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ASPETOS MAIS RELEVANTES DA ATIVIDADE E RESULTADOS 

 
 

 
� Concretização, no exercício, de importantes medidas com impacto positivo nos 

rácios de capital, nomeadamente, no rácio Core Tier I: operação de resseguro 

realizada pela BES Vida (+40pb); alienação de parte significativa da participação 

na EDP (+7pb); venda de imóveis adquiridos por recuperação de créditos (+8pb); 

realização de duas operações de securitização sintética (+30pb); e aumento de 

capital do BES Angola (+25pb). Adicionalmente, o Grupo realizou uma emissão de 

750M€ de Tier II já conforme os requisitos de BIS III. 

 

� O rácio Core Tier I de acordo com os critérios definidos pelo Banco de Portugal 

atingiu 10,6% (dez,12: 10,5%) e 9,8% (dez,12: 9,9%) de acordo com as regras 

definidas pela EBA. Segundo os critérios de BIS III (CRD IV/CRR), a observar a 

partir de janeiro de 2014, o rácio Common Equity TierI é de 10,1% (mínimo 7%) 

considerando os períodos transitórios e de 8,1% fully implemented. 

 

� A liquidez evoluiu favoravelmente com o rácio de transformação 

(crédito/depósitos) a atingir 121% (dez,12: 137%). Este progresso é reflexo, 

sobretudo, do esforço de captação de depósitos que aumentaram 2,3mM€ 

(+6,6%) em relação a dez,12. 

 

� O financiamento líquido do BCE (financiamento deduzido dos depósitos junto do 

BCE) reduziu-se para 5,4mM€ (dez,12: 6,9mM€), com a pool de colaterais elegíveis 

para operações de repos a atingir 20,9mM€ (dez,12: 22,3mM€). 

 

� O crédito a clientes reduziu-se 677M€ (-1,3%) devido, por um lado, à fraca 

procura de crédito e, por outro lado, à contração do crédito a particulares (-4,1%) 

resultado dos reembolsos do crédito à habitação e da quebra do consumo. No 

apoio ao setor exportador destaque para o crédito às PME’s winners que aumentou 

4,3%, em aceleração face ao 3º trimestre (+2,8%). 

 

� Os efeitos do deleverage, da recessão económica doméstica e do risco soberano, 

para além de se terem refletido numa redução do produto bancário em 26,3%, 

conduziram a um aumento do reforço de provisões para imparidades que atingiu 

1422,8M€ (+18,6%), determinando o apuramento de um prejuízo de 517,6M€.  
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� O resultado da área internacional atingiu 21,9M€, suportado na performance do 

produto bancário comercial cujo registo se encontra, em base comparável, 16,6% 

acima do ano anterior. A redução dos resultados de operações financeiras e o 

aumento dos custos operativos (+4,9%) contribuíram para que o resultado 

internacional se apresente inferior ao valor apurado em 2012. 

 

� Evolução dos custos operativos em linha com o programa definido para a área 

doméstica (redução de 100M€ no período 2013 a 2015): os custos operativos, em 

termos globais e em base comparável, diminuíram 2,0% com os custos domésticos 

a apresentarem uma redução de 5,3%, suportada na diminuição quer dos custos 

com pessoal (-4,2%), quer dos custos com serviços e fornecimentos de terceiros    

(-6,5%). 

 

� O rácio de crédito em risco, confirmando a tendência dos últimos dois trimestres, 

diminuiu para 10,6% (set,13: 11,3), a carga de provisionamento passou de 1,6% 

(ano de 2012) para 2,0% e o saldo das provisões para crédito em balanço 

aumentou para cerca de 3,4mM€ (+25,8% face a dez,12). O rácio de crédito 

vencido há mais de 90 dias (5,7%) manteve-se próximo do registo do 3º trimestre 

(5,6%). 

 
� Os rácios de cobertura por provisões melhoraram no 4º trimestre: a cobertura do 

crédito vencido há mais de 90 dias atingiu 119,9% (set,13: 118,2%) e a cobertura 

do crédito em risco foi de 64,5% (set,13: 58,5%). O rácio “Provisões para 

crédito/Crédito a clientes” atingiu 6,8% que compara com 5,3% no final do 

exercício de 2012 e com 6,6% em set,13. 

 

� No âmbito da recuperação do crédito em risco destaque para a política de 

cobertura das operações de crédito com particulares e empresas por garantias 

reais (57%) e para a recuperação pró-ativa das garantias. O valor dos imóveis em 

balanço atingiu 2,1mM€, idêntico ao registo de set,13. A venda destes ativos 

totalizou 444M€ (+103%), tendo superado o objetivo de 400M€ estabelecido. As 

vendas refletiram-se num ganho de 0,5M€. 
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PRINCIPAIS INDICADORES 31-Dez-13 31-Dez-12

ATIVIDADE (milhões de euros)

Ativos Totais (1)  93 342  97 765 -4,5%
Ativo  80 608  83 691 -3,7%
Crédito a Clientes (bruto)  49 722  50 399 -1,3%
Depósitos de Clientes  36 831  34 540 6,6%
Core Capital - Banco de Portugal  6 084  6 471 -6,0%
Core Capital - EBA  5 646  6 092 -7,3%

SOLVABILIDADE

Rácio de Solvabilidade (2)

- CORE TIER I - Banco de Portugal 10,6% 10,5% 0,1 pp

- CORE TIER I - EBA 9,8% 9,9% -0,1 pp

- TIER I 10,4% 10,4% 0,0 pp

- TOTAL 11,8% 11,3% 0,5 pp

LIQUIDEZ (milhões de euros)

Financiamento líquido do BCE (3)  5 414  6 897 - 1 483
Carteira Elegível para Operações de Repos  (BCE e outros)  20 912  22 256 - 1 344
Rácio Crédito/Depósitos (4) 121% 137% -16 pp

QUALIDADE DOS ATIVOS

Crédito Vencido >90 dias/Crédito a Clientes (bruto) 5,7% 3,9% 1,8 pp

Provisões para Crédito/Crédito Vencido > 90 dias 119,9% 136,9% -17,0 pp

Crédito em Risco/Crédito Total 10,6% 9,4% 1,2 pp

Provisões para Crédito/Crédito a Clientes (bruto) 6,8% 5,3% 1,5 pp

Custo do Risco (5) 2,0% 1,6% 0,4 pp

RESULTADOS / RENDIBILIDADE

Resultado do Exercício (M€) -517,6 96,1 ….

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) -6,9% 1,2% ….

Rendibilidade do Ativo (ROA) -0,62% 0,12% ….

EFICIÊNCIA

Cost to Income (com mercados) 59,8% 44,6% 15,2 pp

Cost to Income (sem mercados) 65,8% 57,2% 8,6 pp

REDE DE DISTRIBUIÇÃO (nº)

Rede de Retalho 788 775 13
 - Doméstica 643 666 -23

 - Internacional 145 109 36

(5) Provisões para Crédito/Crédito a Clientes bruto

Variação  

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

(3) Inclui financiamento e aplicações  do/no SEBC; o valor positivo significa um recurso; o valor negativo significa uma aplicação
(4) Rácio calculado de acordo com a definição para efeitos do objetivo fixado pelo Banco de Portugal para este indicador no Funding & Capital Plan

(2) Valores calculados com base no método IRB Foundation ; os dados de dezembro de 2013 são provisórios
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1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

O ano de 2013 ficou marcado por uma ligeira recuperação da atividade económica global, com 

uma aceleração do crescimento nos EUA no 2º semestre, suportada pela recuperação dos 

mercados do trabalho e da habitação e por fortes estímulos da política monetária, e com uma 

melhoria do sentimento em relação à Zona Euro. O PIB da Zona Euro regressou a crescimentos 

trimestrais positivos no 2º trimestre, sustentando a expectativa de um crescimento em torno de 

1% em 2014, após queda de 0,4% em 2013. O ano de 2013 foi ainda marcado por uma 

estabilização do crescimento na China, em torno de 7,7%. No entanto, nos países emergentes 

tem-se observado uma evolução menos favorável em resultado de uma desaceleração dos preços 

do petróleo e das commodities em geral. 

 

Com a recuperação da atividade e com a Reserva Federal americana a sinalizar uma atenuação 

do quantitative easing, as yields dos Treasuries e dos Bunds a 10 anos subiram, em 2013, de 

1,758% para 3,029% e de 1,316% para 1,929%, respetivamente. A perspetiva de uma liquidez 

menos acessível penalizou, em geral, os mercados emergentes. No Brasil, o real depreciou-se 

cerca de 13% face ao USD e perto de 17% face ao Euro e o índice Bovespa recuou 15,5%. Nos 

EUA e na Europa, a recuperação do crescimento e da confiança no contexto de políticas 

monetárias expansionistas beneficiou particularmente o mercado acionista. Nos EUA, os índices 

S&P500 e Nasdaq registaram ganhos de 29,6% e 38,3%, respetivamente. Na Europa, o DAX, o 

CAC e o IBEX avançaram 25,5%, 18% e 21,4%, respetivamente. Com a persistência de riscos 

“desinflacionistas”, o BCE reduziu a taxa de juro das operações principais de refinanciamento em 

novembro, de 0,5% para 0,25%. No entanto, a Euribor a 3 meses subiu 6pb no 4º trimestre e 

10pb no ano, para 0,287% e o Euro apreciou-se perto de 4,5% face ao USD, para EUR/USD 

1,379. 

 

Em Portugal, o desempenho favorável das exportações e uma tendência de estabilização na 

procura interna traduziram-se numa recuperação da atividade a partir do 2º trimestre. O 

crescimento manteve-se, no entanto, condicionado pelo processo de deleveraging em curso nos 

diferentes setores. O PIB registou uma queda anual de 1,5% em 2013, mas com a perspetiva de 

um crescimento próximo de 1% em 2014. O desemprego reduziu-se de 17,7% para cerca de 

15,3% da população ativa entre o 1º e o 4º trimestre de 2013, tendo ocorrido um aumento de 

12,8% na criação de novas empresas no nosso país que terá superado as 35 mil novas 

sociedades, registo largamente superior ao das empresas dissolvidas que terão atingido cerca de 

14 mil (-20% face ao ano de 2012). A capacidade líquida de financiamento da economia terá 

atingido cerca de 2,5% do PIB em 2013, com um aumento da poupança interna e com o défice 

das Administrações Públicas abaixo da meta de 5,5% do PIB. Portugal regressou aos mercados 
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de capitais com uma operação de troca de dívida em dezembro (6,6mM€), a que se seguiu, já em 

janeiro de 2014, uma emissão sindicada a 5 anos, num montante de 3,25mM€. Após um máximo 

de 7,5% em julho, a yield das OTs a 10 anos fechou o ano em 6,13%, prolongando a tendência 

de descida no início de 2014, para valores próximos de 5%. O PSI-20 valorizou-se cerca de 16% 

em 2013.      

 

 

2.  RESULTADOS 

O último trimestre de 2013 encerrou um exercício especialmente exigente no processo de 

ajustamento económico e financeiro de Portugal, o qual tem tido impactos no encerramento de 

muitas empresas e redução de postos de trabalho, embora com sinais de uma progressão mais 

favorável, o que não deixou de se fazer sentir sobre o desempenho do setor financeiro nacional. 

O prejuízo apurado pelo Grupo BES no exercício de 2013 foi de 517,6M€, determinado pela 

redução do produto bancário (-26,3%) e pelo reforço das provisões para imparidades (+18,6%). 

 

 

 

milhões de euros

Resultado Financeiro 1 034,3 1 180,5 - 146,2 -12,4%

+ Serviços a Clientes  693,4  828,4 - 135,0 -16,3%

= Produto Bancário Comercial 1 727,7 2 008,9 - 281,2 -14,0%

+ Resultados de Operações Financeiras e Diversos  172,1  570,2 - 398,1 -69,8%

= Produto Bancário 1 899,8 2 579,1 - 679,3 -26,3%

- Custos Operativos 1 137,0 1 149,1 - 12,1 -1,1%

= Resultado Bruto  762,8 1 430,0 - 667,2 -46,7%

- Provisões líquidas de Reposições 1 422,8 1 199,4  223,4 18,6%

para Crédito 1 005,1  814,8  190,3 23,4%

para Títulos  104,1  106,6 - 2,5 -2,3%

para Outros Ativos  313,6  278,0  35,6 12,8%

= - 660,0  230,6 - 890,6 ...

- Impostos sobre Lucros - 172,5  82,9 - 255,4 …

- Contribuição sobre o Setor Bancário  27,3  27,9 - 0,6 -2,2%

= Resultado após Impostos - 514,8  119,8 - 634,6 ...

- Interesses que não Controlam  2,8  23,7 - 20,9 -88,0%

= Resultado do Exercício - 517,6  96,1 - 613,7 ...

Resultado antes de Impostos 

absoluta

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS

Variáveis 2013
Variação 

relativa
2012
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No que respeita à evolução das principais variáveis da conta de exploração, destacamos: 

 

• o produto bancário total regista uma redução, em termos homólogos, de 26,3%; 

 

• os resultados de mercados e diversos apesar de positivos em 172,1M€, apresentam-se 

abaixo do registo do ano anterior (-69,8%), que beneficiou da redução significativa das yields 

da dívida pública portuguesa; 

 

• os custos operativos apresentam uma redução de 1,1% (-2,0% em base comparável), com 

a atividade doméstica a evidenciar uma redução de 3,8% (-5,3% em base comparável);  

 

• o reforço do provisionamento para imparidades, devido à conjuntura económica recessiva 

dos últimos anos, elevou-se a  1422,8M€, o qual incorpora os ajustamentos decorrentes do 

“Exercício Transversal de Revisão das Imparidades dos Créditos Concedidos (ETRICC)” 

solicitado pelo Banco de Portugal, exigindo um reforço adicional de 28,7M€ e a reavaliação de 

imóveis realizada nos termos definidos na Carta-Circular 11/13/DSPDR do Banco de Portugal, 

com um impacto de 52,9M€; e 

 
• a evolução dos indicadores do risco de crédito no 4º trimestre que mostram uma 

estabilização dos rácios de crédito vencido e uma redução expressiva, no trimestre, do rácio do 

crédito em risco para 10,7% (set,13: 11,3%). 

 

 

Atividade Doméstica e Internacional  

O resultado da área internacional apresenta-se positivo, apesar das dificuldades enfrentadas pelas 

economias dos países emergentes, contribuindo para a mitigação dos prejuízos registados na 

área doméstica. O produto bancário comercial internacional aumentou 1,6% (+16,6% em base 

comparável), sendo ainda de assinalar o crescimento conseguido no resultado financeiro 

(+31,8%).  

 

milhões de euros

Reportado Comparável(1) Reportado Comparável

Resultado Financeiro 470,9 357,1 357,1 31,8% 31,8%

+ Serviços Clientes 192,0 295,4 211,4 -35,0% -9,2%

= Produto Bancário Comercial 662,9 652,5 568,5 1,6% 16,6%

(1) excluindo comissões não recorrentes relacionadas com licenças de carbono

Variáveis 2013
2012

Variação relativa 
2013/2012

PRODUTO BANCÁRIO COMERCIAL
Atividade Internacional
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A quebra dos resultados de operações e diversos, o aumento dos custos operativos (+4,9%) e o 

custo com o provisionamento, no valor de 204,4M€, impediram que o desempenho e contributo 

das unidades internacionais atingissem uma maior relevância e o resultado se apresente inferior 

em 75,0% ao do ano anterior. 

 

O produto bancário doméstico, reflexo dos impactos da situação recessiva vivida em Portugal, 

contraiu-se em 31,0%. Os custos operativos, considerando os resultados das ações enquadradas 

no programa de racionalização em curso, apresentam uma redução homóloga de 3,8% (-5,3% 

em base comparável) enquanto as imparidades se reforçaram em 1218,4M€ (+25,2%) 

conduzindo a um prejuízo de 539,5M€. 

