileia III. Os bancos 

abrangidos irão dispor de um período transitório (de 1 de Janeiro de 2013 até 1 de Janeiro de 

2019) para cumprimento das regras aprovadas que têm em vista a garantia de uma maior solidez 

das instituições e a prevenção de novas crises financeiras no futuro. 

As regras de Basileia III apontam para o seguinte enquadramento regulamentar a alcançar, de 

forma gradual, até 1 de Janeiro de 2019: 

• rácio mínimo Core Tier I : 7% (4,5% de valor base e um adicional de 2,5% de conservation   

    buffer); 

• rácio mínimo Tier I : 8,5% (6,0% de valor e um adicional de 2,5% de conservation buffer); 

• rácio total: 10,5%; 

• introdução de um buffer anti-ciclo entre 0% e 2,5% de elementos Core Tier I em condições  

    a designar pelas autoridades regulamentares; 

• fixação de períodos transitórios para absorção das deduções a elementos de capital não    

     elegíveis segundo BIS III e para as novas deduções à base de capital; 

• estabelecimento de rácios de alavancagem e de liquidez de curto e de médio/longo prazos   

     em condições a definir. 

O Grupo continua a acompanhar muito de perto a evolução do enquadramento regulamentar, 

bem como os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no sentido de apurar as regras finais que 

suportarão os novos rácios prudenciais regulamentares.  

 

Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal 

No decurso do 2º trimestre de 2011, e no contexto do Programa de Assistência Financeira a 

Portugal em que ficou estabelecido o reforço dos níveis de capitalização do sistema bancário 

nacional, o Banco de Portugal emitiu o Aviso 3/2011 em 10 de Maio onde estabeleceu que o rácio 

Core Tier I, em base consolidada, teria de apresentar um valor não inferior a 9% até Dezembro 

de 2011 e a 10% até Dezembro de 2012. 
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Em 16 de Dezembro último, Banco de Portugal divulgou os primeiros resultados globais do 

Programa Especial de Inspecções (SIP) realizado como parte das medidas e acções acordadas 

pelas autoridades portuguesas, relativamente ao sistema financeiro, no âmbito do Programa de 

Assistência Económica e Financeira a Portugal. Este Programa de Inspecções teve por objectivo 

confirmar (com referência a 30 de Junho de 2011), nomeadamente, o cálculo dos requisitos de 

capital para risco de crédito. Neste contexto, foram realizadas correcções pontuais aos valores 

dos activos ponderados pelo risco, que implicariam um aumento de 2,2% no montante total 

calculado para aquela data para o Grupo BES. Refira-se, contudo, que as alterações 

regulamentares aplicáveis após a data de referência do SIP, em especial a entrada em vigor, no 

final de 2011, das alterações introduzidas pela legislação comunitária (CRD III), implicaram uma 

redução do valor dos activos ponderados pelo risco, equivalente a 1,2% tendo por base os dados 

de 30 de Junho de 2011. Estes efeitos subsequentes a 30 de Junho de 2011 não foram tomados 

em consideração na estimativa do impacto do SIP no rácio Core Tier I. O impacto agregado 

destes resultados na avaliação da solvabilidade do Grupo BES, a 30 de Junho de 2011, traduzir-

se-ia numa ligeira redução do rácio de Core Tier I, de 9,2% para 8,9%, mantendo-se bem acima 

do mínimo de 8% exigido naquela data. 

 

 

Necessidades de Capital com Base na Metodologia EBA  

Face ao aumento do risco sistémico gerado pela crise da dívida soberana na área do Euro, foi 

decidido que os grupos bancários sujeitos ao exercício de stress-test da Autoridade Bancária 

Europeia (EBA) deveriam reforçar os respectivos níveis de capitalização de forma a atingir, até 30 

de Junho de 2012, um rácio Core Tier I de 9%, depois de uma avaliação prudente, a valores de 

mercado, das exposições a dívida soberana detidas em 30 de Setembro de 2011. 

