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1. ASPECTOS MAIS RELEVANTES DA ACTIVIDADE E RESULTADOS  

� O resultado do exercício atingiu 402,3 milhões de euros (-33,7%), equivalente a 

um ROE de 9,8%, apesar da crise profunda que marcou todo o ano de 2008. 

� O contributo para o resultado da área internacional de 143,2 M€ representou 

35,6% do resultado consolidado (2007: 23,3%). 

� O crédito a clientes, incluindo a componente titularizada, registou um crescimento 

de 9,7%, em desaceleração face ao exercício precedente (Dez, 07: 16,9%); 

destaque para o crédito às empresas que aumentou 13,4%. Na captação de 

recursos realce para os produtos de balanço, designadamente os depósitos, que 

aumentaram 11%. 

� Desempenho positivo do resultado financeiro (+13,9%) suportado pelo efeito 

volume, contribuiu para um aumento do produto bancário comercial em 7,8%. A 

performance da área internacional foi mais uma vez decisiva (+28,8%) para o 

crescimento do produto bancário comercial. 

� Os custos operativos apresentam um aumento de 5,4%, crescimento inferior ao do 

verificado no exercício anterior (+6,7%) apesar do desenvolvimento da actividade 

internacional, cujos custos aumentaram 11,6%, e da expansão da rede de balcões 

em Portugal (+43 balcões). Os custos operativos decrescem no trimestre 3,6%. 

� A actual crise financeira reflectiu-se no reforço de provisões para títulos que se 

elevou a 58,1 M€ (2007: 18,7 M€); a carga de provisionamento do crédito situou-

se em 0,57% (2007: 0,49%) equivalente a um reforço de 274,4 M€ (+28,7%). 

� O rácio de “Crédito Vencido há mais de 90 dias/Crédito Total” atingiu 1,1% (ano 

de 2007: 1,0%), com um rácio de cobertura de 219%. Os níveis de 

provisionamento do crédito total aumentaram de 2,29% para 2,38%, 

constituindo-se como um dos níveis mais elevados na Península Ibérica. 

� Os rácios Core TIER I e TIER I segundo o método de Basileia II, IRB Foundation,

em fase final de certificação, foram de 6,1% e 7,1%, respectivamente. 

� Durante o ano de 2008 as três principais Agências internacionais de rating

reafirmaram as notações do BES. 

� O Conselho de Administração irá submeter à aprovação da Assembleia-Geral o 

pagamento de um dividendo por acção de 0,16 euros que corresponde a um      

pay-out de cerca de 20%. 



Apresentação dos Resultados do                                                                               Lisboa, 29 de Janeiro de 2009 
Exercício de 2008  3

2.  ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Evolução geral e crise nos mercados financeiros 

O ano de 2008 foi marcado pelo aprofundamento da crise financeira global, afectando de forma 

generalizada a confiança de todos os agentes económicos, com reflexos na actividade económica 

global que passou a registar um forte abrandamento sobretudo no último trimestre. A partir de 

Setembro após falência do Lehman Brothers, a aversão ao risco e a indisponibilidade de cedência 

de liquidez resultou numa relutância extrema das instituições em se exporem entre si nos 

mercados monetário e de crédito. Nos EUA, a actuação da Reserva Federal caracterizou-se por 

uma aumento significativo da cedência de liquidez e a taxa do FED caiu de 3% para 0,25%. 

Na Zona Euro, o BCE aumentou consideravelmente a cedência de liquidez, seguida da descida 

das taxas de juro. A taxa de juro Euribor a 3 meses subiu de 4,684%, no início de 2008, para um 

máximo de 5,393% em Outubro, terminando o ano em 2,892%. Para esta correcção contribuíram 

a descida da principal taxa de juro de referência (de 4,25% para 2,5%) e as fortes injecções de 

liquidez no mercado monetário levadas a cabo pelo Banco Central Europeu. O spread da Euribor 

face às taxas dos Bilhetes do Tesouro a 3 meses subiu de 88 para 350 pontos base até Outubro, 

antes de corrigir no final do ano, para 124 pontos base. Neste contexto de maior procura por 

activos de refúgio, a yield dos títulos da dívida pública a 10 anos observou uma tendência de 

descida na segunda metade de 2008, descendo de um máximo de 4,681% (em Junho) para 

2,951% no final do ano. Nos mercados accionistas, os índices americanos Dow Jones, Nasdaq e 

S&P500 caíram 21,9%, 22,6% e 23,6% no ano, respectivamente. Na Zona Euro, os índices DAX, 

CAC40 e IBEX registaram uma quebra de, respectivamente, 25,8%, 29,5% e 24,6%. Embora 

mantendo, inicialmente, perspectivas de crescimento económico mais favoráveis, os mercados 

emergentes foram também afectados pela deterioração global dos níveis de confiança. No Brasil, 

o índice Bovespa caiu 18,1% e, na China, o índice Shanghai Composite caiu 58,7%. 