 

 

 

No Reino Unido, geografia que vem observando um papel crescente na captação de recursos 

wholesale, o resultado gerado aumentou perto de 70% para 32,6M€ e em França/Luxemburgo 

atingiu 10,3M€, crescendo 63,1% em relação ao ano anterior. Em Espanha, o registo de prejuízos 

decorre do custo com o provisionamento em consequência da recessão económica sentida na 

Península Ibérica e o desempenho em África regista uma menor contribuição para o resultado 

milhões de euros

Resultado Financeiro  563,4  823,4 -31,6%  470,9  357,1 31,8%

+ Serviços a Clientes  501,4  533,0 -5,9%  192,0  295,4 -35,0%

= Produto Bancário Comercial 1 064,8 1 356,4 -21,5%  662,9  652,5 1,6%

+ Resultados de Operações Financeiras e Diversos  216,0  499,2 -56,7% - 43,9  71,0 ...

= Produto Bancário 1 280,8 1 855,6 -31,0%  619,0  723,5 -14,5%

- Custos Operativos  751,9  782,0 -3,8%  385,1  367,1 4,9%

= Resultado Bruto  528,9 1 073,6 -50,7%  233,9  356,4 -34,4%

- Provisões líquidas de Reposições 1 218,4  973,5 25,2%  204,4  225,9 -9,5%

para Crédito  848,5  723,8 17,2%  156,6  91,0 72,0%

para Títulos  101,2  103,3 -2,0%  2,9  3,3 -12,5%

para Outros Ativos  268,7  146,4 83,5%  44,9  131,6 -65,8%

= - 689,5  100,1 ...  29,5  130,5 -77,4%

-  Impostos sobre Lucros - 160,8  66,6 ... - 11,7  16,2 …

- Contribuição sobre o Setor Bancário 26,0 27,9 -6,9% 1,3 - ….

= Resultado após Impostos - 554,7  5,6 ….  39,9  114,3 -65,1%

- Interesses que não Controlam - 15,2 - 2,9 ….  18,0  26,7 -32,1%

= Resultado do Exercício - 539,5  8,5 ….  21,9  87,6 -75,0%

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS 
Atividade Doméstica e Atividade Internacional

Variáveis
2013 Variação 20122013 Variação2012

ATIVIDADE DOMÉSTICA ATIVIDADE INTERNACIONAL

Resultado antes de Impostos 
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consolidado devido ao desempenho do BES Angola, que prossegue a implementação do novo 

plano estratégico, com adoção de um novo modelo de negócio. De referir que, em dezembro, se 

concretizou um aumento de capital do BES Angola no montante de 500 milhões de dólares, 

iniciativa que visou dotar o Banco da base de capital necessária à execução do plano de negócio 

naquele mercado. 

 

 

2.1 Resultado Financeiro 

O resultado financeiro atingiu 1034,3M€ e a sua redução (12,4%) decorre da recessão doméstica, 

do ajustamento do balanço às restrições financeiras do Programa de Ajustamento Económico e 

Financeiro e da dinâmica dos repreços dos ativos e passivos face à Euribor que tem permanecido 

em níveis historicamente baixos.  

 

milhões de euros

África(1) 19,3  33,9 - 14,6

Brasil 6,7  11,1 - 4,3

Espanha -47,8  15,7 - 63,5

TRIÂNGULO ESTRATÉGICO -21,8  60,7 - 82,5

Reino Unido  32,6  19,2  13,4

EUA  2,8  5,9 - 3,1

França/Luxemburgo  10,3  6,3  4,0

Macau  3,7  4,0 - 0,3

Outras(2) - 5,7 - 8,5  2,8

TOTAL  21,9  87,6 - 65,7
(1) engloba Angola, Moçambique, Cabo Verde, Líbia e Argélia

ATIVIDADE INTERNACIONAL

Geografias 20122013
Variação 
absoluta

Resultado por geografia

(2) engloba Venezuela, Polónia, Itália, India e México

milhões de euros

ATIVOS FINANCEIROS 68 583 4,77 3 271 69 443 5,14 3 571

Crédito a Clientes 49 848 4,63 2 308 50 316 5,02 2 528
Títulos e Outras Aplicações 18 735 5,14  963 19 127 5,45 1 043

APLICAÇÕES DIFERENCIAIS - - - - - -

ATIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 68 583 4,77 3 271 69 443 5,14 3 571

PASSIVOS FINANCEIROS 65 490 3,42 2 237 68 161 3,51 2 390

Depósitos 36 223 2,77 1 005 34 030 3,05 1 038
Dívida Titulada e Outros Passivos 29 267 4,21 1 232 34 131 3,96 1 352

RECURSOS DIFERENCIAIS 3 093 - - 1 282 - -

PASSIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 68 583 3,26 2 237 69 443 3,44 2 390

MARGEM/RESULTADO 1,51 1 034 1,70 1 181

0,22% 0,57%

RESULTADO E MARGEM FINANCEIRA

Euribor 3 meses (valor médio)

Variáveis

20122013

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)

Proveitos 
/ Custos

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)

Proveitos 
/ Custos
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Ao longo do exercício de 2013 fomos assinalando que a gestão da intermediação financeira se 

desenvolveu num cenário adverso marcado pelas seguintes limitações: (i) acesso restrito aos 

mercados financeiros de médio e longo prazo; (ii) necessidade de redução do nível de 

financiamento do BCE num contexto de inexistência de um mercado interbancário; (iii) intensa 

concorrência ao nível da captação de recursos junto dos clientes empresas (institucionais e 

retalho); (iv) evolução desfavorável da economia com efeitos negativos na qualidade dos ativos; 

(v) inexistência de estímulos à reanimação económica e consequente manutenção da fraca 

procura de crédito; e (vi) manutenção de taxas de referência em mínimos históricos.  

 

Em consequência, a margem financeira reduziu-se de 1,70% para 1,51% (-19pb) decorrente de 

uma redução para 4,77%, na taxa média dos ativos (-37pb), substancialmente superior à dos 

passivos que se reduziu apenas 18pb para 3,26%. 

 

 

2.2   Serviços a Clientes 

O comissionamento no ano de 2013 foi condicionado, inevitavelmente, pelo fraco dinamismo 

económico da conjuntura doméstica e pelo registo de resultados não recorrentes na área 

internacional no exercício anterior, apresentando uma redução homóloga de 16,3%. Excluindo os 

efeitos do custo com as garantias prestadas pelo Estado Português e comissões de natureza não 

recorrente registadas na área internacional em 2012, a quebra teria sido de apenas 6,1%. 

 

 

milhões de euros

absoluta relativa

Cobrança de Valores 15,7 17,0 -1,3 -7,7%

Operações sobre Títulos 74,3 73,4 0,9 1,2%

Garantias Prestadas 138,7 139,6 -0,9 -0,6%

Gestão de Meios de Pagamento 76,6 79,0 -2,4 -3,0%

Comissões sobre Empréstimos e Similares (1) 152,5 155,4 -2,9 -1,9%

Créditos Documentários 105,1 87,1 18,0 20,7%

Gestão de Ativos (2) 87,9 85,9 2,0 2,3%

Cartões 34,0 56,7 -22,7 -40,1%

Bancasseguros 29,5 47,6 -18,1 -38,0%

Assessoria, Servicing  e Diversos (3) -20,9 86,7 -107,6 ...

TOTAL 693,4 828,4 -135,0 -16,3%

Custos com garantias do Estado 60,6 58,5

Comissões não recorrentes do BES Angola - 84,0

TOTAL comparável 754,0 802,9 -48,9 -6,1%
(1) Inclui comissões sobre empréstimos, project finance , financiamentos externos e factoring
(2) Inclui fundos de investimento e gestão de carteiras
(3) Inclui custos com as garantias prestadas pelo Estado

SERVIÇOS A CLIENTES

Tipo de Comissões 20122013
Variação
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Os créditos documentários evidenciam uma dinâmica relevante, materializada num crescimento 

de 20,7%, fruto do desenvolvimento do negócio de trade finance com os países emergentes. 

Neste âmbito, não podemos deixar de salientar uma vez mais o papel que o BES tem tido na 

abertura de novos mercados às empresas portuguesas e o apoio dispensado nos respetivos 

processos de internacionalização.  

 

O comissionamento da gestão de ativos, reflexo do incremento da atividade relacionada com 

fundos de investimento e gestão discricionária de carteiras, apresenta-se superior em 2,3% ao 

registo homólogo de 2012, bem assim como as receitas relacionadas com as operações sobre 

títulos que aumentaram 1,2%. Os proveitos com origem nas garantias prestadas apresentam-se 

em nível idêntico do realizado em 2012. 

 

O comissionamento mais diretamente relacionado com a atividade empresarial doméstica, como 

as cobranças, empréstimos, corporate e project finance apresentam reduções. Os proveitos da 

utilização de cartões e de gestão de meios de pagamento (que agrega comissões de contas à 

ordem, transferências e ordens de pagamento) também sofreram uma erosão, consistente com a 

evolução do desemprego, a quebra do rendimento disponível das famílias e a consequente 

contração do consumo privado. A bancasseguros, que engloba produtos de poupança e seguros 

não-vida, evidencia uma evolução negativa, mas em recuperação face aos trimestres anteriores 

(1ºtri: 5,7M€; 2ºtri: 5,6M€; 3ºtri: 9,0M€; 4º tri: 9,2M€). 

 

 
2.3   Resultados de Operações Financeiras e Diversos 

Os resultados de operações financeiras e diversos são positivos em 172,1M€, mas 

substancialmente abaixo do registo do ano anterior (570,2M€). 

 

milhões de euros

Taxa de Juro, Crédito e Cambial 96,6 825,0 -728,4

Taxa de Juro 123,9 781,3 -657,4

Crédito -27,1 32,5 -59,6

Cambial e Outros -0,2 11,2 -11,4

Ações 107,1 -126,5 233,6

Negociação 48,6 -199,1 247,7

Dividendos 58,5 72,6 -14,1

Outros Resultados -31,6 -128,3 96,7

TOTAL 172,1 570,2 -398,1

RESULTADOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DIVERSOS

Tipo de Resultados 2013 2012 Variação 
absoluta
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O ano ficou marcado pelos receios de retirada dos incentivos por parte do FED e pela 

instabilidade social registada em alguns países emergentes, o que levou os investidores a 

considerarem que os mercados emergentes não apresentavam um prémio de risco ajustado, 

resultando numa desvalorização acentuada dos ativos e das moedas destes países. 

 

O Grupo BES atingiu resultados de mercado positivos com especial enfoque na área de taxa de 

juro e ações. 

 

A rubrica de “Outros Resultados” inclui 182M€ (valor bruto) provenientes do contrato de 

resseguro celebrado pela BES Vida, nos termos do qual foi ressegurada toda a carteira de seguros 

de vida (risco individual) da seguradora. Ainda, no âmbito da atividade seguradora registaram-se 

prejuízos de 40M€ relativos a prémios de seguro. No mês de dezembro verificou-se a perda de 

48,8M€ relativo à venda de ativos não financeiros detidos por uma nossa filial no exterior. 

 

 

2.4  Custos Operativos 

Os custos operativos situaram-se em 1137M€, valor inferior em 12,1M€ (-1,1%) ao registo do ano 

de 2012, com decréscimo na área doméstica (-3,8%) e aumento na área internacional (+4,9%). 

Sem os efeitos das novas consolidações, os custos ter-se-iam reduzido em 2,0%. 

 

 

  

milhões de euros

absoluta relativa

Custos com Pessoal  575,0  598,9 -23,9 -4,0%

Gastos Gerais Administrativos  454,1  442,1 12,0 2,7%

Amortizações  107,9  108,1 -0,2 -0,2%

1 137,0 1 149,1 -12,1 -1,1%

     Excluindo novas consolidações 1 117,1 1140,1 -23,0 -2,0%

Atividade Doméstica  751,9  782,0 -30,1 -3,8%

Excluindo novas consolidações  732,0  773,0 -40,9 -5,3%

Atividade Internacional  385,1  367,1 18,0 4,9%

TOTAL

CUSTOS OPERATIVOS

Natureza 20122013
Variação
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A área doméstica continua a evidenciar uma redução dos gastos conseguindo alcançar uma 

poupança de 30,1M€ (-3,8%), mais expressiva ainda (-5,3%; -40,9M€) se excluirmos os efeitos 

das novas consolidações. Os custos da área internacional registaram um aumento de 4,9% 

decorrente, sobretudo, da expansão geográfica que tem vindo a ser realizada no mercado 

angolano (abertura de 30 unidades no ano). Porém, os custos da área internacional, que em 

2012 aumentaram 9,3%, registaram sinais de desaceleração ao longo de todo o exercício de 

2013, refletindo a extensão do esforço de redução de custos no Grupo também às unidades no 

exterior.  

 

 

 

No que respeita aos custos com pessoal a área doméstica apresentou uma redução de 3,8%, 

suportada nas remunerações variáveis e na diminuição no número de colaboradores (menos 106 

colaboradores); sem o impacto das novas consolidações a redução teria sido de 4,2%. Apesar do 

alargamento do quadro de pessoal da área internacional (mais 378 colaboradores), os custos com 

pessoal reduziram-se 4,4%, sendo esta diminuição centrada sobretudo nas remunerações 

variáveis. 

 

Os gastos gerais administrativos, que registaram um crescimento de 2,7%, apresentam uma 

redução na atividade doméstica (-3,6%) e um acréscimo na área internacional (+18,2%). 

 

Nas amortizações também ocorreu uma redução na área doméstica (-5,4%) e a um aumento na 

área internacional (+13,3%), com um valor global de 107,9M€, um pouco abaixo do registo ano 

anterior (108,1M€). O desenvolvimento do negócio internacional tem exigido a realização de 

investimentos adicionais em ativos tangíveis e intangíveis, enquanto a nível doméstico, o 

encerramento de balcões (23 unidades) e a racionalização de estruturas e processos tem 

conduzido a uma redução dos investimentos e das respetivas amortizações.  

milhões de euros

absoluta relativa

Remunerações 458,6 483,8 -25,2 -5,2%

Pensões, Seg.Social e Outros Encargos Sociais 116,4 115,1 1,3 1,1%

575,0 598,9 -23,9 -4,0%

     Excluindo novas consolidações  569,2 594,7 -25,5 -4,3%

Atividade Doméstica 375,0 389,7 -14,7 -3,8%

     Excluindo novas consolidações 369,2 385,5 -16,3 -4,2%

Atividade Internacional 200,0 209,2 -9,2 -4,4%

TOTAL

CUSTOS COM PESSOAL

Natureza 20122013
Variação
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Plano de redução gradual de custos 

No quadro dos desafios que o setor financeiro atravessa e considerando o contexto económico e 

financeiro do país, o Grupo BES lançou um programa de racionalização e de redução gradual de 

custos operacionais, a implementar no triénio 2013-2015, que deverá originar poupanças de 

100M€ durante aquele período. O processo é gradual, sendo que os objetivos estabelecidos 

apontam para um redução de 3% em 2013, 5% em 2014 e 6% em 2015.  

A evolução dos custos domésticos coloca em evidência a concretização do objetivo traçado para 

este exercício, tendo sido alcançada uma diminuição de 30,1M€ (-3,8%) e vem consolidar as 

economias alcançadas nos últimos três exercícios traduzidas numa redução de custos de 15%      

(-135M€). 

 

 

2.5  Eficiência 

A contração tanto do produto bancário comercial como do produto bancário total, não obstante a 

redução dos custos operativos domésticos, conduziu ao agravamento dos indicadores de 

eficiência: 

 

 

 

2.6  Provisões 

O Grupo reconheceu um custo com imparidades no montante de 1422,8M€, quase o dobro do 

resultado bruto e representando um aumento de 18,6% face ao registo do período homólogo do 

ano anterior.  

 

O reforço de provisões do exercício de 2013 inclui os seguintes impactos: 

• reavaliação física de todos os imóveis adquiridos em reembolso de crédito, cuja data da última 

avaliação era anterior a 31 de julho de 2012, nos termos definidos pela Carta–Circular 

11/13/DSPDR de 20 de setembro do Banco de Portugal. Esta reavaliação, efetuada por peritos 

independentes, fez com que 90% dos imóveis passassem a ter uma avaliação com antiguidade 

 Cost to Income  (com mercados) 59,8% 44,6% 15,2 p.p.