O montante global das necessidades de capital identificadas para o Grupo BES, aplicando a 

metodologia utilizada pela EBA, com data de referência de 30 de Setembro de 2011 era 810M€, 

correspondendo 121M€ ao valor resultante da avaliação a preços de mercado das exposições a 

dívida soberana. 

 



Apresentação dos Resultados do Exercício de 2011                                           Lisboa, 3 de Fevereiro de 2012          
 

49 

Aumento do capital social do Banco Espírito Santo 

Em 11 de Novembro de 2011 realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária do Banco Espírito 

Santo em que foi aprovada uma proposta de aumento de capital social do Banco por novas 

entradas em espécie, através do lançamento de ofertas de troca (OPT) sobre valores mobiliários 

emitidos pelo Banco Espírito Santo, Banco Espírito Santo de Investimento e BES Finance. Esta 

operação teve como objectivo reforçar os fundos próprios Core do Grupo BES tendo em vista o 

cumprimento dos requisitos de capital estabelecidos pelo Banco de Portugal.  

Em resultado da operação de oferta de troca sobre valores mobiliários emitidos, que decorreu 

entre os dias 14 e 30 de Novembro, foram emitidas 294 573 418 novas acções ordinárias do BES 

a €1,80 por acção e 81 736 obrigações de caixa subordinadas de valor nominal de €100 cada. 

Esta operação permitiu aumentar em 530 M€ o capital social do Banco Espírito Santo e em 619 

M€ o Core Tier I.  

 

O montante remanescente encontra-se contemplado nos planos de capitalização apresentados ao 

Banco de Portugal, no âmbito do Programa de Assistência Financeira, que permitem uma 

monitorização regular dos rácios prudenciais relevantes. 

 

Nº Acções BES 
emitidas

Nº Obrigações de 
Caixa emitidas

€ 238 400 000 128 527 730 70 400 

USD 2 727 000 992 857 1 918 

BES 
INVESTIMENTO

Valores mobiliários 
perpétuos subordinados 
com juros condicionados

€ 46 269 000 25 180 367 9 418 

Undated Subordinated 
Notes

€ 184 214 000 72 960 255 não aplicável

Non-cumulative guaranteed 
step-up preference shares 

series A
€ 197 446 000 66 912 209 não aplicável

TOTAL € 668 308 530 294 573 418 81 736 

BES FINANCE

AUMENTO DE CAPITAL

Valor Nominal 
objecto de aceitação 

nas Ofertas         
NaturezaEmitente

Contrapartida

BES
Valores mobiliários 

perpétuos subordinados 
com juros condicionados

 

O capital social do BES passou a ser de €4.030.232.150,40 representado por 1.461.240.084 

acções ordinárias.  

Esta operação, que fez evoluir o capital social do BES de 3500M€ para 4030M€, proporcionou o 

reforço dos fundos próprios Core, cujo detalhe se apresenta de seguida. 
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Rácios de Capital 

A informação relevante sobre os activos de risco, fundos próprios e rácios de capital de acordo 

com abordagem BIS II IRB é a seguinte:  

 

Activos de Risco Equivalentes (A) 68 802 65 400
    Banking Book 60 610 59 705
   Trading Book 4 219 1 757
    Risco Operacional 3 973 3 938

Fundos Próprios Totais (B) 7 798 6 970

Fundos Próprios de Base ( C) 6 040 6 171
  - Core Tier I (D) 5 416 6 020
  - Outros Elementos  624  151
                    (Instrumentos Hibridos /Fundos Próprios de Base) (14%) (4%)

Fundos Próprios Complementares e Deduções 1 758  799

Rácio Core Tier I (D/A) 7,9% 9,2%

Rácio Tier I (C/A) 8,8% 9,4%

Rácio de Solvabilidade (B/A) 11,3% 10,7%
(1) Dados provisórios 

ACTIVOS DE RISCO E CAPITAIS ELEGÍVEIS 

milhões de euros

Dez,10 Dez,11 (1)

 

 

Durante o exercício o Core Tier I aumentou 604M€ devido ao impacto do aumento de capital 

decorrente da OPT (efeito de 619M€). Este aumento foi atenuado pelas reservas de justo valor 

negativas nos instrumentos de capital da carteira de activos disponíveis para venda, que 

originaram uma dedução de 194M€ no Core capital. A aquisição de dívida subordinada Tier II 

emitida levou a uma redução do saldo prudencial elegível para 799M€ nos fundos próprios 

complementares. 