A deterioração dos níveis de confiança e a maior restritividade dos critérios de financiamento 

reflectiram-se na actividade real, com as principais áreas económicas a entrarem em recessão no 

segundo semestre, determinando uma descida significativa dos preços das commodities e da 

inflação a nível global. O preço do petróleo (Brent) caiu cerca de 55% no ano, para USD 42/barril. 

Em termos médios anuais, o euro registou uma apreciação face ao dólar, com a respectiva taxa 

de câmbio a subir de EUR/USD 1,37 para 1,47. Mais recentemente o USD tem vindo a valorizar-

se tendo atingido no final do ano, 1,3971. 
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A economia portuguesa terminou o ano também em acentuada desaceleração, muito justificada 

pela evolução desfavorável das exportações de mercadorias e do investimento. Mesmo assim, no 

conjunto de 2008, o PIB registou uma variação de cerca de +0,4%. Acompanhando a tendência 

das Bolsas Internacionais, o índice de acções português, PSI-20 registou uma queda anual de 

51,3%.

Posicionamento do Grupo BES perante a crise

O Grupo BES tem acompanhado muito atentamente todos os desenvolvimentos da crise dos 

mercados financeiros, procurando minimizar os seus efeitos e cooperando activamente com as 

Autoridades na procura de soluções que promovam o restabelecimento dos níveis de confiança 

necessários ao normal funcionamento da economia. 

Nesse sentido, o Grupo desencadeou diversas iniciativas tendo em vista: 

� Manutenção de políticas prudentes de gestão da liquidez actuando na diversificação das 

fontes de captação de recursos, promovendo as aplicações em activos com maior liquidez 

e participando no programa de financiamento com garantia do Estado; 

� o aumento dos activos elegíveis para redesconto junto do BCE alargando, deste modo, a 

base de activos transformáveis em liquidez imediata; 

� o aprofundamento da política de dispersão dos riscos pela via da diversidade geográfica, 

da multiplicidade sectorial e das contrapartes; 

� o reforço prudente do provisionamento fortalecendo, pela via do autofinanciamento, a 

solidez financeira; 

� manutenção do compromisso estratégico de desenvolvimento do segmento Empresas, 

nomeadamente através da colaboração com as entidades governamentais na 

implementação de programas de incentivo à actividade empresarial das PME; 

� a adaptação da oferta de produtos e serviços aos particulares por forma a mitigar o 

impacto da crise sobre os seus clientes; 

� a melhoria dos níveis de produtividade e eficiência, designadamente através do reforço de 

um conjunto de iniciativas visando a  redução de custos. 
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3.  RESULTADOS 

Os resultados do Grupo BES no exercício de 2008 elevaram-se a 402,3 M€ equivalentes a uma 

rendibilidade dos capitais próprios (ROE) de 9,8%. Considerando que a actividade desenvolvida 

durante todo o exercício esteve condicionada por um contexto económico e financeiro 

particularmente adverso, a performance alcançada assume um especial significado tendo em 

atenção a frequência elevadíssima de resultados negativos obtidos pela banca internacional, 

exposta aos riscos que estiveram na base da actual crise financeira global. 

milhões de euros

Resultado Financeiro  953,7 1 086,2 13,9

+ Serviços a Clientes  643,4  636,2 -1,1

= Produto Bancário Comercial 1 597,1 1 722,4 7,8

+ Resultados de Operações Financeiras e Diversos  404,1  165,7 -59,0

= Produto Bancário 2 001,2 1 888,1 -5,7

- Custos Operativos  950,7 1 001,6 5,4

= Resultado Bruto 1 050,5  886,5 -15,6

- Provisões líquidas de Reposições  262,9  375,8 43,0

Crédito  213,2  274,4 28,7

Títulos  18,7  58,1 ….

Outras  31,0  43,3 39,7

= Resultado antes de Impostos e Minoritários  787,6  510,7 -35,2

- Impostos  152,5  83,5 -45,3

= Resultado após Impostos  635,1  427,2 -32,7

- Interesses Minoritários  28,0  24,9 -11,2

= Resultado do Exercício  607,1  402,3 -33,7

Variáveis

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS

Var %   2007 2008
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De entre os factores que mais contribuíram positiva ou negativamente para a geração dos 

resultados consolidados do Grupo destacamos: 

- a evolução positiva do produto bancário comercial, que traduz a geração recorrente de 

receitas, ao progredir para 1722,4 M€ (+7,8%); 