 Cost to Income  (sem mercados) 65,8% 57,2% 8,6 p.p.

2013

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

Indicadores 2012 Variação 
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até um ano e 10% com antiguidade entre 12 e 18 meses. Esta iniciativa traduziu-se num 

reforço adicional de 52,9M€ de provisões representativo de uma desvalorização de 3,7%. Os 

imóveis adquiridos pelo BES por dação em cumprimento do crédito concedido encontram-se 

valorizados com base no valor de venda imediata (VVI); e 

• ação complementar de revisão de imparidades da carteira de crédito (ETRICC – Exercício 

Transversal de Revisão das Imparidades dos Créditos Concedidos), realizada por um segundo 

auditor independente nos termos definidos pelo Banco de Portugal, que se traduziu num 

reforço adicional de imparidades decorrente da aplicação, à exposição e condições dos créditos  

em 31/dez/13, dos critérios do ETRICC de 28,7M€. 

 

No contexto daqueles processos de revisão de imparidades e da persistência do ciclo recessivo 

doméstico, o reforço das imparidades para crédito elevou-se a 1005,1M€ (+23,4%), enquanto o 

custo com a imparidade na carteira de títulos foi de 104,1M€. As provisões para imóveis 

adquiridos por recuperação de créditos atingiram o montante de 218,2M€ e a dotação para 

imparidades em outros ativos elevou-se a 95,4M€. As provisões para outros ativos e 

contingências incluem cerca de 54M€ de imparidades originalmente reconhecidas para crédito 

concedido. 

 

 

 

O saldo das provisões para crédito no balanço no final do exercício de 2013 era de 3387,4M€ 

(+25,8%), o que fez elevar o rácio “Provisões para Crédito/Crédito a Clientes” para 6,8% 

(dez,12: 5,3%). 

 

 

 

 

 

 

absoluta relativa

Crédito 1005,1 814,8 190,3 23,4%

Títulos 104,1 106,6 -2,5 -2,3%

Imóveis por recuperação de crédito 218,2 40,1 178,1 ….

Outros ativos e contingências 95,4 237,9 -142,5 -59,9%

TOTAL 1 422,8 1 199,4 223,4 18,6%

20122013
Variação

milhões de euros

REFORÇO DE PROVISÕES

Reforços para imparidades de
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A carga de provisionamento do crédito (2,02%) foi superior em 40pb à suportada no ano 

precedente (1,62%). 

 

 

2.7 Rendibilidade 

Tanto a rendibilidade dos capitais próprios (ROE), como dos ativos (ROA) foram determinadas 

pela redução do produto bancário e pelo reforço de provisões para imparidades.  

 

 

 

 

3.  ATIVIDADE  

3.1  Evolução Geral 

A evolução da economia portuguesa manteve-se, ao longo de 2013, condicionada pelas metas do 

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Neste contexto, a atividade do Grupo BES ao 

longo do exercício desenvolveu-se em torno do reforço do equilíbrio e da solidez financeira do 

balanço, apostando em iniciativas de que se destacam: (i) implementação de um programa de 

deleverage, cujos resultados são visíveis na melhoria sustentada do rácio de transformação; (ii) 

estruturação do financiamento em torno de recursos estáveis (depósitos e produtos seguros vida) 

com redução do peso da dívida titulada; e (iii) manutenção de buffers nos níveis de capitalização 

por forma a assegurar o cumprimento dos rácios regulamentares tendo em vista a manutenção 

da autonomia estratégica do Grupo. 

 

milhões de euros

absoluta relativa

Crédito a Clientes (bruto) 49 722 50 399 - 677 -1,3%

Reforço de Provisões 1005,1 814,8 190,3 23,4%

Saldo de Provisões em balanço 3 387,4 2 692,3 695,1 25,8%

Carga de Provisionamento 2,02% 1,62% 0,40 pp

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 6,8% 5,3% 1,5 pp

PROVISÕES PARA CRÉDITO 

20122013
Variação

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) -6,94% 1,25%

Rendibilidade dos Ativos (ROA) -0,62% 0,12%

2013

RENDIBILIDADE

Indicadores 2012
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O rácio de transformação no final do ano era de 121%, inferior em 16pp ao apurado no final de 

2012. Esta progressão ficou a dever-se ao efeito conjugado do dinamismo na captação de 

depósitos de clientes que aumentaram 6,6% (+2,3mM€) e da redução de 1,4mM€ do crédito a 

clientes, líquido de provisões para imparidades. 

 

Um dos aspetos mais marcantes deste exercício prende-se com a evolução dos recursos totais de 

clientes que alcançaram 56,8mM€ representativos de um aumento de 650M€ (+1,2%) em relação 

a dezembro de 2012. A redução de 10,0% operada nos recursos de desintermediação foi 

largamente compensada pela performance dos depósitos (+6,6%) e dos produtos de seguros 

vida (+20,9%). 

 

192%

165%

141% 137%
121%

Dez,09 Dez,10 Dez,11 Dez,12 Dez,13

Rácio(1)Crédito/Depósitos

(1) Calculado nos termos definidos para efeitos da elaboração do Funding & Capital Plan (F&CP)

milhões de euros

absoluta relativa

Ativos Totais (1) 93 342 97 765 -4 423 -4,5%

Ativo 80 608 83 691 -3 083 -3,7%

Crédito a Clientes (bruto) 49 722 50 399 - 677 -1,3%

    Crédito a Particulares 13 198 13 762 - 564 -4,1%

      Habitação 10 815 11 134 - 319 -2,9%

      Outro Crédito a Particulares 2 383 2 628 - 245 -9,3%

    Crédito a Empresas 36 524 36 637 - 113 -0,3%

    (crédito  a PME's Winners ) 1 381 1 324  57 4,3%

Recursos Totais de Clientes 56 838 56 188  650 1,2%

    Recursos de Clientes de Balanço 46 577 44 785 1 792 4,0%

    Depósitos 36 831 34 540 2 291 6,6%

    Obrigações e Outros Títulos colocados em Clientes(2) 3 713 5 254 -1 541 -29,3%

      Produtos de Seguros Vida 6 033 4 991 1 042 20,9%

    Recursos de Desintermediação 10 261 11 403 -1 142 -10,0%

Rácio Crédito/Depósitos(3) 121% 137% -16 p.p.

(1) Ativo + Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado
(2) Inclui recursos associados às operações de titularização consolidadas e papel comercial
(3) Rácio calculado de acordo com a definição para efeitos do objetivo fixado pelo Banco de Portugal para este indicador no Funding & Capital Plan

ATIVOS, CRÉDITO E RECURSOS DE CLIENTES

31-Dez-13
Variação

31-Dez-12
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A redução observada na carteira de crédito bruto (-677M€) verificou-se, fundamentalmente, no 

segmento de crédito a particulares (-4,1%) decorrente da quebra do consumo e do reembolso do 

crédito à habitação; o saldo do crédito a empresas reduziu-se 0,3%, mas o apoio às empresas 

winners registou um crescimento de 4,3%. 

 

Paralelamente, e considerando os demais meios de financiamento da atividade, realçamos a 

redução do financiamento do BCE, líquido de aplicações, para 5,4mM€, ou seja, uma diminuição 

de 60,4% face ao montante máximo atingido em junho de 2012.  

 

 

 

Durante o ano de 2013 prosseguiu-se a estratégia de melhoria da estrutura de financiamento do 

ativo, no sentido de uma maior representatividade dos depósitos de clientes e de uma redução na 

dependência dos mercados financeiros promovendo, por essa via, uma gestão financeira mais 

autónoma e menos dependente das oscilações conjunturais do mercado de dívida. 

 

 

13,7

6,9
5,4

Jun,12 Dez,12 Dez,13

Financiamento líquido do BCE (1)

(valores em mil milhões de euros)

-60,4%

(1)  Financiamento deduzido das aplicações  

13,7

10,3 9,3

Jun,12 Dez,12 Dez,13

Financiamento Bruto do BCE
(valores em mil milhões de euros)

-31,7%

                        (1) Inclui financiamento do BCE

(valores em mil milhões de euros)
ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

6,96,96,96,9 7,07,07,07,0

14,314,314,314,3 17,817,817,817,8

35,735,735,735,7

13 ,013 ,013 ,013 ,0

6,06,06,06,0

25,425,425,425,4

36,836,836,836,8

Dez, 09Dez, 09Dez, 09Dez, 09 Dez,13Dez,13Dez,13Dez,13

Depósitos 
(31%)

Depósitos 
(46%)

Dívida Titulada
(16%)

Outros Passivos
(17%)(1)

Capital Próprio

82,382,382,382,3 80,680,680,680,6

Dívida Titulada
(43%)

Outros Passivos
(22%)(1) 

Capital Próprio

Produtos Seguros 
Vida (7%)
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No final do exercício de 2013 os depósitos posicionam-se como principal fonte de financiamento 

(46% ou 53%, se considerarmos também os recursos de clientes sob a forma de produtos de 

seguros vida) e a dívida titulada representa apenas 16% do ativo, contrastando significativamente 

com a representatividade no final do exercício de 2009 (data imediatamente antes da agudização 

da crise da Zona Euro ocorrida no início de 2010), altura em que a dívida titulada representava 

43% do financiamento do ativo naquela data e os depósitos apenas 31%. Em consequência do 

reforço dos recursos de clientes no financiamento do ativo o rácio de financiamento estável 

evoluiu positivamente fixando-se em 95%. 

 

 

Atividade Doméstica e Internacional 

A área internacional continua a evoluir no sentido de reforçar o seu posicionamento na atividade 

global do Grupo, não obstante a juventude de algumas das unidades operativas, as dificuldades 

que certas economias emergentes vêm experimentando e os ajustamentos estratégicos e 

reorganizações internas realizadas por outras unidades. Assim, o ativo experimentou um aumento 

de 8,0%, a carteira de crédito cresceu 4,8% e os recursos totais de clientes registaram um 

acréscimo de 11,8%.  

 

 

  

90%

94%
95%

Dez,11 Dez,12 Dez,13

RÁCIO DE FINANCIAMENTO ESTÁVEL(1)

(1) Calculado nos termos definidos para efeitos da elaboração do Funding & Capital Plan 

31-Dez-13 31-Dez-12 31-Dez-13 31-Dez-12

Ativos Totais (1) 64 149 70 252 29 193 27 513

Ativo 54 129 59 176 26 479 24 515

Crédito a Clientes (bruto) 36 927 38 191 12 795 12 208

Recursos Totais de Clientes 41 749 42 694 15 089 13 494

Rácio Crédito/Depósitos (2) 122% 136% -14 p .p . 117% 143% -26 p .p.

(1) Ativo Líquido + Atividade Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado
(2) Rácio calculado de acordo com a definição  para efeitos do objetivo fixado pelo Banco de Portugal para este indicador no Funding &  Capital Plan

ATIVIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS DOMÉSTICAS E NO EXTERIOR 

milhões de euros

Variáveis
Atividade Doméstica Atividade Internacional

-2,2%

Variação Variação

-8,7% 6,1%

-3,3% 4,8%

11,8%

8,0%-8,5%
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3.2  Principais Áreas de Negócio (Segmentos Operacionais) 

Caracterização Geral do Grupo 

O Grupo BES desenvolve a sua atividade suportada em propostas de valor direcionadas 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 e Venezuela, a internacionalização das empresas nacionais, a crescente interdependência 

das economias na Península Ibérica e as importantes comunidades de cidadãos portugueses 

estabelecidas em vários continentes, têm constituído a base para a expansão da estrutura 

internacional do Grupo. 

 

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 Ativos 

• Atividade de Seguros Vida (desde a aquisição da BES Vida em maio de 2012) 

• Mercados e Participações Estratégicas  

• Centro Corporativo 

 

Cada segmento engloba as estruturas diretamente dedicadas do BES, bem como as unidades do 

Grupo com o qual a atividade mais se identifica. A monitorização individual e isolada de cada 

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

da Comissão Executiva do BES, pela definição de estratégias e planos comerciais próprios para 

cada Segmento Operacional. 

 

Complementarmente é utilizada uma segunda segmentação da atividade e dos resultados 

baseada em critérios geográficos, individualizando a performance das unidades que operam em 

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

 

 

3.2.1 Retalho 

Este segmento engloba a atividade com clientes particulares, com destaque para a captação de 

depósitos, a venda de produtos de poupança, a gestão de contas e de meios de pagamento, a 



 
Apresentação dos Resultados do Exercício de 2013                                              Lisboa, 13 de fevereiro de 2014         

22

subscrição de produtos de seguros para particulares, os serviços de colocação de fundos de 

investimento, de compra e venda de títulos e de custódia, a concessão de crédito à habitação e 

ao consumo e o financiamento dos pequenos negócios. 

 

 

 
Este segmento de atividade está assente numa rede de balcões que atingiu no final de 2013 um 

total de 643 unidades em Portugal (uma redução de 23 agências desde o início do ano). O 

processo de otimização desta área de negócio permitiu registar uma redução homóloga de 6,5% 

dos custos operativos. A rede inclui 44 Postos Avançados e agências resultantes de parcerias com 

agentes de seguros ao abrigo do programa Assurfinance.  

 

A atividade de retalho continua a ser marcada por uma trajetória de crescimento significativa e 

sustentada dos recursos totais de clientes: +6,3% face a dezembro de 2012. Os recursos de 

clientes em balanço apresentam um crescimento de 5,5% face ao período homólogo, sendo de 

salientar o forte desempenho registado nos depósitos (+733M€ face ao período homólogo). Os 

níveis de crescimento de recursos registados pelo segmento de retalho, particularmente 

expressivos quando considerados à luz do contexto de adversidade económica que as famílias 

portuguesas enfrentam atualmente, decorrem da capacidade do Grupo em encontrar soluções de 

valor acrescentado para os seus clientes, mesmo em situações de mercado mais adversas, e da 

confiança que os clientes depositam na marca BES. 

 

Para o crescimento dos recursos neste período contribuiu também a captação de novos clientes, 

tendo sido captados 95,0 mil clientes novos. Os resultados positivos na aquisição de novos 

clientes resultam da articulação entre a rede de balcões e os principais canais de captação de 

clientes (em particular os programas Cross-Segment, Assurfinance e de Promotores Externos) que 

mantiveram um contributo central para o desempenho comercial do Retalho. A captação total do 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 14 689 15 680 -6,3%

Recursos de Clientes 12 963 12 289 5,5%

Produto Bancário Comercial 622,9 607,3 2,6%

Res. Operações Financeiras e Diversos 39,3 35,4 10,8%

Produto Bancário 662,1 642,8 3,0%

Custos Operativos 382,0 408,3 -6,5%

Provisões 61,3 74,5 -17,7%

Resultado antes de Impostos 218,8 159,9 36,8%

Cost to Income 57,7% 63,5% -5,8 pp

Dez,13

BANCA DE RETALHO

Variação               

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Variáveis Dez,12



 
Apresentação dos Resultados do Exercício de 2013                                              Lisboa, 13 de fevereiro de 2014         

23 

Grupo, incluindo as unidades internacionais, ascendeu a 171,9 mil clientes, o que representa um 

crescimento de 11,4% face ao registado em 2012. 

 

O Retalho tem procurado assegurar em permanência uma gestão otimizada da margem dos 

recursos, como forma de preservar a evolução do produto bancário. Ao longo de 2013 foi possível 

conjugar um crescimento expressivo de recursos com uma otimização da margem financeira que 

registou uma melhoria de 53 pontos base para 2,88%. Em consequência, o produto bancário 

deste segmento registou um crescimento homólogo de 3,0%. A evolução do produto bancário, 

aliada à redução dos custos e dos níveis de imparidade permitiu melhorar o resultado antes de 

impostos da área para 218,8M€. 

 

A atividade do Retalho foi ainda caracterizada pela manutenção de políticas seletivas de 

concessão de crédito e por importantes níveis de cross-selling. A dinâmica comercial tem-se 

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

exemplo importa destacar o crescimento da produção em diversas famílias de seguros, como por 

exemplo, os seguros de saúde, onde o lançamento da fórmula Essencial permitiu quase duplicar a 

venda de novas apólices face ao período homólogo, ou os seguros vida risco, que registam um 

aumento de 9,6% face a dezembro de 2012.  