 

Os activos ponderados pelo risco registaram uma redução de 3,4mM€ para o qual contribuíram, 

sobretudo, a carteira bancária e de mercado. Decorrente das medidas implementadas o Grupo 

registou um aumento muito expressivo no rácio Core Tier I que atingiu 9,2% cumprindo o valor 

mínimo fixado pelo Banco de Portugal para 31 de Dezembro de 2011 (Aviso nº3 /2011); o rácio 

Tier I subiu para 9,4% e o rácio de solvabilidade atingiu 10,7%. 
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4.3  Indicadores de Referência do Banco de Portugal 

O quadro seguinte sistematiza os indicadores de referência instituídos através da Instrução      

n.º 16/2004 do Banco de Portugal, com as alterações introduzidas pela Instrução nº23/2011 para 

o final do exercício de 2011, em comparação com os evidenciados no ano anterior. 

 

%

SOLVABILIDADE (g)

Fundos Próprios/Activos de Risco (a)         11,3 11,3 10,7

Fundos Próprios de Base/Activos de Risco (a)    8,8 8,8 9,4

Core Tier I /Activos de Risco (a) 7,9 7,9 9,2

QUALIDADE DO CRÉDITO

Crédito com Incumprimento (b) / Crédito Total (c) 2,7 2,7 3,6

Crédito com Incumprimento, liquido (c)/ Crédito Total, líquido (c) -0,7 -0,7 -0,6

Crédito em Risco(c/f) / Crédito Total (c) 5,0 5,0 6,6

Crédito em Risco, liquido (c/f)/ Crédito Total, líquido (c) 1,7 1,7 2,5

RENDIBILIDADE

Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Activo Líquido médio 0,8 0,8 -0,1

Produto Bancário (d)/Activo Líquido médio 2,9 2,9 2,4

Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Capitais Próprios médios(e)
10,3 10,3 -0,8

EFICIÊNCIA

Custos de Funcionamento (d)+ Amortizações /  Produto Bancário (d) 48,6 46,7 57,9

Custos com Pessoal / Produto Bancário (d) 26,1 24,2 30,1

RÁCIO DE TRANSFORMAÇÃO

(Crédito Total(c)- Provisões para Crédito(c) )/ Depósitos de Clientes (f) 165 165 141

(a) Valores calculados com base no método IRB Foundation
(b) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/2003/DSB do Banco de Portugal
( c) De acordo com a definição constante da Instrução nº22/2011 do Banco de Portugal
( d) De acordo com a definição constante da Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
( e) Incluem Interesses que não controlam 
( f) De acordo com a definição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal
( g) Dezembro de 2011 (dados provisórios)  

INDICADORES DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL

Dez,10 
reportado

Dez,11Dez,10 
reexpresso

 
 

A análise dos indicadores apresentados permite destacar os seguintes aspectos: (i) os rácios de 

solvabilidade estão conformes os níveis mínimos actuais recomendados pelo Banco de Portugal; 

(ii) os indicadores de qualidade de crédito registam um agravamento destacando-se, porém, a 

circunstância de as provisões em balanço ultrapassarem o crédito com incumprimento; (iii) os 

indicadores de rendibilidade estão influenciados pelos encargos extraordinários; (iv) os níveis de 

eficiência registam valores superiores aos do período homólogo do ano anterior induzidos pelo 

efeito das operações extraordinárias no produto bancário; e (v) o rácio de transformação 

evidencia uma evolução francamente positiva.  
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6. OUTROS ASPECTOS E ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

 

• Foi inaugurada a 2 de Janeiro uma nova Sucursal do BES no Luxemburgo, praça financeira 

reconhecida pela sua credibilidade e sofisticação, onde a comunidade emigrante portuguesa 

tem uma presença relevante. 