- o controlo de custos que conduziu a um aumento de apenas 5,4%, (em 30/06/08 os custos 

evoluíram + 11,1%) facto especialmente significativo  tendo em conta que foram incorridos 

numa fase de expansão internacional e de alargamento da rede de balcões; 

- o reforço do provisionamento para crédito que se  elevou a 274,4 M€ (+28,7%); 

- a redução dos resultados  de operações financeiras e diversos para 165,7 M€ (-59%) devido 

aos reflexos da crise financeira. 
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Actividade Internacional 

A presença do Grupo nos mercados externos tem vindo, consistentemente, a reflectir-se na 

relevância da contribuição da área internacional para os resultados. Com efeito, o lucro gerado 

nesta área atingiu 143,2 M€ (+1,2%) - suportado por um crescimento significativamente superior 

do produto bancário (+28,8%) face à evolução dos custos operativos (+11,6%) - fazendo elevar 

a sua representatividade para 35,6% (2007: 23,3%). Os resultados internacionais não foram 

mais expressivos pelo facto de terem sido reforçadas as provisões para crédito. O nível de 

provisionamento na área internacional foi de 75,1 M€ contra 28,4 M€ (2007). 

milhões de euros

Resultado Financeiro  792,9  833,1 5,1  160,8  253,1 57,4

+ Serviços a Clientes  502,0  499,9 -0,4  141,4  136,3 -3,6

= Produto Bancário Comercial 1 294,9 1 333,0 2,9  302,2  389,4 28,8

+ Resultados de Oper. Financeiras e Diversos  313,0  103,3 -67,0  91,1  62,4 -31,5

= Produto Bancário 1 607,9 1 436,3 -10,7  393,3  451,8 14,9

- Custos Operativos  785,2  816,9 4,0  165,5  184,7 11,6

= Resultado Bruto  822,7  619,4 -24,7  227,8  267,1 17,3

- Provisões líquidas de Reposições  236,2  304,2 28,8  26,7  71,6 ….

Crédito  184,8  199,3 7,9  28,4  75,1 ….

Títulos  18,7  58,1 ….  0,0  0,0 ….

Outras  32,7  46,8 43,1 - 1,7 - 3,5 ….

= Res. antes de Impostos e Minoritários  586,5  315,2 -46,3  201,1  195,5 -2,8

- Impostos  112,3  50,6 -54,9  40,2  32,9 -18,5

= Resultado após Impostos  474,2  264,6 -44,2  160,9  162,6 1,1

- Interesses Minoritários  8,6  5,5 -36,4  19,4  19,4 0,0

= Resultado do Exercício  465,6  259,1 -44,4  141,5  143,2 1,2

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS - Actividade Doméstica e Actividade Internacional

Actividade Internacional

Var %     
Variáveis

2007 20082007 2008

Actividade Doméstica

Var %     

Em contraste com a área doméstica em que os resultados se reduziram em 44,4%, a área 

internacional registou um aumento, ainda que ligeiro, nos resultados, tendo sido decisiva a 

contribuição do BES Angola de 48,2 M€ (+44%). 



Apresentação dos Resultados do                                                                               Lisboa, 29 de Janeiro de 2009 
Exercício de 2008  8

CONTRIBUTO (1) DA ACTIVIDADE INTERNACIONAL PARA O RESULTADO CONSOLIDADO

(valores em milhões de euros) 

Angola: 48,2
(33,5)

Espanha: 1,3
(15,2)

França/
Luxemb: 9,0 

(12,3)

EUA: 12,1
(1,9)

C.Verde: 0,7
(0,3)

Macau: 0,4
(1,7)

Reino Unido: 41,7
(44,4)

Brasil: 29,8
(32,2)

( ) Ano de 2007

                                    (1) Contributo após interesses minoritários e ajustamentos de consolidação 

3.1 Resultado Financeiro 

A progressão do resultado financeiro beneficiou em 2008 do efeito volume e de uma relativa 

estabilidade da margem financeira. Considerando os capitais médios do exercício, registou-se um 

aumento dos depósitos em 16% ao mesmo tempo que o saldo médio de crédito a clientes 

registou um crescimento de 16,7%. 