 

Os Canais Diretos continuaram a afirmar-se como canal privilegiado no relacionamento com os 

clientes, nomeadamente, por: (i) disponibilização completa de um lote de serviços, consultas e 

transações possíveis de serem realizadas remotamente de forma automática; (ii) disponibilização 

de um dispositivo de vendas com particular incidência nos produtos de poupança e seguros, 

sendo possível a compra imediata na internet, a compra com apoio remoto de um operador 

telefónico ou o agendamento de uma reunião com o balcão ou gestor de conta respetivo; (iii) 

integração das plataformas de CRM (balcão, BESnet e BESdirecto), geridas centralmente e de 

forma unificada, com ofertas personalizadas para cada cliente no momento da sua interação com 

o canal remoto, revelando taxas de sucesso muito interessantes, confirmando a adequação das 

ofertas às necessidades dos clientes; (iv) disponibilização de novas soluções adequadas à 

mobilidade dos clientes, permitindo um acesso seguro, cómodo e permanente, em qualquer 

circunstância.  

O número de clientes que utilizam frequentemente o BESnet – internet banking de particulares – 

atingiu os 377 mil (+7% face ao período homólogo), estando no topo da penetração na base de 

clientes com internet banking em Portugal, com 44% de penetração, de acordo com os últimos 

dados Marktest. O número de acessos foi de 40 milhões, o que representa um crescimento de 

12%, em termos homólogos. 
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Olhando para a satisfação de utilização de sistemas de internet banking, de acordo com os 

últimos dados Marktest, o BESnet notabiliza-se como o serviço que recolhe o mais elevado grau 

de satisfação comparada, mantendo a liderança destacada na média do ano para a totalidade dos 

oito critérios de avaliação (segurança, design, serviços disponíveis, facilidade de utilização, 

disponibilidade, rapidez de carregamento das páginas, rapidez de execução de operações, 

satisfação global com o serviço). 

O BESmobile continua a crescer de forma muito significativa, alcançando 62 mil clientes 

frequentes no final do quarto trimestre. Dados da Marktest confirmam também a liderança do 

BES na utilização deste canal, com 7,1% de taxa de utilização, versus 5,1% de média para as 

restantes instituições financeiras. 

Em Outubro de 2013, foi lançada a nova aplicação BEStablet, disponível para clientes particulares 

e empresa, e totalmente concebida para a utilização no Apple iPad e em tablets Android. A nova 

aplicação apresenta soluções inovadoras e profundamente diferenciadas da restante oferta 

disponível no mercado nacional e mesmo no internacional. Destaca-se, neste contexto, a forma 

inovadora como é possível criar novas operações, que facilita grandemente a utilização pelos 

clientes, num processo muito amigável e eficaz. O BEStablet disponibiliza já um lote transacional 

alargado, que corresponde a mais de 90% das necessidades quotidianas e de mobilidade dos 

clientes.  

De destacar a excelente receção que o BEStablet tem tido, seja no número de clientes, que 

ultrapassa já a dezena de milhar, seja nas avaliações colocadas nas lojas de aplicações pelos 

clientes, com pontuação média de 4,7 em 5, que é um valor muitíssimo alto para qualquer tipo de 

“App”, e ainda mais quando comparado com as restantes aplicações do setor bancário. 

A satisfação dos clientes com o serviço BESdirecto é também elevada – 80% dos clientes 

declaram-se muito satisfeitos. O novo método de avaliação em contínuo permite monitorizar a 

qualidade, tal como é percecionada pelo cliente. Os níveis de qualidade alcançados refletiram-se, 

mais uma vez, na atribuição de um prémio da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).  

 

O Banco BEST atingiu, no final do exercício de 2013, 2,3mM€ de ativos de clientes sob custódia 

e apurou um resultado líquido de 10,2M€, representativos de um crescimento de 21% face ao 

ano anterior. O Banco foi este ano distinguido com três prémios que confirmam o seu sucesso 

enquanto líder na inovação da oferta de serviços e produtos financeiros em Portugal: (i) Prémio 

Melhor Site/App Mobile (ACEPI) - o serviço de mobile banking foi o vencedor da categoria 

Melhor Site/App Mobile para eCommerce, no âmbito dos Prémios Navegantes XXI 2013 da ACEPI 

(Associação do Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva), que distinguem os melhores 

projetos de comércio eletrónico e de marketing digital; considerado como dos serviços de mobile 

banking mais completos do mercado português, disponibiliza uma ampla panóplia de operações 

bancárias correntes e oferece um completo serviço de Bolsa, que permite aos clientes 
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acompanhar as principais bolsas a nível mundial e negociar mais de 1200 títulos; (ii) Prémio 

Melhor Site B2B (ACEPI) – também no âmbito dos Prémios Navegantes XXI 2013 da ACEPI, as 

soluções B2B e White Label foram os vencedores da categoria Melhor Site eCommerce B2B; 

através destas soluções, o Banco Best atua como um prestador de serviços de wealth 

management a nível mundial, sendo um exemplo único em Portugal de exportação de serviços e 

tecnologia bancária; e (iii) Prémio Melhor Projeto Tecnológico em Portugal (CIO Awards 

2013) – o motor de pesquisa “Best Guru” foi premiado como o melhor projeto tecnológico 

desenvolvido em Portugal, na edição de 2013 dos CIO Awards promovidos pela IDC, empresa 

líder mundial na área de market intelligence; o “Best Guru” é um inovador motor de pesquisa 

para produtos de investimento que permite um acesso fácil, rápido e direto ao portefólio de 

milhares de produtos de asset management e trading do Banco Best, incluindo mais de 2000 

fundos de investimento de quarenta sociedades gestoras, cerca de 1800 certificados, mais de 

1000 ações dos principais mercados internacionais e obrigações e ETF de todo o mundo. 

 

A situação económica e financeira do País e as medidas tomadas a nível governamental tiveram 

reflexos na economia da Região Autónoma dos Açores e condicionaram a atividade do Banco 

Espírito Santo dos Açores no exercício de 2013, que ficou marcado por um lado, pela 

desaceleração na concessão de crédito e pelo relativo sucesso no controlo e recuperação de 

algumas situações de crédito irregular e por outro, pela evolução negativa dos recursos de 

balanço, decorrente da transferência de recursos de clientes para produtos fora de balanço. O 

Banco manteve a sua estratégia de aumento da quota de mercado e captação de novos clientes 

(durante este ano foram captados 3628 novos clientes), através de assinatura de novos 

protocolos com empresas, associações e outras instituições regionais, e dando especial relevância 

ao projeto de parceria assurfinance com a Companhia de Seguros Tranquilidade e com os 

promotores externos. Adicionalmente, foi decidida uma viragem estratégica de aproximação e 

envolvimento com o setor agrícola, um dos mais importantes setores de atividade nos Açores. As 

ações de índole comercial e social foram reforçadas, com o objetivo de, cada vez mais, o         

BES Açores se assumir como um banco vocacionado para o serviço ao cliente e à sociedade e 

como único banco a operar nos Açores com sede na Região. Ao nível da atividade salienta-se a 

evolução registada nos depósitos de clientes (-8%) e no crédito concedido a clientes (-6%). Os 

recursos totais de clientes, que incluem os de fora de balanço, totalizaram 497M€ o que 

representa um acréscimo de cerca de 7% em relação a 2012. O exercício encerrou com um ativo 

de 445,5M€, o que representa uma variação homóloga de -13%, e o resultado foi negativo, no 

montante de 1025m€, influenciado, sobretudo, pela evolução do resultado financeiro (-1,5M€) e 

pelo reforço do provisionamento para crédito (+2,6M€), não obstante, a existência de um 

razoável nível de garantias reais. 
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3.2.2   Empresas e Institucionais 

Esta área integra a atividade das empresas de média e grande dimensão, por um lado, e os 

clientes institucionais e municípios, por outro. O Grupo BES detém uma importante presença 

neste segmento, fruto do seu apoio ao desenvolvimento do tecido empresarial nacional, 

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

 

 

 

A evolução dos resultados deste segmento continua influenciada pela aumento da sinistralidade 

do crédito, o que se tem vindo a traduzir em necessidades de reforço do provisionamento. Para 

contrariar o impacto deste efeito, o Grupo BES tem atuado ao nível dos seguintes vetores: (i) 

intensificação das práticas de prevenção do risco, nomeadamente através de maiores níveis de 

colateralização das operações de crédito, tanto nas novas operações como no stock; (ii) 

atualização permanente das políticas de pricing, tanto ao nível dos spreads de crédito, como ao 

nível das taxas praticadas na captação de recursos e no combate a práticas de 

descontos/isenções no comissionamento e (iii) otimização da base de custos. A atuação ao nível 

do preço permitiu registar, um crescimento do produto bancário de 12,6% face ao período 

homólogo do ano anterior. As iniciativas de reestruturação da base de custos permitiram atingir 

uma quebra homóloga de 3,8% dos mesmos. 

 

Nos últimos anos as empresas portuguesas viraram-se como nunca antes para o exterior, em 

busca de novos mercados para os seus produtos e para desenvolver a sua atividade, tendo as 

exportações portuguesas crescido cerca de 50% desde 2009, em termos acumulados. O BES 

acompanhou este processo, e estruturou-se de modo a oferecer um conjunto de serviços e 

produtos que respondessem às necessidades das empresas neste desígnio de internacionalização. 

O serviço oferecido está assente na Unidade Internacional Premium, que é composta por dois 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 20 801 21 039 -1,1%

Recursos de Clientes 11 131 10 449 6,5%

Produto Bancário Comercial 599,2 537,3 11,5%

Res. Operações Financeiras e Diversos 13,4 7,0 90,3%

Produto Bancário 612,6 544,3 12,6%

Custos Operativos 58,7 61,1 -3,8%

Provisões 631,0 641,0 -1,6%

Resultado antes de Impostos -77,1 -157,7 51,1%

Cost to Income 9,6% 11,2% -1,6 pp

Variáveis

BANCA DE EMPRESAS E INSTITUCIONAIS

Variação               

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Dez,12Dez,13
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tipos de gestores: os gestores de instituições financeiras, que desenvolvem relações com 

instituições financeiras nos países onde o Grupo BES não está presente, de forma a melhor 

podermos servir os clientes, e gestores comerciais especialistas em negócio internacional, que 

oferecem um conhecimento acumulado das características relevantes de cada mercado 

internacional, ao tecido empresarial nacional. Durante 2013 os gestores de negócio internacional 

apoiaram 770 empresas, que se apresentavam nas mais diversas fases do processo de 

internacionalização. 

 

Para as empresas que recorrem ao Grupo, outras vantagens se somam ao usufruto deste 

conhecimento acumulado, de que se destaca no ano de 2013: 

• Prosseguimento da dinamização do acesso à rede de Unidades Internacionais do BES, assim 

como a uma vasta rede de bancos parceiros correspondentes do BES, que se tem estendido 

para os mercados emergentes, cada vez mais procurados pelas empresas, conseguindo desta 

forma disponibilizar aos nossos clientes as mais variadas soluções para o comércio 

internacional e para a implementação das suas estruturas nos diferentes países; 

• Serviços inovadores de suporte às fases de prospeção de mercados, como sejam o ISKO, um 

documento com informações detalhadas de cada país, que concentra de forma bastante 

prática as características relevantes para a decisão de internacionalização, e o BES Fine Trade, 

uma aplicação que identifica os mercados potenciais de exportação de um bem transacionável 

no Mundo. Serviços que estão agora disponíveis online; 

• Novos produtos, seja o seguro de crédito à exportação, disponibilizado através de uma 

parceria com a Coface, uma das líderes mundiais em seguros de crédito, ou o financiamento à 

exportação, que financia desde a fase inicial em que a empresa está ainda a adquirir o que 

necessita para a produção com vista à exportação; 

• Participação em missões empresariais organizadas pelo BES. Em 2013 foram organizadas 

missões à Indonésia e Timor, Argélia, Polónia, alguns mercados que têm em comum um 

enorme potencial para as empresas portuguesas, com um total de 92 participantes; 

• Abertura de novos mercados, através de missões das equipas do BES a países com potencial 

de desenvolvimento das relações económicas com Portugal: Gana, Costa do Marfim, Senegal, 

Uruguai, Roménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Oman, Kuwait, Abu Dhabi, Mongólia e Coreia do 

Sul. 

 

No caso específico da interligação económica do mercado ibérico, a continuação da articulação 

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

ação comercial de captação e desenvolvimento de negócio, tendo-se captado 267 novos clientes 

em 2013. Cerca de 50% das empresas ibéricas de bom risco são clientes do Grupo BES. 
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Relativamente à Inovação e ao Empreendedorismo, o Grupo BES manteve a sua aposta em 

apoiar transversalmente estes eixos do ciclo de desenvolvimento das empresas, que se tornaram 

vitais para a economia nacional. 2013 foi já o terceiro ano completo em que a equipa de 

especialistas de inovação articulou, no terreno, a sua atividade de forma muito próxima com a 

Espírito Santo Ventures, Sociedade de Capital Risco. Na prática, o envolvimento do Banco com 

clientes de perfil puramente inovador tem sido gradualmente crescente, contando-se mais de 350 

clientes com estas características altamente criteriosas. No que respeita ao investimento em 

Start-ups, 2013 representou o ano em que ocorreu o maior crescimento no número de 

participadas portuguesas nos fundos da Espírito Santo Ventures, num total de 6 investimentos. A 

estas empresas juntam-se mais outras 8 participadas que foram investidas em 2011 e 2012, 

permitindo hoje cobrir uma grande parte do território nacional com empresas apoiadas 

diretamente pelo Grupo. 

 

Adicionalmente, destaca-se a realização da 2ª edição do Programa de Gestão Avançada para 

Empreendedores e Inovadores, organizado pelo BES com o apoio da Universidade Católica, no 

qual participaram 28 empreendedores, todos de perfil altamente especializado e tecnológico, que 

puderem desenvolver os seus Business Plans e apresentá-los a potenciais investidores oriundos 

das várias áreas do Ecossistema de Inovação português.  

 

As iniciativas de apoio às exportações e ao empreendedorismo que foram levadas a cabo durante 

o ano, resultaram numa dinâmica muito positiva junto das empresas de bens transacionáveis, de 

cariz exportador e inovador, com bom nível de risco (PME Winners). Para além de se terem 

captado 169 novos clientes Winners, o crédito concedido pelo Grupo BES a este importante 

segmento de empresas, aumentou 57M€ (crescimento de 4,3% durante 2013). 

 

Em dezembro, foram mais uma vez premiados 4 projetos inovadores em outros tantos setores de 

atividade na edição de 2013 do Concurso Nacional de Inovação BES (CNIBES), que este ano de 

2014 celebrará a sua 10ª edição. Registe-se que dos investimentos recentemente efetuados em 

start-ups portuguesas, já se contam 4 que ao longo do seu desenvolvimento foram premiadas 

justamente no CNIBES. 

 

Em relação às Linhas de Crédito Protocoladas PME Investe, PME Crescimento e Investe QREN, o 

Grupo tem dinamizado junto do tecido empresarial estes importantes instrumentos de apoio às 

PMEs nacionais. Na globalidade das linhas já foram aprovados 3160M€ de crédito. Nas principais 

linhas em vigor - PME Crescimento 2013 e Investe QREN - o BES apresenta quotas de mercado 

expressivas – 18,3% (467M€) e 41,8% (88M€), respetivamente. Particular destaque para a linha 
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específica PME Crescimento 2013 Exportadoras, onde o Banco é líder com uma quota de mercado 

de 37,4% (192M€). 

 

Em finais de novembro, o BES contratou linhas de crédito com o Banco Europeu de Investimento 

(BEI) – 200M€ - e Fundo Europeu de Investimento (FEI) – 160M€. Estes protocolos têm 

proporcionado a concessão de crédito às PME nacionais em condições bastante favoráveis. Só em 

novembro e dezembro de 2013 foram aprovados mais de 100M€ ao abrigo destes novos 

instrumentos. 