• O Banco Espírito Santo realizou a 6 de Janeiro de 2012, uma emissão de dívida garantida pela 

República Portuguesa no montante de mil milhões de euros a três anos e com taxa variável. 

• O Banco Espírito Santo assinou a 11 de Janeiro de 2012, com o China Development Bank, um 

Acordo de Cooperação que define os princípios comuns de cooperação nomeadamente no que 

diz respeito ao estabelecimento de linhas de crédito, ao intercâmbio e formação de 

colaboradores e ao apoio a projectos de interesse mútuo. 

• O Banco Espírito Santo foi o primeiro banco português a abrir uma Sucursal na Venezuela (em 

18 de Janeiro último) reforçando, deste modo, a presença junto da importante comunidade 

portuguesa. A presença na Venezuela faz parte da estratégia do Grupo BES que pretende 

continuar a política de expansão em países com comunidades portuguesas significativas e com 

desenvolvimento potencial no comércio internacional. 

• O Banco Espírito Santo foi a primeira empresa europeia a contratar a agência de rating chinesa 

Dagong Global Credit Rating Co, Ltd, para atribuição de rating ao BES e à sua subsidiária    

BES Oriente (Macau). O processo tem como objectivo possibilitar o acesso ao mercado de 

capitais chinês através da emissão de dívida, contribuindo para o esforço de diversificação das 

fontes de financiamento do Grupo BES. 

• A ESAF - Espírito Santo Activos Financeiros  SGPS, S.A., através das suas filiais espanholas, tem 

2,3mM€ de activos sob gestão em Espanha, dos quais 47% deste volume é distribuído pelo 

Banco Pastor, através de um acordo de comercialização exclusivo. Em 7 de Outubro de 2011, o 

Banco Pastor e o Banco Popular anunciaram a intenção de iniciar um processo de fusão. A 

fusão do Banco Popular com o Banco Pastor terá impactos significativos na execução do acordo 

de comercialização existente e, consequentemente, na estratégia delineada para a actividade 

de gestão de activos do Grupo BES no mercado espanhol. A situação está a ser acompanhada 

e serão utilizados todos os mecanismos contratuais para defender os interesses da           

ESAF- Espírito Santo Activos Financeiros. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Dez,10 
reportado

Dez,10 
reexpresso

Dez,11

(eur '000) (eur '000) (eur '000)

ACTIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  930 505  930 505  1 090 439 
Disponibilidades em outras instituições de crédito  557 972  557 972   580 813 
Activos financeiros detidos para negociação 3 942 061 3 942 061  3 434 639 
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 1 424 331 1 424 331  1 963 989 
Activos financeiros disponíveis para venda 11 774 881 11 774 881  11 482 866 
Aplicações em instituições de crédito 4 245 436 4 245 436  3 282 576 
   (das quais, no Sistema Europeu de Bancos Centrais) (1 200 424) (1 200 424) - 
Crédito a clientes 50 829 123 50 829 123  49 043 382 
   (Provisões) (1 776 988) (1 776 988) (2 167 444)
Investimentos detidos até à maturidade 2 458 800 2 458 800  1 541 182 
Activos com acordo de recompra - - - 
Derivados de cobertura  447 304  447 304   510 090 
Activos não correntes detidos para venda  574 550  574 550  1 646 683 
Propriedades de investimento - - - 
Outros activos tangíveis  809 037  809 037   851 678 
Activos intangíveis  233 537  233 537   230 332 
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação  961 908  961 908   806 999 
Activos por impostos correntes  99 396  99 396   28 692 
Activos por impostos diferidos  283 367  283 367   712 157 
Outros activos 4 083 219 3 198 691  3 030 855 