Aquele efeito volume teve reflexos positivos no resultado financeiro que aumentou 13,9% 

atingindo 1086 M€. 

milhões de euros

Activos Financeiros 53 701 5,87 3 149 61 788 6,10 3 769

Crédito a Clientes 39 109 5,83 2 278 45 658 6,36 2 905
Outros Activos 14 592 5,97  871 16 130 5,36  864

Passivos Financeiros 53 701 4,09 2 195 61 788 4,34 2 683

Depósitos 19 583 2,74  537 22 716 3,07  697
Outros Recursos 33 081 5,01 1 657 39 031 5,09 1 986

      Recursos Diferenciais 1 037 - -  41 - -

Resultado/ Margem 1,78 954 1,76 1086

Proveitos 
/ Custos

RESULTADO E MARGEM FINANCEIRA

Variáveis
Ano de 2007 Ano de 2008

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)

Proveitos 
/ Custos

Capitais 
Médios

Tx  Média 
(%)
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A margem financeira relativa reduziu-se ligeiramente em 2 pontos base tendo passado para 

1,76%. De entre os factores mais significativos que influenciaram a evolução da margem, 

destacam-se: 

- a reorientação do crédito para segmentos de menor risco ao mesmo tempo que foram 

lançadas iniciativas que visavam a actualização da política de preços incorporando os 

prémios de liquidez associados à escassez de recursos nos mercados de capitais 

internacionais;

- o encarecimento generalizado dos recursos induzido pela crise financeira internacional, 

com especial reflexo nos “Outros Recursos” cuja taxa média passou de 5,01% para 

5,09%.

3.2 Serviços a Clientes 

O comissionamento, apesar de ter registado alguma recuperação face aos valores dos trimestres 

anteriores, não obstou a que o montante de 636,2 M€ apurado, em termos acumulados, seja 

ligeiramente inferior ao ano anterior (-1,1%).  

De entre os serviços que evidenciaram um melhor desempenho destacam-se os créditos 

documentários (+176,7%), resultante sobretudo do apoio do BES às empresas exportadoras, a 

gestão de meios de pagamento (+12,2%), a actividade de cartões (+10,5%) e as relacionadas 

com as garantias prestadas (+7,5%). 

A forte concorrência registada no mercado nacional levou, nomeadamente, à redução das 

receitas com os serviços de cobrança de valores, cujo comportamento decorre da queda do 

volume médio de efeitos descontados ao longo de todo o ano. As comissões sobre empréstimos e 

similares sofreram os efeitos negativos da alteração do enquadramento legal do comissionamento 

por liquidação antecipada dos empréstimos à habitação e da desaceleração no crescimento do 

crédito, especialmente da actividade de corporate e project finance. Os produtos mais 

dependentes da performance dos mercados - operações sobre títulos,  gestão de activos e 

bancasseguros - apresentam quebras nos resultados relativamente ao exercício anterior. 



Apresentação dos Resultados do                                                                               Lisboa, 29 de Janeiro de 2009 
Exercício de 2008  10

milhões de euros

Cobrança de Valores 36,6 32,6 -11,1

Operações sobre Títulos 65,0 51,2 -21,2

Garantias Prestadas 53,7 57,7 7,5

Gestão de Meios de Pagamento 79,3 89,0 12,2

Comissões sobre Empréstimos e similares (1) 139,4 136,5 -2,1

Créditos Documentários 10,6 29,2 176,7

Gestão de activos (2) 117,8 100,9 -14,4

Cartões 31,8 35,2 10,5

Bancasseguros 48,6 47,1 -3,2

Outros Serviços 60,6 56,8 -6,1

Total 643,4 636,2 -1,1
(1) Inclui comissões sobre empréstimos, project finance , financiamentos externos e factoring
(2) Inclui fundos de investimento e gestão de carteiras

SERVIÇOS A CLIENTES

Tipo de Comissões Var %2007 2008

De salientar os esforços contínuos do Grupo na promoção da qualidade dos serviços prestados, 

desenvolvendo propostas distintas e de valor para os diversos segmentos de clientes com vista à 

sua crescente fidelização. 

3.3   Resultados de Operações Financeiras e Diversos 

O ano de 2008 foi de grande instabilidade nos mercados financeiros, acentuada partir de 15 de 

Setembro com a falência da Lehman Brothers, que condicionou significativamente os resultados 

do exercício. Pese embora a situação vivida, os resultados de operações financeiras foram ainda 

assim positivos em 165,7 M€, valor que compara com 404,1 M€ atingidos no período homólogo 

do ano anterior. 

No último trimestre de 2008 assistiu-se a uma deterioração acentuada dos indicadores 

macroeconómicos e dos índices de confiança, confirmando-se a entrada dos EUA, do Reino Unido 

e da Zona Euro em recessão económica o que potenciou uma redução acelerada do consumo e 

subida da taxa de desemprego. Verificaram-se níveis de volatilidade nos mercados nunca antes 

atingidos, resultantes de uma total falta de confiança nas instituições financeiras em geral e que 

agravou, principalmente a partir do final do 3º trimestre, a escassez de liquidez já verificada no 

trimestre anterior. 