 

Face ao atual contexto de mercado, o apoio à tesouraria das empresas continua a constituir um 

dos principais focos de atuação. Neste campo importa realçar a continuação da forte presença do 

Grupo BES nas soluções de factoring, com uma quota de mercado de 21,5% representativa de 

1292M€ de crédito sob gestão. Através do BES Express Bill, o Banco continua na vanguarda da 

inovação financeira para o tecido empresarial, promovendo ativamente a dinamização da 

atividade económica, a adoção de boas práticas na gestão financeira e contribuindo para a 

melhoria da saúde financeira das empresas. Este serviço inovador, que cumpre agora 4 anos de 

experiência, assume um papel cada vez mais evidente enquanto fonte de liquidez fundamental e 

instrumento gerador de confiança nas transações comerciais entre empresas, continuando a 

ganhar preponderância entre as soluções de gestão de pagamentos e recebimentos. Sendo uma 

rede de pagamentos e recebimentos simples, completa e garantida que liga todas as empresas 

(micro, pequenas, médias e grandes empresas), mais de 17 mil empresas já utilizaram o BES 

Express Bill, estando contratados mais de 2600M€ em limites de crédito, o que permite garantir e 

antecipar mais de 13mM€ de pagamentos por ano. 

 

O Banco Espírito Santo e a Edenred, líder mundial no mercado de serviços pré-pagos, uniram 

esforços para estimular o desenvolvimento do setor que se dedica à entrega de benefícios sociais 

pelas empresas aos trabalhadores, criando em junho uma joint-venture para operar neste 

domínio no mercado português. No atual contexto económico e social, este acordo representa um 

passo em frente na implementação de novas soluções que melhorem a qualidade de vida dos 

trabalhadores (por exemplo, no apoio à infância e educação) e a eficiência e produtividade laboral 

das organizações. Fruto ainda do acordo, a Edenred Portugal passa a assegurar a emissão e 

gestão dos cartões-refeição, área em que o BES se revelou pioneiro em Portugal, com o 

lançamento em 2004 do primeiro “cartão vale de refeição”, o Cartão à la card. Num universo 

estimado de 3 milhões de potenciais beneficiários, o Euroticket à La Card tem condições para 

consolidar a sua liderança, beneficiando da experiência e know-how do BES e da Edenred. 
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Na área dos Canais Diretos, o número de clientes frequentes no BESnetwork–internet banking 

para empresas –, atingiu os 63 mil, o que representa um crescimento de 10% face ao período 

homólogo. O número de acessos atingiu os 20,2 milhões (+34% face a dezembro de 2012). No 

âmbito dos prémios World’s Best Internet Banks in Europe 2013, e pelo segundo ano consecutivo, 

o BESmobile conquistou o prémio da revista Global Finance para “o melhor serviço de mobile 

banking de empresas da Europa”, no ano de 2013. O ano de 2013 consagrou ainda, pela 

quarta vez na sua história e pelo terceiro ano consecutivo, o BES como o Best 

Corporate/Institutional Internet Bank em Portugal, confirmando a qualidade e 

versatilidade do serviço BESnetwork. 

 

 

3.2.3  Private Banking 

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

ativo 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. 

 

 

 

Os recursos totais de clientes nesta importante área de negócio registaram um crescimento de 

2,1% face ao período homólogo; os recursos de balanço, constituídos na totalidade por 

depósitos, registaram um aumento expressivo de 9,5% face ao período homólogo. 

 

As iniciativas de melhoria de margem de recursos levadas a cabo ao longo de 2013 permitiram 

alcançar um aumento de produto bancário de 21,4%. A estrutura de custos operativos foi 

otimizada, o que conduziu a uma quebra de 5,4% face ao período homólogo. A conjugação 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto)  856  933 -8,3%

Recursos de Clientes 1 633 1 491 9,5%

Produto Bancário Comercial 133,3 113,4 17,6%

Res. Operações Financeiras e Diversos 12,3 6,6 87,3%

Produto Bancário 145,6 119,9 21,4%

Custos Operativos 17,0 18,0 -5,4%

Provisões 5,9 2,4 142,3%

Resultado antes de Impostos 122,7 99,5 23,3%

Cost to Income 11,7% 15,0% -3,3 pp

Variação               Dez,12Variáveis Dez,13

PRIVATE BANKING

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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destes dois fatores permitiu alcançar uma melhoria 23,3% no resultado antes de impostos face 

ao registado em 2012, evoluindo para 122,7M€. 

 

 

3.2.4  Banca Comercial Internacional 

Este segmento integra as unidades de negócio localizadas no exterior, cuja atividade bancária é 

dirigida tanto a empresas como particulares, excluindo o negócio de banca de investimento e de 

gestão de ativos. O desempenho desta área de negócio continua a revelar-se positivo, com 

reflexos no dinamismo da captação de recursos de clientes (+25,7%) – em grande medida 

baseado na emissão de obrigações colocadas em clientes institucionais - e do crédito a clientes 

(+4,4%) estando este ligado à expansão da atividade da nossa filial em Angola. A redução do 

produto bancário e o crescimento dos custos operativos (+10,5%) e das provisões (+15,9%) fez 

com que o resultado antes de impostos, no montante de 4,8M€, se apresente inferior em 96,2% 

ao do exercício de 2012.  

 

 

 

Durante o exercício de 2013, a atividade da Sucursal do BES em Espanha manteve uma 

evolução positiva, não obstante a persistente instabilidade económica e financeira nacional e 

internacional, sendo de destacar os seguintes aspetos: (i) cumprimento do programa de 

expansão da rede comercial, que terá continuidade no próximo exercício com a abertura de novos 

balcões em locais de interesse onde o banco ainda não esteja presente; (ii) crescimento de 

75,3% dos depósitos de clientes com manutenção do volume de crédito, em resultado da 

prossecução da política de reforço da auto suficiência financeira da Sucursal; (iii) manutenção dos 

volumes de risco fora de balanço em torno dos 1300M€; (iv) continuidade no apoio à atividade 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 12 156 11 642 4,4%

Recursos de Clientes 11 410 9 080 25,7%

Produto Bancário Comercial 558,5 524,5 6,5%

Res. Operações Financeiras e Diversos -49,4 48,3 -202,3%

Produto Bancário 509,1 572,8 -11,1%

Custos Operativos 266,1 240,9 10,5%

Provisões 238,2 205,5 15,9%

Resultado antes de Impostos 4,8 126,4 -96,2%

Cost to Income 52,3% 42,1% 10,2 pp

BALANÇO

Dez,12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BANCA COMERCIAL INTERNACIONAL

Variáveis Dez,13 Variação               
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internacional das empresas, com um volume de negócio estabilizado em torno dos 920M€, 

acompanhado do crescimento do número de clientes internacionais ativos que atingiu os 188, 

representativo de um crescimento anual de 12,5%; (v) crescimento do número de clientes 

(+56,0% em termos homólogos), com um incremento de mais de 12 300 clientes face ao registo 

de dezembro de 2012, suportado, sobretudo, na banca de particulares e private (+59,1%); (vi) 

prossecução de uma gestão prudente do risco de crédito, com forte reforço do provisionamento 

exigido pela situação económica, sua evolução e seus efeitos diretos e induzidos. Reflexo dos 

referidos desenvolvimentos foi possível manter a tendência de melhoria das margens das 

aplicações creditícias, compensando os efeitos da pressão sobre os custos dos passivos 

decorrente da forte concorrência na captação de depósitos. De assinalar o crescimento do 

produto bancário comercial (+3,1%) e a contenção de custos, que levaram ao registo de um 

resultado de exploração de 65,7M€. 

 

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

ao nível do mercado europeu. Em 2013, o ativo manteve-se acima dos 5mM€ sustentado pelo 

programa de EMTN, apesar de evidenciar uma significativa redução dos recursos de clientes em 

balanço, com a angariação de depósitos 19% abaixo do valor registado em dezembro de 2012. O 

crédito a clientes também se apresenta a níveis inferiores aos do final de 2012 (-4%). Apesar do 

contexto adverso, é importante destacar que o produto bancário comercial se situou em 48,7M€ e 

que a estrutura de custos de funcionamento continuou em processo de ajustamento, 

apresentando uma redução de 6%, em termos homólogos. O resultado da Sucursal ascendeu a 

23,1M€. 

 

O Espírito Santo Bank (Miami/EUA) registou um crescimento significativo da atividade em 

2013, encerrando o exercício com um ativo de 795 milhões de dólares (+27% relativamente a 31 

de dezembro de 2012) e alcançando os níveis mais elevados, desde sempre, em termos de 

depósitos e crédito a clientes. O crescimento dos depósitos (+142 milhões de dólares) suportou o 

incremento de 92 milhões de dólares no crédito a clientes sem, no entanto, se deixar de manter 

os padrões seguros e conservadores na avaliação do crédito, não obstante os dados positivos que 

o mercado imobiliário do sul da Florida vem apresentando, sobretudo no segmento de construção 

de luxo. O Banco tem centrado a sua atuação por um lado, sobre os não residentes, compradores 

de segundas residências no sul da Florida que constituem um segmento de mercado atrativo e de 

elevada qualidade de risco e por outro, no apoio à exportações para a América Latina, garantidas 

ou seguras pelo US Eximbank (Export-Import Bank of the United States) e por outras Export 

Credit Agencies de países desenvolvidos. As áreas de private banking e de gestão de fortunas e a 

recém-criada unidade de consultoria de investimento, em conjunto com a broker/dealer            
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ES Financial Services, disponibilizam uma oferta diversificada de produtos aos clientes de modo a 

que estes vejam cumpridos os seus objetivos financeiros, com os ativos sob gestão a atingirem, 

no final do exercício, um montante de cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Em 2013 foi 

reafirmado o rating “5Star” a classificação mais elevada atribuída, pela primeira vez ao ES Bank 

em 2012, pelo Bauer Financial e baseada na qualidade dos ativos, liquidez e solvabilidade. O 

resultado do exercício situou-se em 2,2 milhões de dólares. 

 

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

maioritariamente nos EUA e Brasil. Em 2013 permaneceram as dificuldades no acesso à liquidez 

nos mercados pelo que a atividade continuou a desenvolver-se com extrema prudência e enfoque 

na desalavancagem (redução da carteira de crédito em 57% face ao final de 2012) e na gestão e 

monitorização do risco, de acordo com as linhas atuais da estratégia internacional do Grupo. De 

realçar o resultado alcançado que se situou em 3,0M€. 

 

O Banco Espírito Santo Angola (Angola) prosseguiu ao longo de 2013 a implementação do 

novo plano estratégico que visa a evolução do modelo de negócio nas seguintes vertentes: (i) 

evolução para um modelo de banca aspiracional, com enfoque nos segmentos de maior valor nas 

empresas (top corporate) e particulares (top private), prevendo-se o desenvolvimento da oferta 

para entrada em novos segmentos de empresas (petrolíferas, médias e pequenas empresas) e 

particulares (segmento de afluentes), com o objetivo de aumentar o número atual de clientes 

ativos; (ii) expansão da rede de agências, com abertura de novos balcões e novos centros de 

empresa no espaço de dois anos; (iii) revisão da estratégia comercial, com implementação de 

formas de comunicação e marketing centradas na oferta e na criação de um novo modelo de 

dinamização comercial; (iv) desenvolvimento de uma estratégia multi-canal que permita maior 

alcance na angariação de clientes e na prestação de serviços inovadores; e (v) desenvolvimento 

das áreas de suporte, como forma de sustentar a implementação do novo modelo de negócio, 

com especial ênfase na política de recursos humanos assente na deteção de quadros locais, sua 

formação e desenvolvimento. Enquadrado nesta revisão estratégica procedeu-se à criação da 

Direcção de Empresas Petrolíferas, Direcção Top Corporate e Direcção de Clientes Institucionais 

tendo em vista a criação de novas propostas de valor para estes segmentos de negócio; 

concretizou-se a abertura de 30 novas agências e 3 novos centros de empresas estabelecendo 

presença em mais sete províncias; promoveu-se a definição de um novo modelo de objetivos e 

incentivos comerciais enquadrados no novo modelo de negócio; e lançou-se uma campanha de 

captação de novos clientes e recursos. A expansão das áreas de negócio levou à criação e reforço 

de unidades centrais de controlo e suporte, ao incremento do número de colaboradores e ao 

aumento significativo do número de horas de formação. O Banco continuou a ser reconhecido 
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internacionalmente, tendo sido distinguido como o Best Trade Finance Bank e Best Foreign 

Exchange Provider prémios atribuído pela revista Global Finance. No que se refere à atividade, os 

ativos totalizaram 8235M€, representando um acréscimo de 4% quando comparado com o ano 

anterior, impulsionados pelo aumento da carteira de crédito que totalizou 5887M€ (+9%) e com 

os recursos de clientes a decrescerem 6%. O produto bancário elevou-se a 220M€, menos 26% 

que no ano anterior, devido, essencialmente, à redução do nível de comissionamento, que em 

2012 incluía comissões não recorrentes resultantes da estruturação de operações no mercado de 

energia, e ao reconhecimento de perdas relacionadas com ativos não financeiros no montante de 

48,8M€. Destaque para a performance do resultado financeiro que se cifrou em 235M€ (+66%), 

por via da redução dos custos de financiamento. Os custos operativos apresentam um incremento 

de 9% decorrente da implementação do novo plano de expansão de negócio, tendo o resultado 

atingido os 40,3M€. 

 

A atividade do BES Cabo Verde (Cabo Verde), com sede na Cidade da Praia e dispondo de um 

segundo balcão em Santa Maria (ilha do Sal), centra-se no mercado local de empresas, com 

particular importância para as empresas do setor público e filiais de grupos portugueses com 

interesses económicos em Cabo Verde, e no mercado de afluente local. Em 2013, o Banco quase 

triplicou o total de recursos de clientes (127M€ no final do ano a 127M€), terminando o ano com 

um ativo de 219M€.  

 

A atividade do Banco Espírito Santo do Oriente (Macau /República Popular da China) em 

2013 desenvolveu-se num contexto de forte crescimento do PIB (+10%) da Região 

Administrativa Especial de Macau, impulsionado pela performance dos setores do 

jogo/entretenimento e do turismo, com a manutenção de uma baixa taxa de desemprego (1,9% 

da população ativa) e o aumento do consumo privado, fruto da subida generalizada dos salários. 

O exercício ficou marcado pela importância crescente do negócio de corporate banking e de trade 

finance associado ao negócio local e aos fluxos comerciais entre a República Popular da China e 

os países de expressão portuguesa onde o Grupo BES está presente. De sublinhar o volume das 

operações de créditos documentários (e.g. L/C Advising, Forfaiting e Discount), fruto da ação 

comercial e operacional do Banco em concertação com a área Internacional do BES e do 

estreitamento do relacionamento com os principais bancos chineses com quem se tem vindo a 

assinar diversos acordos instrumentais no desenvolvimento deste tipo de negócio. A fidelização e 

o crescimento da base de depósitos ao longo dos últimos anos, por força de um excelente 

relacionamento com as autoridades locais, continuam a assumir particular relevância no contexto 

atual, tendo-se continuado a desenvolver iniciativas comerciais junto dos vários segmentos de 

clientes. Os principais indicadores de gestão apresentaram a seguinte evolução face ao exercício 



 
Apresentação dos Resultados do Exercício de 2013                                              Lisboa, 13 de fevereiro de 2014         

35

anterior: o ativo atingiu cerca de 390M€ (-13%), o produto bancário apresentou um acréscimo de 

4%, quantificando-se 7,2M€ e o resultado do exercício foi de 3,7M€ registando um decréscimo de 

7%, para o qual contribuíram, negativamente, as variações cambiais do EUR/MOP, bem como o 

impacto inicial dos custos associados à implementação do plano estratégico. 