TOTAL DO ACTIVO 83 655 427 82 770 899 80 237 372

PASSIVO 

Recursos de Bancos Centrais 7 964 820 7 964 820  10 013 713 
   (dos quais, do Sistema Europeu de Bancos Centrais) (5 218 306) (5 218 306) (8 786 204)
Passivos financeiros detidos para negociação 2 088 007 2 088 007  2 125 253 
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - - 
Recursos de outras instituições de crédito 6 380 592 6 380 592  6 239 360 
Recursos de clientes e outros empréstimos 30 819 220 30 819 220  34 206 162 
Responsabilidades representadas por títulos 24 109 939 24 109 939  18 452 648 
Passivos financeiros associados a activos transferidos - - - 
Derivados de cobertura  228 944  228 944   238 633 
Passivos não correntes detidos para venda  5 411   5 411   140 950 
Provisões  214 706  214 706   190 450 
Passivos por impostos correntes  25 324  25 324   44 937 
Passivos por impostos diferidos  115 660  115 660   110 533 
Instrumentos representativos de capital - - - 
Outros passivos subordinados 2 291 833 2 291 833   961 235 
Outros passivos 1 934 723 1 934 723  1 321 023 

TOTAL DO PASSIVO 76 179 179 76 179 179 74 044 897
CAPITAL PRÓPRIO

Capital 3 500 000 3 500 000  4 030 232 
Prémios de emissão 1 085 398 1 085 398  1 081 663 
Outros instrumentos de capital  269 953  269 953   29 505 
Acções próprias - - (   997)
Acções preferenciais  600 000  600 000   211 913 
Reservas de reavaliação (  9 580) (  937 780) ( 1 086 491)
Outras reservas e resultados transitados  978 547  978 547  1 446 961 
Resultado do exercício  510 520  556 901 (  108 758)
Dividendos antecipados - - - 
Interesses que não controlam  541 410  538 701   588 447 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7 476 248 6 591 720 6 192 475

TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO 83 655 427 82 770 899 80 237 372

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A..A.

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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Dez,10 
reportado

Dez,10 
reexpresso

Dez,11

(eur '000) (eur '000) (eur '000)

Juros e rendimentos similares  3 727 898  3 727 898  4 084 862 

Juros e encargos similares  2 563 940  2 563 940  2 903 271 

Margem financeira  1 163 958  1 163 958  1 181 591 

Rendimentos de instrumentos de capital   193 292   193 292   167 701 

Rendimentos de serviços e comissões   886 808   886 808   888 646 

Encargos com serviços e comissões   117 475   117 475   130 546 

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (  191 470) (  191 470) (  178 904)

Resultados de activos financeiros disponíveis para venda   364 436   364 436 (  68 770)

Resultados de reavaliação cambial   46 731   46 731 (  32 645)

Resultados de alienação de outros activos   34 032   34 032 (  89 885)

Outros resultados de exploração (  13 634) (  13 634)   357 803 

Produto da actividade  2 366 678  2 366 678  2 094 991 

Custos com pessoal   628 320   581 870   587 475 

Gastos gerais administrativos   441 057   441 057   433 753 

Amortizações do exercício   100 092   100 092   107 926 

Provisões líquidas de reposições e anulações   49 343   49 343   6 860 

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações   351 809   351 809   600 616 

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações   76 332   76 332   73 251 

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações   56 135   56 135   167 602 

Diferenças de consolidação negativas - - - 

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)   37 175   37 175 (  175 231)

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam   700 765   747 215 (  57 723)

Impostos

     Correntes   59 673   59 673   72 147 

     Diferidos (  15 899) (  15 899) (  133 666)

Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam   656 991   703 441   3 796 

     do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas (  9 036) (  9 036) (  3 428)

Interesses que não controlam   146 471   146 540   112 554 

Resultado consolidado do exercício   510 520   556 901 (  108 758)

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

 