A cotação do petróleo continuou o movimento de correcção de máximos históricos, reflectindo a 

esperada diminuição da procura, e a volatilidade dos mercados estendeu-se igualmente ao 

mercado cambial com uma forte desvalorização das moedas das economias emergentes, em 

detrimento de moedas de economias tradicionalmente associadas a carry trades, facto que 
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demonstra uma clara aversão ao risco. Deste modo, os resultados associados a instrumentos de 

crédito e cambial, reflectem a redução da exposição a economias emergentes. Por outro lado, 

através de instrumentos de taxa de juro, o Grupo BES tirou partido da redução acentuada das 

taxas de juro de referência na Zona Euro e EUA decorrentes das agressivas políticas monetárias 

expansionistas seguidas pelos principais Bancos Centrais. 

Relativamente ao mercado de dívida, a liquidez existente foi quase integralmente canalizada para 

emissões de mercado primário, mantendo-se a paralisação do mercado secundário de dívida já 

verificada em trimestres anteriores. Em consequência do agravamento das condições económicas 

e da intervenção de diversos governos em vários sectores da economia, especialmente no sector 

financeiro, verificou-se um alargamento dos spreads de dívida soberana, que viria a culminar já 

em Janeiro de 2009 no downgrade de diversos soberanos (Portugal, Grécia e Espanha). 

No que respeita aos mercados accionistas, o Grupo sofreu no último trimestre o reflexo de uma 

desvalorização acentuada dos índices bolsistas, a par da manutenção de condições de volatilidade 

acentuada e um sentimento muito negativo, com especial enfoque no sector financeiro. 

3.4 Custos Operativos 

A evolução dos custos de funcionamento foi sendo progressivamente contida tendo os custos 

operativos totalizado 1001,6 M€, com um aumento de apenas 5,4%. Este facto ficou a dever-se, 

não só aos programas de integração e racionalização da operativa em Espanha, da fusão da 

Besleasing e Factoring no BES, mas também a uma política de restrições nos gastos com 

publicidade, remunerações variáveis e outros custos correntes, apesar dos efeitos da expansão da 

rede global de balcões, que no final do exercício atingiu 803 unidades (aumento de 11% no 

número médio de balcões). 

milhões de euros

Custos com Pessoal 417,7 1,7 103,4 12,9 521,1 3,8

Gastos Gerais Administrativos 334,5 5,7 68,1 9,2 402,6 6,3

Amortizações 64,7 11,2 13,2 13,9 77,9 11,7

Total 816,9 4,0 184,7 11,6 1001,6 5,4

Variação face ao  ano anterior

Var %

CUSTOS OPERATIVOS

Actividade 
Doméstica

Actividade 
Internacional

Actividade 
ConsolidadaNatureza

Valor Var % Valor Var % Valor
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Os custos com pessoal aumentaram 3,8% sendo especialmente significativo o desempenho na 

actividade doméstica que registou um crescimento de apenas 1,7 %. 

A evolução dos gastos gerais administrativos reflecte, principalmente, o alargamento da rede 

doméstica, o investimento no reforço das equipas a nível internacional e maiores gastos 

informáticos resultantes da introdução de melhorias/automatização dos processos. 

3.5  Provisões 

O ano de 2008 fica marcado por um reforço generalizado das provisões que atingiram 375,8 M€ e 

aumentaram 43%. A acentuada queda dos mercados, com desvalorização em acções e 

obrigações, para além dos reflexos na redução das reservas de justo valor, conduziu a que alguns 

dos investimentos da carteira de títulos disponíveis para venda apresentassem indícios de 

imparidade. Como consequência, foram reconhecidas perdas por imparidade no montante de 

58,1 M€. 

No que respeita ao provisionamento do crédito, cujo reforço atingiu 274,4 M€ (2007: 213,2 M€), 

foi acentuada a política de prudência na avaliação dos riscos.

Em linha com o actual contexto de crise, a carga de provisionamento passou de 0,49% (ano de 

2007) para 0,57%, com reflexos nos níveis de provisionamento do crédito total que passou de 

2,29% para 2,38%. 

O reconhecimento de provisões para outros riscos e encargos totalizou 43,3 M€ que incluem a 

constituição da provisão para o projecto de reestruturação, que incluiu a fusão por incorporação 

da Besleasing e Factoring no BES, bem assim como a constituição de provisões para imparidade 

em imóveis recebidos em dação por incumprimento de crédito concedido.  

3.6 Rendibilidade 

O resultado apurado no exercício proporcionou uma rendibilidade dos capitais próprios médios 

(ROE) de 9,8% e uma rendibilidade dos activos (ROA) de 0,56%. 

%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 16,6 9,8

Rendibilidade dos Activos (ROA) 0,98 0,56

RENDIBILIDADE 

Indicadores 2007 2008
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O resultado por acção foi de 0,74 euros (2007: 1,15 euros), representativos de uma rendibilidade 

de 11,0% (2007: 7,6%) face à cotação em 31 de Dezembro de 2008 (6,69 euros). 