 

A atividade desenvolvida pela Banque Espírito Santo et de la Vénétie (França) no decurso 

do exercício de 2013 e de acordo normativo local, e apesar do crescimento de 26,9% do 

resultado bruto de exploração, materializou-se num resultado antes de impostos de 6,2M€, 

representativo de uma redução de 58,1% face ao período homólogo do ano anterior. Esta 

evolução resultou por um lado, do crescimento de 7,7% dos custos gerais, decorrente do reforço 

das funções de suporte e do recurso à intervenção de equipas externas, e do aumento do custo 

do risco e por outro, da incorporação de resultados não recorrentes em 2012. O resultado líquido 

situou-se em 3,8M€, que compara com 9,6 milhões apurados em 2012. 

 

Em junho de 2013, o BES aumentou a sua participação no capital do Moza Banco 

(Moçambique), passando a deter 49%. Neste exercício o Banco prosseguiu a execução do 

plano de expansão comercial, tendo inaugurado 3 balcões e contando atualmente com um total 

de 23 agências. A atividade apresenta uma forte dinâmica, destacando-se o crescimento de 72% 

do ativo, em termos homólogos e em moeda local, que ascende a 360M€ e dos depósitos e 

crédito a clientes (+76% e +65%, respetivamente). 

Desde a abertura da Sucursal do BES na Venezuela, em janeiro de 2012, a sua atividade tem-

se centrado na aproximação à comunidade portuguesa residente no país e às grandes empresas 

e instituições locais. No final de 2013, não obstante o efeito negativo da desvalorização cambial 

ocorrida no início do ano, o total do ativo desta unidade ascendia a 207M€, representando um 

crescimento de 54% em termos homólogos 

 

A Sucursal do BES no Luxemburgo, também com 2 anos de existência, tem vindo a 

desenvolver a sua atividade como plataforma de atuação junto da comunidade emigrante 

portuguesa residente nesta geografia e em países vizinhos do centro da Europa, oferecendo aos 

clientes da rede global Grupo BES a possibilidade de opção por uma praça financeira segura e 

credível. No final de 2013, o total do ativo ascendia a 907M€ tendo sido gerado um resultado de 

3,9M€.  

 

Na Líbia, país que se encontra em fase de consolidação política, social e económica, o Aman 

Bank retomou a execução dos planos comerciais e de reforço operacional de modo a participar 
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nas oportunidades de crescimento do país. Durante 2013, aumentou o seu ativo em 10% (para 

869M€) e gerou um resultado de 4,6M€. 

 

 

3.2.5 Banca de Investimento 

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

e institucionais, os serviços de consultoria de project finance, fusões e aquisições, reestruturação 

e consolidação de passivos, preparação e colocação pública ou privada de emissões de ações, 

obrigações e outros instrumentos de dívida e de capital, serviços de corretagem e outros serviços 

relacionados com a atividade de banca de investimento.  

 

 

 

Apesar de todas as condicionantes ao exercício da atividade de banca de investimento em 2013, 

o Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) intensificou a sua atuação em alguns dos 

principais mercados emergentes, tendo liderado diversas operações no México, na Polónia e no 

Brasil, por forma a atenuar a quebra experimentada nos mercados mais desenvolvidos. A 

participação no programa de privatizações e no regresso de Portugal aos mercados financeiros e 

a forte dinâmica da área de mercado de capitais, onde foram concluídas mais de 50 operações, 

com um montante total de cerca de 15mM€, ajudaram a compensar o menor dinamismo de 

algumas áreas de negócio mais expostas à conjuntura adversa. O produto bancário, no montante 

de 248,2M€, foi inferior em 5,7% ao verificado em 2012 e os custos operativos apresentaram 

uma redução de 2,5%. O aumento da imparidade de crédito, em termos homólogos penalizou 

fortemente o resultado antes de impostos, que registou uma descida de 59,1% e ascendeu a 

16,7M€. A área internacional, que representou 59% do produto bancário, ficou marcada pelo 

milhões de euros

Crédito a Clientes (bruto) 2 078 2 312 -10,1%

Recursos de Clientes 2 055 1 057 94,3%

Produto Bancário Comercial 188,8 198,9 -5,1%

Res. Operações Financeiras e Diversos 59,4 64,2 -7,5%

Produto Bancário 248,2 263,2 -5,7%

Custos Operativos 171,6 176,1 -2,5%

Provisões 59,9 46,2 29,5%

Resultado antes de Impostos 16,7 40,9 -59,1%

Cost to Income 69,1% 66,9% 2,2 pp

BANCA DE INVESTIMENTO

Dez,13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Variação               

BALANÇO

Variáveis Dez,12
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reforço da presença no México, através da Lusitania Capital (sociedade não bancária com 

capacidade de assessorar e apoiar financeiramente projetos em moeda local), pelo alargamento 

da atuação na Índia às atividades de M&A e mercado de capitais e pelo estabelecimento de 

diversas parcerias operacionais para a corretagem e banca de investimento, na Ásia com o RHB 

Investment Bank e na Turquia com a Global Securities. Nas restantes geografias mantiveram-se 

os esforços de consolidação da atividade, tendo sido possível concluir algumas operações de 

relevo apesar da conjuntura desfavorável. 

 

Na área de Fusões e Aquisições, o BESI assessorou cerca de 11 transações com um valor 

global de 11,3mM€, consolidou a liderança do mercado português (em nº e em valor de 

transações concluídas) e obteve o 2º lugar no ranking ibérico (em valor de transações 

concluídas), de acordo com os dados da Bloomberg. São de destacar: (i) a conclusão da 

assessoria à Parpública na venda de 100% da ANA – Aeroportos de Portugal (3,1mM€) à Vinci 

Concessions; (ii) a assessoria à Zon no processo de fusão com a Optimus (EV 2373M€); (iii) a 

assessoria à Codimetal na aquisição da Trefinox; (iv) a assessoria à ERB - Energias Renováveis do 

Brasil na 2ª fase de captação de fundos através de uma emissão privada de ações (213 milhões 

de reais); e (v) a assessoria aos acionistas da Eletromídia na alienação de uma participação 

maioritária ao H.I.G. Capital. Em termos de operações anunciadas e pendentes de conclusão 

destaca-se a assessoria à PT no seu processo de fusão com a Oi.   

 

No Project Finance e Securitização destacou-se a assessoria financeira prestada no Brasil na 

estruturação das seguintes operações de longo prazo: (i) co-liderança do financiamento sindicado 

à ViaBahia Concessionária de Rodovias, através de repasse de recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor total de 317 milhões de reais; (ii) 

financiamento ao Parque Eólico Dunas de Paracuru, com 42 MW de capacidade instalada, através 

de repasse de recursos do BNDES e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), no valor de 139 

milhões de reais; (iii) participação no financiamento sindicado à Santo Antônio Energia através de 

repasse de recursos do BNDES no valor total de 995 milhões de reais. O BESI participou na 

emissão de diversas fianças, entre as quais se destacou a fiança de 115 milhões de reais para 

garantir as obrigações da CAF – Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles no desenvolvimento 

dos projetos licitados pela Cia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. No México, o BESI atuou 

como Issuer numa Standby Letter of Credit para um projecto de construção de estradas da ICA 

(200 milhões de pesos mexicanos) e como Lead Arranger no financiamento à Martifer, no 

montante de 131 milhões de pesos mexicanos, para a construção de uma central fotovoltaica 

com 30 MW. Nos Estados Unidos, atuou como Mandated Lead Arranger no financiamento à 
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Goldwind, no montante de 71 milhões de dólares, para a construção no Panamá de uma central 

eólica com 55 MW. 

 

No Acquisition Finance é de salientar a atuação (i) em Portugal, como Mandated Lead Arranger 

nas operações de financiamento à Arena Atlântida – Gestão de Recintos de Espectáculos para 

aquisição do atualmente designado Meo Arena, e nos financiamentos estruturados à Sodim, 

SGPS, à Empark Aparcamientos y Servicios e à SAG, no âmbito de diferentes e importantes 

projetos de reorganização empresarial; e (ii) no mercado polaco, através do apoio ao 

desenvolvimento dos negócios de vários dos seus clientes locais e internacionais, tendo 

participado, entre outros, numa emissão de garantias bancárias à Remontowa Shipbuilding no 

montante total de 96M€.  

 

Na atividade de Outros Financiamentos no Brasil, o BESI destacou-se pela liderança de 

operações estruturadas e pela atuação em operações sindicadas e em estruturas cross border, de 

que são exemplo: (i) Abengoa Construções – estruturação e execução de uma operação de 

debêntures no mercado local, no montante de 75 milhões de reais; (ii) IESA Óleo & Gás – 

estruturação de um financiamento sindicado, através de uma Cédula de Crédito à Exportação, no 

montante de 30 milhões de reais, para suportar um contrato de prestação de serviços à 

Petrobras; (iii) Los Grobo Ceagro – estruturação, através da Sucursal nas ilhas Caimão, de um 

financiamento sindicado (Pré Pagamento de Exportação) no montante de 4,5 milhões de dólares; 

e (iv) Sugalidal – estruturação, através da Sucursal nas ilhas Caimão, de um financiamento, no 

montante de 25 milhões de dólares, para a aquisição de uma empresa chilena por um grupo 

português.  

 

Na área de Mercado de Capitais – Renda Variável, o BESI concluiu um total de 17 

operações, no montante agregado de 3,6mM€, destacando-se a sua atuação: (i) na Península 

Ibérica, como Joint Bookrunner das exchangeable bonds da ESFG em ações do BES (200M€) e 

como Co-Lead Manager na privatização, através de IPO, de 70% do capital dos CTT (579M€); (ii) 

no Brasil, como Joint Bookrunner, na operação de follow-on da BHG (378 milhões de reais); (iii) 

no Reino Unido, como Joint Bookrunner na colocação de 17 milhões de ações da 

SportsDirect.com (112,2 milhões de libras); (iv) na Polónia, como Joint Bookrunner na venda de 

uma participação de 12,25% do capital do PKO Bank Polski através de um Accelerated 

Bookbuilding de ações existentes (5244 milhões de zlotys) e no IPO da eléctrica Energa (2406 

milhões de zlotys). 
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Na área de Mercado de Capitais – Renda Fixa, foram concluídas um total de 33 operações, 

no montante agregado de 10,9mM€, salientando-se a sua atuação: (i) na Península Ibérica, como 

Sole e Joint Lead Manager de diversas emissões de senior bonds, no montante total de 5 960M€, 

para empresas como a PT, EDP, REN, Mota-Engil, Galp, Sonae Investimentos e Empark; (ii) no 

México, como Joint Bookrunner na emissão de obrigações da TV Azteca (500 milhões de dólares); 

e (iii) no Brasil, como Joint Bookrunner na emissão de debêntures de infraestrutura da Rodovias 

do Tietê (1 065 milhões de reais), na emissão inaugural de obrigações da Andrade Gutierrez (500 

milhões de dólares), na emissão de debêntures de Infraestrutura da IE Madeira (350 milhões de 

reais) e na emissão de debêntures de Infraestrutura da Santo Antônio Energia (420 milhões de 

reais) e como Lead Manager na emissão de debêntures da Unidas no valor (120 milhões de 

reais). Na vertente de produtos estruturados, o BESI atuou como Joint Lead Manager na emissão 

do FIDC da OMNI (118 milhões de reais), o primeiro a ser realizado após o novo normativo da 

CVM e como Sole Lead Manager na primeira operação de CRI (certificados de recebíveis 

imobiliários) estruturada para a Gaia Agro relativa a créditos imobiliários da Suzano, no montante 

de 24 milhões de reais. 

 

Na Corretagem, o BESI manteve uma posição relevante na atividade em Portugal (3º lugar com 

uma quota de mercado de 6,7%), posicionou-se no 9º lugar do ranking das corretoras da Bolsa 

de Madrid, com uma quota de mercado de 4,1%, ocupou o 23º lugar do ranking Bovespa (Brasil), 

com uma quota de mercado de 0,9% e a 18ª posição no ranking das corretoras polacas, com 

uma quota de mercado de 1,6%. Na Índia, o volume transacionado tem vindo a aumentar 

progressivamente ao longo do ano, de forma que se considera encorajadora. 

 

Na área de Private Equity, o ano foi marcado pela conclusão do processo de levantamento de 

fundos pelo Fundo 2bCapital, destinado ao mercado brasileiro, que atingiu o montante de 405 

milhões de reais. O investimento total realizado, no ano, atingiu cerca de 5,5M€, sendo de 

destacar, em termos de novas operações, a aquisição de participações minoritárias na Epedal e 

na Ramos Ferreira enquanto  o desinvestimento total realizado no ano atingiu cerca de 8,9M€, 

sendo de realçar a venda da participação na Panicongelados. No final do exercício, o valor global 

de avaliação da totalidade das carteiras (própria e fundos já investidos) atingiu os 161M€, um 

decréscimo de 2,6% face ao ano anterior. O total de fundos sob gestão atingiu 332M€, uma 

grande parcela dos quais no Brasil, e ainda por aplicar, estando em curso os dois primeiros 

investimentos neste mercado. 

 

A atuação e o esforço desenvolvido pelo BESI mereceram a atenção e o reconhecimento de 

diversas entidades internacionais, de que resultaram as seguintes distinções: (i) Best Investment 
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Bank in Portugal, atribuída pela revista Global Finance; (ii) Best M&A House in Portugal, atribuída 

pela revista EMEA Finance; e (iii) Best Investment Bank in Portugal, atribuída pela revista 

Euromoney. 

 

 

3.2.6 Gestão de Ativos 

Este segmento engloba toda a atividade de gestão de ativos desenvolvida, fundamentalmente, 

pela Espírito Santo Activos Financeiros (ESAF), em território nacional e no estrangeiro (Espanha, 

Luxemburgo, Angola e Brasil) através de sociedades especializadas constituídas para o efeito. A 

oferta abrange todo o tipo de fundos – mobiliários, imobiliários e de pensões – para além da 

prestação de serviços de gestão discricionária e de gestão de carteiras. 

 

 

 

No final do ano 2013, o volume global de ativos sob gestão atingiu 15,9mM€, o que representa 

um acréscimo de cerca de 3,0% face ao ano anterior, sendo de assinalar o aumento dos volumes 

sob gestão da atividade da gestão de patrimónios, que mais do que compensou a redução de 

volumes dos fundos de investimento mobiliário (-20,9%); os fundos de investimento imobiliário 

registaram um ligeiro aumento de volumes (+0,4%) no mesmo período. Ao nível dos fundos de 

investimento mobiliário nacionais, após a racionalização da oferta ocorrida nos anos anteriores, 

não se registaram alterações relevantes em matéria de número de fundos sob gestão, enquanto o 

montante de ativos sob gestão registou uma redução de 29,1% relativamente ao ano anterior, 

em resultado da liquidação de dois fundos da tipologia ES Rendimento Fixo por terem atingido o 

respetivo prazo de duração e da grande redução dos volumes de alguns fundos de obrigações e 

fundos de investimento misto. Nos fundos imobiliários nacionais há a assinalar o crescimento de 

cerca de 6,0% dos ativos sob gestão devido ao aumento do número de fundos fechados sob 

gestão e correspondente aumento dos volumes, enquanto os fundos abertos apresentaram uma 

redução de volumes de cerca de 5,4% devido à diminuição dos ativos sob gestão do fundo de 

milhões de euros

ATIVOS SOB GESTÃO 15 910 15 444 3,0%

Produto Bancário 58,6 64,7 -9,4%

Custos Operativos 17,2 17,7 -2,6%

Provisões 2,5 3,1 -21,0%

Resultado antes de Impostos 38,9 43,9 -11,4%

Cost to Income 29,4% 27,3% 2,1 pp

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GESTÃO DE ATIVOS

Variação               Variáveis Dez,13 Dez,12
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investimento imobiliário aberto Gespatrimónio Rendimento (-6,7%) e à estabilização do fundo de 

investimento imobiliário aberto Logística (+0,9%). Os fundos de pensões nacionais registaram um 

aumento de 13,4% dos volumes sob gestão, com crescimento dos volumes dos fundos abertos e 

a estabilização dos volumes dos fundos fechados. A gestão de patrimónios nacional registou um 

aumento dos volumes geridos em carteiras de companhias seguradoras, de clientes particulares e 

de institucionais e do segmento de fundos multigestor (de várias tipologias), bem como a 

captação dos mandatos de gestão de dois novos fundos, o ES Fixed Income Flexible FUND e o ES 

Liquidy Fund. 

 

A atividade internacional representava no final de 2013 cerca de 17% do total de ativos sob 

gestão com um montante de sensivelmente 2,7mM€, dos quais 1,8mM€ no mercado espanhol. No 

Luxemburgo os ativos sob gestão aumentaram 19,3% - representando cerca de 600M€ - e no 

Brasil registaram uma redução de 30,6% face ao ano anterior.  

 

O produto bancário apresenta uma quebra face ao ano anterior (-9,4%) e os custos operativos 

reduziram-se 2,6%. O resultado antes de impostos atingiu 38,9M€, uma redução de 11,4% face 

ao ano anterior, que fica a dever-se, no essencial, ao facto de em 2012 ter sido registado um 

ganho de natureza extraordinária proveniente de uma sociedade participada em Espanha e 

relativo ao recebimento de uma indemnização decorrente da assinatura de um acordo de 

resolução com o distribuidor Banco Pastor.  

 

 

3.2.7 Atividade de Seguros Vida 

Esta área de negócio abrange a atividade desenvolvida pela companhia de seguros BES Vida que 

comercializa seguros tradicionais, produtos de capitalização e PPR´s. 

 

 

 

milhões de euros

Recursos de Clientes 6 033 4 991 20,9%

Margem Bruta da Atividade Seguradora 399,8 239,5 67,0%

Custos Operativos 11,9 8,4 42,2%

Provisões 4,1 0,4 ….

Resultado líquido apropriado pelo Grupo BES 266,6 122,7 117,2%

BALANÇO

GANHOS E PERDAS

Variáveis Dez,13 Dez,12 Variação               

ATIVIDADE DE SEGUROS VIDA
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Este exercício, ficou marcado por uma significativa recuperação da atividade da Companhia, que 

encontra explicação na dinamização da produção dos produtos de Capitalização e PPR, e pelo 

impacto do resultado da operação de resseguro sobre a carteira de vida risco individual registada 

no final do primeiro semestre. A BES Vida, em Portugal, apresentou, uma produção de 1996,7M€, 

o que representa um aumento de 37,9% dos prémios, face ao período homólogo do ano anterior. 

Destaque ainda para uma forte redução no volume de indemnizações (-31,7%) devido à 

diminuição verificada, sobretudo, no volume de resgates (-53,9%) dos produtos financeiros. 

Desta conjugação de factores, resultou um volume de provisões matemáticas na ordem dos 

7030M€, representativos de um acréscimo de 24,2% relativamente a dezembro de 2012. A BES 

Vida foi eleita a "Melhor Grande Seguradora Vida" do mercado português pela revista Exame 

no âmbito dos Prémios "Banca & Seguros" 2013. A sua atribuição é baseada na análise 

combinada de vários indicadores de performance recolhidos e analisados pela consultora Deloitte 

e pela Informa D&B. 

 

 

3.2.8 Mercados e Participações Estratégicas 

Este segmento congrega a atividade de gestão financeira global do Grupo, que engloba tanto a 

tomada e cedência de fundos nos mercados financeiros, como o investimento e gestão de risco 

de instrumentos de crédito, de taxa de juro, cambial e de ações, quer de natureza estratégica, 

quer relacionados com a atividade corrente da área de mercados. Considera-se ainda a atividade 

com investidores institucionais não residentes e os efeitos decorrentes de decisões de ordem 

estratégica com impacto transversal a todo o Grupo. 

 

 

 

A redução do financiamento do BCE e a substituição deste por emissões de dívida a médio e 

longo prazo, bem assim como a política de alocação interna do custo do funding implícito na 

definição de spreads nos produtos estratégicos comercializados com os clientes empresas e 

particulares da área doméstica, não incorporando a volatilidade das condições prevalecente nos 

mercados e ainda a redução substancial do contributo dos títulos da dívida pública, refletiram-se 

milhões de euros

Produto Bancário -736,3 132,0 ….

Custos Operativos 66,4 55,8 18,9%

Provisões 420,0 226,3 85,6%

Resultado antes de Impostos -1 222,7 -150,1 ….

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

MERCADOS E PARTICIPAÇÕES ESTRATÉGICAS

Variáveis Dez,13 Variação               Dez,12
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num produto bancário negativo na área. Adicionalmente, ocorreu um agravamento das 

imparidades para a carteira de títulos, para os imóveis adquiridos por recuperação de créditos e 

para ativos diversos que fizeram elevar o custo com as mesmas para 420M€ justificando o 

prejuízo de 1222,7M€ da área. 

 

 

4. SOLIDEZ FINANCEIRA E OUTROS INDICADORES 

4.1 Qualidade do Crédito  

A evolução do crédito, crédito vencido, crédito em risco, crédito reestruturado, provisões para 

imparidade e indicadores de sinistralidade e rácios de cobertura foi como segue no exercício de 

2013 em comparação com 2012: 

 

 

Os indicadores relacionados com o risco da carteira de crédito apresentam um agravamento 

generalizado e dentro da evolução que vinham evidenciando ao longo do exercício. No entanto, 

sublinhamos a evolução ocorrida no 4º trimestre do crédito vencido e, em particular, do crédito 

em risco que apresenta uma diminuição, fazendo com que o rácio de crédito em risco tivesse 

diminuído para 10,6% (set,13: 11,3%) e os rácios de sinistralidade tivessem evidenciado uma 

estabilização. 

 

absoluta relativa absoluta relativa

DADOS DE BASE (milhões de euros)

Crédito a Clientes (bruto) 49 722 49 978 50 399 - 677 -1,3% - 256 -0,5%
Crédito Vencido 2 990 3 004 2 185  805 36,8% - 14 -0,5%
Crédito Vencido > 90 dias 2 826 2 797 1 966  860 43,7%  29 1,0%

Crédito em Risco (1) 5 249 5 657 4 758  491 10,3% - 408 -7,2%

Crédito Reestruturado (2) 5 846 - - - - - -

Crédito Reestruturado não incluido no Crédito em Risco (2) 4 678 - - - - - -
Provisões para Crédito 3 387 3 307 2 692 695 25,8%  80 2,4%

INDICADORES (%)

Crédito Vencido / Crédito a Clientes (bruto) 6,0 6,0 4,3 1,7 p.p. 0,0 p.p.

Crédito Vencido > 90 dias / Crédito a Clientes (bruto) 5,7 5,6 3,9 1,8 p.p. 0,1 p.p.

Crédito em Risco(1) / Crédito a Clientes (bruto) 10,6 11,3 9,4 1,2 p.p. -0,7 p.p.

Crédito Reestruturado(2) / Crédito a Clientes (bruto) 11,8 - - - -

Crédito Reestruturado não incluido no Crédito em Risco(2)/ 
Crédito a Clientes (bruto)

9,4 - - - -

Provisões para Crédito / Crédito Vencido 113,3 110,1 123,2 -9,9 p.p. 3,2 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito Vencido > 90 dias 119,9 118,2 136,9 -17,0 p.p. 1,7 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito em Risco(1) 64,5 58,5 56,6 7,9 p.p. 6,0 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 6,8 6,6 5,3 1,5 p.p. 0,2 p.p.

Carga de Provisões para Crédito 2,0 2,1 1,6 0,4 p.p. -0,1 p.p.

QUALIDADE DO CRÉDITO A CLIENTES

(2) De acordo com a definição constante da Instrução nº32/2013 do Banco de Portugal. 

(1) De acordo com a definição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal.

31-Dez-13
Variação no ano

31-Dez-1230-Set-13
Variação no 4º 

trimestre
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O rácio de “Crédito vencido/Crédito a clientes” manteve-se em 6,0% e o rácio “Crédito vencido há 

mais de 90 dias/Crédito a clientes” passou para 5,7%. Os novos indicadores de risco divulgados 

pelo Banco de Portugal, crédito reestruturado e crédito reestruturado não incluído no crédito em 

risco, situam-se em 11,8% e 9,4%, respetivamente. 

 

A cobertura do crédito a clientes por provisões (provisões para crédito/crédito a clientes) 

continuou a ser reforçada, passando a representar 6,8% do crédito (dez,12: 5,3%) e a cobertura 

do crédito em risco (provisões para crédito/crédito em risco), não considerando os colaterais 

existentes, situa-se em 64,5% (dez,12: 56,6%), tendo a generalidade dos indicadores de 

cobertura melhorado em relação ao trimestre anterior. 

 

O quadro seguinte mostra a evolução da sinistralidade por tipo de crédito que se manteve ao 

nível do registo do trimestre anterior: o rácio de crédito vencido a empresas estabilizou nos 

7,3%; o crédito a particulares para consumo e finalidades diversas atingiu 9,0%; e o crédito à 

habitação continuou a ser o tipo de crédito que apresenta o menor crescimento na sinistralidade, 

mantendo o valor de 1,0% do 3º trimestre.  

 

 

 

Os rácios de sinistralidade do Grupo comparam favoravelmente com o total do sistema bancário 

nacional que apresenta uma sinistralidade de 10,7% nas empresas (Grupo BES: 7,3%), de 2,1% 

na habitação (Grupo BES: 1,0%) e de 12,4% no outro crédito a particulares (Grupo BES: 9,0%), 

de acordo com os últimos dados estatísticos publicados pelo Banco de Portugal (novembro de 

2013). 

 
No âmbito da atividade de recuperação do crédito em risco e da execução das garantias reais, é 

de realçar a capacidade do Grupo na concretização de dações em cumprimento e de adjudicações 

das garantias hipotecárias que levou ao registo em balanço de 2,1mM€ de imóveis incluídos na 

rubrica de ativos não correntes detidos para venda. Estes ativos são contabilizados no momento 

inicial pelo seu justo valor, determinado com base no valor de venda imediata (VVI) do imóvel 

no ano
no 4º 

trimestre

CRÉDITO VENCIDO 6,0% 6,0% 4,3% 1,7 0,0

   Particulares 2,4% 2,4% 2,2% 0,2 0,0

      - Habitação 1,0% 1,0% 0,9% 0,1 0,0

      - Outros Fins 9,0% 8,3% 7,4% 1,6 0,7

   Empresas 7,3% 7,3% 5,2% 2,1 0,0

Finalidade
Variação (p.p.)

SINISTRALIDADE POR TIPO DE CRÉDITO 

31-Dez-13 30-Set-13 31-Dez-12
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constante da avaliação realizada por perito independente. Nos períodos subsequentes, os imóveis 

são objeto de reavaliações regulares e, sempre que o novo VVI é inferior ao valor de balanço, são 

constituídas ou reforçadas as provisões para a imparidade. A alocação destes imóveis entre a 

área doméstica e internacional é como segue: 

 

 

 

O Grupo desenvolve uma política ativa de promoção tendo em vista a venda destes imóveis, 

contando para o efeito com vários canais internos e externos de comercialização, apoiados por 

políticas de dinamização de vendas inovadoras e adaptadas a cada canal e mercados alvo. O 

objetivo de vendas para 2013 era de 400M€, que foi plenamente conseguido e mesmo 

ultrapassado face à concretização da venda de 3462 imóveis com um valor bruto de balanço de 

444M€ representativo de um aumento de 103% face a dezembro de 2012 não tendo sido 

apurados resultados materialmente relevantes.  

 

 

 

 

4.2  Liquidez, Solvabilidade e Solidez Financeira  

4.2.1 Liquidez  

Nos EUA o ano de 2013 terminou uma vez mais dominado pelas tentativas de ajustamento das 

políticas monetárias, nomeadamente pelos ensaios da Reserva Federal Americana relativamente 

ao início da retirada dos estímulos introduzidos pelo quantitative easing, com alguns avanços e 

recuos, testando o mercado e incorporando esta perspetiva no cenário global a que foi dado o 

milhões de euros

Área doméstica 2 453 2 386 1 965

Área internacional  156  139  120

Valor bruto de Balanço 2 609 2 525 2 085

Provisões para imparidade  477  403  304

Valor líquido de Balanço 2 132 2 122 1 781

IMÓVEIS POR RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

31-Dez-1230-Set-1331-Dez-13

Número 3 462 1 537 125%

Valor (M€)  444  219 103%

Resultado das vendas (M€) 0,5 -3,1 ….

2013 2012

VENDA DE IMÓVEIS

Imóveis vendidos Variação
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nome de tapering. Todavia, as taxas de juro de mercado deverão permanecer historicamente 

baixas por um prolongado período de tempo e negativas em termos reais. 

 

O último trimestre de 2013 ficou marcado por uma melhoria significativa no sentimento de 

mercado que se traduziu numa redução generalizada dos spreads de crédito, em especial nos 

países da periferia. O maior otimismo do mercado tem sido suportado pela melhoria dos 

indicadores de atividade nas principais áreas económicas. Apesar do tapering, é expectável que 

se mantenham as políticas monetárias expansionistas, e consequentemente níveis das taxas de 

juro de mercado historicamente baixos por um prolongado período de tempo.  

 

Em novembro, o BCE anunciou um corte de 25pb da taxa de juro de referência para 0,25% e 

manteve a taxa de facilidade de depósito em 0%. Para além desta decisão, o BCE prolongou até 

meados de 2015 a provisão ilimitada de liquidez a taxa fixa nas operações de refinanciamento, 

fator que suporta a expectativa de que os juros de referência se manterão em níveis baixos por 

um período de tempo alargado. O BCE procura desta forma avançar com novos estímulos à 

economia, controlando os riscos de deflação e desemprego na zona Euro, que continua a 

apresentar níveis muito elevados. 

 

Em Portugal, os indicadores económicos do último trimestre de 2013 têm-se vindo a revelar 

sucessivamente mais positivos, sugerindo o início de um ciclo de recuperação da atividade 

económica. O sentimento positivo com que os mercados parecem encarar os países da periferia 

do sul da Europa, possibilitou uma forte correção nas taxas de juro da dívida pública portuguesa 

desde setembro, tendo a yield da dívida portuguesa a 10 anos recuado para 6,13% no final do 

ano, acentuando-se ainda mais essa recuperação no início de 2014, para níveis inferiores a 5%. 

 

Neste contexto positivo, o Grupo BES realizou no final de novembro uma emissão de dívida 

subordinada (Tier II) no valor de 750M€, cujos termos e condições já estão em conformidade 

com as novas regras de Basileia III/CRD IV. A emissão a 10 anos, com uma opção de reembolso 

antecipado no 5º ano e um cupão de 7,125%, representa um novo passo na estratégia do Grupo 

em reforçar os seus rácios de solvabilidade, diversificando simultaneamente a sua base de capital 

e financiamento. O sucesso da operação ficou demonstrado pelo livro de ordens final que atingiu 

cerca de 3mM€, com aproximadamente 300 investidores. O interesse dos investidores 

estrangeiros, que subscreveram mais de 95% do montante final, reflete mais uma vez a 

confiança dos mercados no Grupo BES. Esta transação marcou o regresso dos bancos 

portugueses ao mercado de dívida subordinada após quatro anos. 
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Em dezembro 2013, Portugal deu mais um importante passo para o regresso pleno aos 

mercados, com mais uma operação de troca de Obrigações do Tesouro com vencimento em 2014 

e 2015, num total de 6,6mM€, por títulos com maturidade em outubro de 2017 (2,7mM€) e junho 

de 2018 (4mM€), conseguindo deste modo, suavizar o perfil de amortização da dívida pública nos 

próximos anos. Já no início do ano, Portugal conseguiu emitir, com sucesso, 3,25mM€ de dívida a 

5 anos com um juro de 4,75%. 

 

Aproveitando as excelentes condições de mercado, o Grupo BES efetuou em janeiro uma nova 

emissão de dívida a 5 anos no montante de 750M€ com um cupão de 4%, que corresponde a um 

spread de 285pb sobre a taxa mid-swap a 5 anos. Este nível de colocação foi igual ao da emissão 

a 5 anos realizada em 2009. A emissão foi muito bem recebida pelo mercado, tendo a procura 

superado a oferta em 3,3 vezes e contou com a participação de aproximadamente 300 

investidores, com os investidores estrangeiros a representar cerca de 95% do montante final. 