A valorização das acções do BES acompanhou o desempenho das principais bolsas mundiais, com 

a capitalização bolsista a evoluir para 3345 M€, valor inferior em cerca de 55% ao alcançado no 

final do exercício de 2007, que compara com uma desvalorização de 64,8% do índice de bancos 

europeus Dow Jones Europe Stoxx Banks. O índice PSI20 registou uma quebra de 51,3% no ano 

de 2008. 

O Conselho de Administração irá propor à assembleia Assembleia-Geral, a realizar em Março de 

2009, o pagamento de um dividendo de 0,16 euros por acção. Esta remuneração corresponde a 

um payout ratio de cerca de 20%, e a um dividend yield de 2,4% (ano de 2007: 3,2%) 

considerando a cotação no final do exercício. 

4.  ACTIVIDADE

4.1.  Evolução Geral

O exercício de 2008 confirmou mais uma vez a força e o franchising do Grupo BES, visto ter 

mantido um crescimento robusto da actividade que lhe proporcionou novos ganhos de quota de 

mercado. De entre as principais áreas de negócio destacamos: 

- o aumento do crédito em 4,6 mil milhões de euros (+9,7%), incluindo o saldo das 

operações de titularização; 

- o crescimento de 1,1 mil milhões de euros dos recursos de clientes de balanço (+3,0%), 

com especial referência  para os depósitos cujo saldo aumentou 2,6 mil milhões de euros 

(+11%); e 

- um valor de activos totais que se aproximou de 100 mil milhões de euros ( incremento de 

5,5%).

Este desempenho é reflexo da estratégia que consistentemente tem vindo a ser implementada, 

sendo de salientar a expansão e o contributo da actividade internacional. O ligeiro crescimento 

registado no saldo dos recursos totais decorre do impacto da crise financeira que se reflectiu 

significativamente na redução dos activos sob gestão, nomeadamente nos fundos imobiliários e 

por uma maior procura de produtos de balanço por parte dos clientes. 
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milhões de euros

2007 2008

Activos Totais (1) 93 819 98 953 5,5

Activo 68 355 75 187 10,0

Crédito a Clientes (incluindo securitizado) 47 389 51 964 9,7

Crédito a Particulares 17 083 17 589 3,0

   - Habitação 14 369 14 787 2,9

   - Outro Crédito a Particulares 2 714 2 802 3,2

Crédito a Empresas 30 306 34 375 13,4

Recursos Totais de Clientes  (A+B) 55 445 55 697 0,5

Recursos de Clientes de Balanço  (A) 37 060 38 189 3,0

   - Depósitos de Clientes e similares (2) 29 675 29 910 0,8
        Depósitos 23 775 26 387 11,0
        Certificados de Depósito 5 900 3 523 -40,3

   - Débitos representados por Títulos 
colocados em Clientes (3) 7 385 8 279 12,1

Recursos de Desintermediação (B) 18 385 17 508 -4,8

Rácio de Transformação (%) (4) 114 123 9 p.p.

(1) Activo Líquido + Actividade Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado
(2) Inclui: Depósitos de Clientes  e Certificados de Depósito
(3) Inclui recursos associados às operações de titularização consolidadas 
(4) Considerando: Crédito a Clientes  liquido em balanço / Recursos de Clientes de balanço

PRINCIPAIS VARIÁVEIS  DA ACTIVIDADE

Variáveis Var %
31 de Dezembro

O crédito a empresas manteve um crescimento forte (+13,4%), embora em desaceleração 

relativamente ao verificado no final de 2007 (+21,5%). A componente do crédito à habitação 

também evoluiu em queda  com a tendência geral do mercado de habitação, tendo registado um 

crescimento de 2,9% (Dez, 07: 8,1%); o crédito a particulares para as restantes finalidades 

apresentou um aumento de 3,2%, crescendo a ritmo sensivelmente inferior ao do período 

precedente (Dez, 07: 17,5%). A dinâmica do crescimento do crédito não foi acompanhada por 

uma progressão semelhante na captação de recursos de balanço o que conduziu a um aumento 

do valor do rácio de transformação para 123% (Dez, 07: 114%).  
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4.2  Principais Áreas de Negócio  

A actividade desenvolvida pelo Grupo BES é suportada por estruturas especializadas que 

assumem a prestação de serviços caracterizados pela excelência e permanente orientação para as 

necessidades de cada segmento de clientes – particulares, empresas e institucionais.  

4.2.1 Banca de Particulares

O Grupo atingiu no final de 2008 um total de 743 balcões em Portugal - o que traduz um 

crescimento líquido de 43 unidades ao longo do ano. A expansão da rede operada pelo Grupo ao 

longo do triénio 2006-2009 assentou em pressupostos criteriosos de rentabilidade, tendo-se 

traduzido essencialmente na abertura de unidades com modelos de funcionamento de baixo 

custo: o investimento e os custos destas unidades situam-se em média 43% abaixo dos custos de 

um balcão tradicional. Por outro lado, as geografias seleccionadas corresponderam 

primordialmente a zonas do país com um poder de compra relevante: mais de 90% das aberturas 

de 2008 ocorreram em concelhos com um poder de compra superior a 70% da média nacional.  

Os balcões novos apresentam um resultado global alinhado com o respectivo Plano de Negócio, 

estando assim a contribuir de forma significativa para a dinâmica da banca de retalho: o universo 

de balcões novos contribuiu em 2008 para 17% da captação de novos clientes e para 25% do 

crescimento do movimento financeiro. A rede inclui 41 postos avançados resultantes de parcerias 

com agentes de seguros ao abrigo do programa Assurfinance.

A expansão da rede, aliada às diferentes iniciativas de captação de clientes, permitiu, apesar do 

difícil contexto económico vivido ao longo do ano, aumentar os níveis de captação de clientes 

para mais de 157 mil novos clientes em 2008, com particular destaque para a captação de 

clientes afluentes, que cresceu 22%. 

Para o crescimento dos Particulares e Negócios importa destacar: 

Acentuada a acção na captação de recursos, expressos no aumento homólogo de 21,7% 

nos recursos de balanço do Retalho, com particular destaque para os recursos a prazo de 

balanço, que registaram um crescimento de 63,6%. Esta dinâmica está igualmente patente na 

dinâmica da área de Banca Seguros Vida Financeira, com a produção de PPR/E a registar um 

crescimento de 21,3% face ao homólogo (tendo o Grupo atingido uma quota de mercado na 

produção de PPR/E de 28,8%, mantendo a liderança neste importante produto) e com a 

produção de Produtos de Capitalização a crescer 21,4%. De realçar adicionalmente o importante 
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resultado obtido em soluções de poupança a longo prazo: crescimento de 35,2% na produção de 

Planos BES (solução de poupança programada) e a colocação, através das diferentes entidades 

do Grupo, de um total de 700 M€ de Obrigações Subordinadas BES. 

Crescimento do crédito com um elevado grau de selectividade: evolução homóloga do 

crédito à habitação em 2,9% com 55% da produção do ano concentrada em clientes afluentes.  

Esta evolução foi acompanhada por uma política de pricing que reflecte parcialmente o 

agravamento do custo de financiamento do sector financeiro. No restante crédito a particulares o 

crescimento anualizado foi de 3,2% quando em 2007 tinha-se cifrado em 17,5% face ao período 

homólogo anterior. A produção de crédito ao consumo também foi marcada por um peso 

relevante de crédito concedido a clientes afluentes, que representou 40% da produção de 2008. 

No caso específico do crédito concedido a Negócios, foi igualmente seguida a política de 

ajustamento do modelo de pricing às actuais condições dos mercados.  

Aumento sustentado do cross-selling, variável crítica na banca de retalho, onde o Grupo 

conseguiu manter um elevado nível de crescimento das vendas de produtos (aumento de 25% 

face ao período homólogo). Neste particular, há que realçar o lançamento no segundo semestre 

de uma oferta inovadora de contas-serviço, com particular destaque para a Conta Nº 1, com a 

introdução de novos benefícios para os clientes, nomeadamente ao nível de vantagens na 

prestação de serviços de saúde e de assistência em viagem. Em termos de actividade importa 

destacar o desempenho ao nível da subscrição das contas-serviço (+28%), seguros vida risco 

com protecção de doenças graves (+96%) e banca seguros não vida com um crescimento da 

produção de apólices de 30% (com particular destaque para a produção de seguros auto, com 

+28%, e para a produção de seguros saúde, com +97%). 

O programa Assurfinance manteve um contributo expressivo para o desempenho comercial 

através da captação de cerca de 38 mil novos clientes, da colocação de 32,6 mil cartões de 

crédito (cartões T), de 21% da produção total de Planos BES (acentuando-se o papel do 

programa na captação de poupanças) e de 13% da produção total de crédito à habitação. 

O quarto trimestre de 2008 manteve a tendência de reforço da implementação dos Canais 

Directos. Assim, o número de subscritores do Internet banking de particulares – BESnet –

atingiu os 961 mil clientes em Dezembro de 2008, um crescimento de 7,3% face ao período 

homólogo. Simultaneamente, verificou-se um aumento substancial da utilização, com o número 

de utilizadores frequentes a crescer 21%, e o número total de acessos 22% face ao período 

homólogo. 
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A área de Canais Directos continua a reforçar as capacidades comerciais do seu dispositivo, em 

estreita interligação com a função de Servicing, com produtos adequados e exclusivos para os 

canais Internet e telefone. Durante o ano de 2008, as vendas on-line de produtos de poupança 

atingiram 1500 M€, um crescimento de 39,6% face ao período homólogo. 