 

O bom desempenho nos recursos de clientes, a emissão de dívida sénior em janeiro (500M€), de 

dívida subordinada em novembro (750M€) e a redução registada na carteira de crédito, 

permitiram, não só fazer face aos reembolsos e recompra de dívida em 2013, como possibilitaram 

reduzir a tomada líquida no BCE em 1,5mM€ (face ao final de 2012) para 5,4mM€. 

 

No final de dezembro, o valor da carteira de ativos elegíveis para operações de redesconto 

ascendia a cerca de 21mM€, dos quais 18,6mM€ elegíveis para redesconto junto do BCE. Neste 

total está incluída toda a exposição à dívida pública portuguesa no montante global de 3,5mM€ 

(dos quais 1,2mM€ com maturidade até 1 ano). Relativamente à exposição à dívida pública de 

outros países periféricos, o Grupo detinha uma exposição de 744M€ (dos quais 386M€ com 

maturidade até 1 ano), repartidos da seguinte forma: 558M€ de dívida pública espanhola, 156M€ 

de dívida pública italiana e 30M€ de dívida pública grega. 

 

 

4.2.2  Solvabilidade  

Os rácios de capital do Grupo BES são determinados atualmente de acordo com o quadro 

regulamentar de Basileia II. O Banco de Portugal autorizou a utilização, no 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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De acordo com a regulamentação portuguesa em vigor (Aviso 3/2011 do Banco de Portugal) os 

bancos portugueses devem cumprir com um rácio Core Tier I de 10%. Por outro lado, os bancos 

europeus, incluindo os portugueses, devem manter um rácio Core Tier I de 9% desde 30 de 

junho de 2012 de acordo com as regras definidas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA). 

 

 

Basileia III 

No contexto do quadro prudencial designado por “Basileia III”, o Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia aprovaram o Regulamento (EU) nº 575/2013 e a Diretiva 

2013/36/EU que definem os requisitos prudenciais aplicáveis, a nível da União Europeia, a 

observar pelas instituições de crédito e empresas de investimento. 

 

No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal foi acordado com a 

Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional um conjunto de 

regras, constantes do Aviso 6/2013, de 30 de dezembro, do Banco de Portugal, a observar pelos 

bancos portugueses, designadamente: 

• um valor mínimo de 7% para o Rácio de Fundos Próprios Principais de Nível 1 (common equity 

Tier I); e 

• os coeficientes e percentagens a aplicar para efeitos do cálculo dos fundos próprios durante os 

períodos transitórios de entre os quais destacamos os seguintes: 
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Ativos de Risco e Fundos Próprios 

A informação relevante sobre os ativos de risco, fundos próprios e rácios de capital de acordo 

com abordagem BIS II IRB  e BIS III(CRD IV/CRR) é a seguinte:  

 

 

 

 

A gestão da base de capital tem sido orientada no sentido da  prossecução do cumprimento dos 

valores de referência estabelecidos pelo Banco de Portugal e pela EBA. Assim, ao longo do 

exercício desenvolveram-se um conjunto de iniciativas que visaram o reforço dos rácios de  

capital do Grupo BES, a saber:  

• operação de resseguro realizada pela BES Vida da sua carteira de seguros de vida (risco 

individual);  

• alienação de parte significativa da participação na EDP;  

• promoção ativa de venda dos imóveis adquiridos por recuperação de créditos;  

• securitizações sintéticas;  

• emissão de dívida subordinada TIER II;  

• aumento de capital do BES Angola; e 

• reforço das garantias recebidas para mitigação dos riscos. 

 

 

milhões de euros

31-Dez-13(1) 31-Dez-12

Ativos de Risco Equivalentes (A) 57 492 61 681 61 030 60 478

    Banking Book 53 011 56 484 56 549 55 997
   Trading Book 1 227 1 503 1 227 1 227
    Risco Operacional 3 254 3 694 3 254 3 254

Fundos Próprios 

  Core Tier I / Common Equity Tier I (B) 6 084 6 471 6 190 4 903

  Core Tier I EBA (B') 5 646 6 092 - -

  Tier I (C) 5 959 6 439 6 190 4 967

  Complementares e Deduções  818  518

  Fundos Próprios Totais (D) 6 777 6 957 7 151 5 980

Rácio Core Tier I / Common Equity Tier I (B/A) 10,6% 10,5% 10,1% 8,1%

Rácio Core Tier I  EBA (B'/A) 9,8% 9,9% - -

Rácio Tier I (C/A) 10,4% 10,4% 10,1% 8,2%

Rácio de Solvabilidade (D/A) 11,8% 11,3% 11,7% 9,9%
(1) Dados provisórios à presente data

ATIVOS DE RISCO, CAPITAIS ELEGÍVEIS E RÁCIOS DE CAPITAL

Variáveis

De acordo com as regras de BIS III 

(CRD IV/CRR)  a observar a partir 

de jan,14

Phasing in (1) fully 
implemented (1)

De acordo com as regras do 

Banco de Portugal e a 

observar em dez,13 (BIS II)
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Reforço de Garantias Recebidas 

Neste âmbito, o Conselho de Administração, não pode deixar de salientar a relevância da Garantia 

Soberana prestada ao BES Angola atendendo ao papel de relevo que a nossa filial tem tido no 

financiamento das empresas privadas do setor não petrolífero, em particular das empresas que 

desenvolvem atividades nos setores estratégicos para o sucesso do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Médio Prazo para os anos de 2013 - 2017 da República de Angola.  

 

 
Rácios de Capital 

O capital Core Tier I teve uma redução de 387M€ em 2013 devido, fundamentalmente, à 

incorporação do resultado elegível do período, compensado, sobretudo, com os efeitos positivos 

da operação de resseguro realizada pela BES Vida e do aumento de capital do BES Angola. 

Relativamente aos ativos de risco, estes tiveram uma evolução favorável (-4,2mM€) decorrente 

da redução geral da atividade com reflexos na diminuição do ativo (-3,1Mm€) e de iniciativas de 

mitigação dos riscos. Os fundos próprios complementares aumentaram para 818M€ de que 

destacamos a emissão de 750M€ de TIER II já conforme as exigências de BIS III. 

 

No contexto de BIS II, o rácio Core Tier I elevou-se a 10,6%, acima do nível mínimo fixado pelo 

Banco de Portugal (10%) e o rácio Core Tier I, calculado segundo a metodologia da EBA, atingiu 

9,8%, também acima do valor mínimo de 9% fixado por aquela Autoridade Europeia. 

Considerando as regras de BIS III (CRD IV/CRR) o rácio Common Equity Tier I seria de 10,1% 

utilizando os períodos transitórios (phasing in) e de 8,1% fully implemented. 

 

 

Rating 

A agência de rating Dagong Europe divulgou, em 3 de dezembro de 2013, a atribuição dos 

seguintes níveis de rating de crédito ao BES: (i) longo prazo: nível BB; (ii) curto prazo: nível B. A 

estes ratings foi atribuído um Outlook estável. 

 

Já em janeiro (22 de janeiro de 2014) a agência de rating S&P retirou o BES de “credit watch 

negative” e reafirmou os níveis de rating de longo e curto prazo em BB-/B, atribuindo um Outlook 

negativo. 

 
4.3  Indicadores de Referência do Banco de Portugal 

O quadro seguinte sistematiza os indicadores de referência instituídos através da Instrução      

n.º16/2004 do Banco de Portugal, com as alterações introduzidas pelas Instruções n.º16/2008,   
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n.º23/2011 e n.º23/2012, para o final do exercício de 2013, em comparação com os evidenciados 

no período homólogo do ano anterior. 

 

 

 

A análise dos indicadores apresentados permite destacar os seguintes aspetos: (i) os rácios de 

solvabilidade situam-se acima dos limites mínimos estabelecidos pelo Banco de Portugal; (ii) os 

indicadores de qualidade de crédito registam um agravamento havendo, no entanto, uma 

melhoria no 4º trimestre com visibilidade no indicador de “crédito em risco, líquido/crédito total, 

líquido” que evoluiu de 4,3% para 4,0%; (iii) a evolução dos indicadores de rendibilidade reflete 

os prejuízos registados no período; (iv) a redução do produto bancário fez evoluir 

desfavoravelmente os níveis de eficiência; e (v) o rácio de transformação evidencia uma evolução 

positiva. 

 

 

 

 

%

SOLVABILIDADE (g)

Fundos Próprios/Ativos de Risco (a)         11,8% 11,3%

Fundos Próprios de Base/Ativos de Risco (a)    10,4% 10,4%

Core Tier I /Ativos de Risco (a) 10,6% 10,5%

QUALIDADE DO CRÉDITO

Crédito com Incumprimento (b) / Crédito Total (c) 6,8% 5,0%

Crédito com Incumprimento, líquido (c)/ Crédito Total, líquido (c) -0,1% -0,3%

Crédito em Risco(c/f) / Crédito Total (c) 10,6% 9,4%

Crédito em Risco, líquido (c/f)/ Crédito Total, líquido (c) 4,0% 4,3%

RENDIBILIDADE

Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Ativo Líquido médio -0,8% 0,2%
Produto Bancário (d)/Ativo Líquido médio 2,3% 3,1%
Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Capitais Próprios médios(e)

-9,0% 2,9%

EFICIÊNCIA

Custos de Funcionamento (d)+ Amortizações /  Produto Bancário (d) 59,8% 44,6%

Custos com Pessoal / Produto Bancário (d) 30,3% 23,2%

TRANSFORMAÇÃO

(Crédito Total(c)- Provisões para Crédito(c))/ Depósitos de Clientes (f) 121% 137%

(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 nº23/2004 do Banco de Portugal
( g) dezembro de 2013 (dados provisórios)  

INDICADORES DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL

31-Dez-13 31-Dez-12
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5. Acontecimentos Subsequentes ao Encerramento do Exercício 

 

• O Banco Espírito Santo informou o mercado, em 13 de janeiro de 2014, sobre a concretização 

de uma emissão de dívida sénior não garantida ao abrigo do programa de EMTN no valor de 

750M€. A emissão tem uma maturidade de 5 anos e paga um cupão de 4%. O sucesso da 

operação ficou demonstrado pelo livro de ordens final que atingiu cerca de 2,5mM€ (3,3 vezes 

a oferta), com aproximadamente 300 investidores. O interesse dos investidores estrangeiros, 

que subscreveram cerca de 95% do montante final, reflete mais uma vez a confiança dos 

mercados no Banco Espírito Santo. 

 
• Em 16 de janeiro de 2014 o Banco Espírito Santo informou que irá proceder, juntamente com 

o pagamento do próximo cupão, ao exercício da opção de reembolso antecipado de 638 450 

obrigações de caixa representativas da emissão BES Subordinada 2008 devidas em 20 de 

fevereiro de 2019, no montante de 638 450m€. 

 
• O Banco Espírito Santo anunciou em 10 de fevereiro de 2014 a assinatura de um acordo de 

financiamento de 200 milhões de dólares por um prazo de três anos com o The Export-Import 

Bank of China (China Eximbank). Esta é a primeira operação de financiamento concedida pelo 

China Eximbank a uma instituição financeira portuguesa e surge como complemento das 

diversas iniciativas de promoção e facilitação do comércio com a China que o BES tem levado a 

cabo. 

 

 

 

 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Dez,12 Dez,13

(eur '000) (eur '000)

ATIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais  1 377 541  1 719 363 
Disponibilidades em outras instituições de crédito   681 077   542 945 
Ativos financeiros detidos para negociação  3 925 399  2 507 932 
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados  2 821 553  3 874 347 
Ativos financeiros disponíveis para venda  10 755 310  8 486 605 
Aplicações em instituições de crédito  5 426 518  5 431 464 
   (das quais, no Sistema Europeu de Bancos Centrais) (3 350 000) (3 900 000)
Crédito a clientes  47 706 392  46 334 896 
   (Provisões) (2 692 342) (3 387 412)
Investimentos detidos até à maturidade   941 549  1 499 639 
Ativos com acordo de recompra - - 
Derivados de cobertura   516 520   363 391 
Ativos não correntes detidos para venda  3 277 540  3 567 011 
Propriedades de investimento   441 988   395 855 
Outros ativos tangíveis   931 622   925 438 
Ativos intangíveis   555 326   455 352 
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação   580 982   536 666 
Ativos por impostos correntes   24 648   36 399 
Ativos por impostos diferidos   728 905  1 034 318 
Provisões técnicas de resseguro cedido   3 804   10 435 
Outros ativos  2 994 154  2 885 960 
     Devedores por seguro direto e resseguro    567   1 377 
     Outros  2 993 587  2 884 583 

TOTAL DO ATIVO 83 690 828 80 608 016

PASSIVO 

Recursos de bancos centrais  10 893 320  9 530 131 
   (dos quais, do Sistema Europeu de Bancos Centrais) (10 279 382) (9 352 469)
Passivos financeiros detidos para negociação  2 122 025  1 284 272 
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 
Recursos de outras instituições de crédito  5 088 658  4 999 493 
Recursos de clientes e outros empréstimos  34 540 323  36 830 893 
Responsabilidades representadas por títulos  15 424 061  11 919 450 
Passivos financeiros associados a ativos transferidos - - 
Derivados de cobertura   125 199   130 710 
Contratos de Investimento  3 413 563  4 278 066 
Passivos não correntes detidos para venda   175 945   153 580 
Provisões   236 950   192 452 
Provisões técnicas  1 577 408  1 754 655 
Passivos por impostos correntes   221 199   101 868 
Passivos por impostos diferidos   154 015   97 129 
Instrumentos representativos de capital - - 
Outros passivos subordinados   839 816  1 066 298 
Outros passivos  1 145 602  1 219 723 
     Credores por seguro direto e resseguro   2 040   25 202 
     Outros passivos  1 143 562  1 194 521 

TOTAL DO PASSIVO 75 958 084 73 558 720

CAPITAL 

Capital  5 040 124  5 040 124 
Prémios de emissão  1 069 517  1 067 596 
Outros instrumentos de capital   29 295   29 162 
Ações próprias (  6 991) (   858)
Ações preferenciais   193 289   159 342 
Reservas de reavaliação (  686 666) (  937 602)
Outras reservas e resultados transitados  1 328 630  1 406 487 
Resultado do exercício   96 101 (  517 558)
Dividendos antecipados - - 
Interesses que não controlam   669 445   802 603 

TOTAL DO CAPITAL 7 732 744 7 049 296

TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL 83 690 828 80 608 016

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A..A.

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
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Dez,12 Dez,13

(eur '000) (eur '000)

Juros e rendimentos similares  3 914 109  3 467 017 

Juros e encargos similares  2 733 601  2 432 709 

Margem financeira  1 180 508  1 034 308 

Rendimentos de instrumentos de capital   72 604   58 498 

Rendimentos de serviços e comissões   975 062   865 815 

Encargos com serviços e comissões   181 144   200 178 

Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (  59 408) (  299 422)

Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda   600 206   441 112 

Resultados de reavaliação cambial (  23 788) (  4 203)

Resultados de alienação de outros ativos (  41 776) (  68 616)

Prémios líquidos de resseguro   62 257   355 329 

Custos com sinistros líquidos de resseguro   362 973   245 351 

Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro   301 423   32 799 

Outros resultados de exploração   19 976 (  98 731)

Produto da atividade  2 542 947  1 871 360 

Custos com pessoal   598 883   575 025 

Gastos gerais administrativos   442 120   454 086 

Amortizações do exercício   108 074   107 861 

Provisões líquidas de reposições e anulações   56 978 (  10 264)

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações   814 832  1 005 092 

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações   106 727   104 108 

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações   220 893   323 953 

Diferenças de consolidação negativas - - 

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)   8 312   1 091 

Resultado antes de impostos e de interesses que não controlam   202 752 (  687 410)

Impostos

     Correntes   135 350   147 349 

     Diferidos (  52 434) (  319 888)

Resultado após impostos e antes de interesses que não controlam   119 836 (  514 871)

     do qual: Resultado após impostos de operações descontinuadas (  4 199) (   452)

Interesses que não controlam   23 735   2 687 

Resultado consolidado do exercício   96 101 (  517 558)
 

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013