O ano de 2008 representou para o Banco Espírito Santo dos Açores o início de uma nova 

etapa na vida da instituição. Com os novos órgãos sociais eleitos em Assembleia-geral realizada 

em Fevereiro, o Banco procedeu à alteração da sua estrutura orgânica e inaugurou o seu primeiro 

Centro de Empresas, para além de ter aberto novos balcões em Angra do Heroísmo (Terceira) e 

em Vila da Madalena (Pico). Em paralelo, desenvolveram-se inúmeras acções de índole comercial, 

com destaque para a assinatura de diversos protocolos com empresas e instituições, e de apoio a 

diversas iniciativas de carácter social e cultural. Na área da emigração o Banco continuou a 

desenvolver iniciativas com vista a potenciar a aproximação aos emigrantes açorianos. 

Ao nível da actividade salienta-se a evolução registada nos depósitos de clientes (+5,0%) e no 

crédito concedido a clientes (+14,4%), destacando-se o crescimento verificado no crédito à 

habitação (19,4%). O exercício encerrou com um activo líquido de 499,3 M€ e um resultado 

líquido de 5,7 M€, o que representa um crescimento relativamente a 2007, de 16,6% e 12,4% 

respectivamente.  

4.2.2 Private Banking e Asset Management

O desenvolvimento da actividade de private banking do Grupo BES caracterizou-se por uma 

importante dinâmica apesar das condições de mercado adversas. Ao longo do ano, fruto da 

volatilidade registada nos mercados, observou-se um significativo aumento da procura de 

soluções intermediadas, tendo o volume de recursos de balanço a prazo nesta área aumentado 

25,3% em termos homólogos. O valor dos activos sob gestão ultrapassou 7,2 mil milhões de 

euros. Foram igualmente intensificadas as iniciativas de captação member-get-member, tanto no 

âmbito da actividade doméstica como da actividade desenvolvida pelo International Private 

Banking, esta mais orientada para os portugueses residentes no exterior.  

De igual modo, no sentido de proporcionar aos seus clientes produtos e serviços complementares 

à oferta tradicional do segmento Private, foi promovida uma maior aproximação ao banco de 

Investimento - Gestão Discricionária, Corretagem, Créditos Estruturados, Private Equity, Carteiras 

de Obrigações, Carteiras de Estruturados e Derivados e Assessoria Financeira, tendo como foco 

clientes que ou por dimensão ou por sofisticação procuram e valorizam este tipo de 

oferta/serviços. 
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O volume global de activos sob gestão da Espírito Santo Activos Financeiros, que exerce a sua 

actividade em Portugal, Espanha, Luxemburgo, Reino Unido, Angola e Brasil através de 

sociedades especializadas, atingiu cerca de 18,0 mil milhões de euros, o que representa um 

decréscimo de 10,8% face ao ano anterior. Ao nível dos fundos de investimento, o ano foi 

marcado pela reestruturação da oferta de produtos através do processo de fusão que envolveu 

dez fundos de investimento mobiliário. Por outro lado, de salientar o alargamento da oferta de 

produtos com o lançamento de oito novos fundos mobiliários especiais de investimento/flexíveis e 

ainda o lançamento de seis novos fundos imobiliários fechados de subscrição particular. No 

Luxemburgo, é de destacar o lançamento do Fundo Especial de Investimento Espírito Santo 

Rockefeller Global, S.A. SICAV SIF – Energy Fund, no final do ano. No Reino Unido, foi lançado o 

primeiro fundo através da Nau Capital que atingiu 200 M€. Em Angola, foi também lançado o 

primeiro fundo de investimento imobiliário, tendo o mesmo atingido, no final do ano, o montante 

de mais de 100 milhões de dólares. Em Espanha, o volume total de activos sob gestão fixou-se 

em mais de 1700 M€.  

No âmbito da internacionalização das suas actividades foi adquirida uma sociedade gestora no 

Brasil, denominada BESAF – BES Activos Financeiros Ltda, na qual participa indirectamente em 

50% do capital. 

O resultado consolidado do exercício da ESAF apresenta uma diminuição de 19,2% resultante da 

diminuição dos volumes sob gestão, reflexo da crise intensa vivida pelos mercados financeiros 

durante o ano de 2008. 

Apesar da turbulência dos mercados financeiros e das difíceis condições económicas registadas 

nas principais economias mundiais durante o ano de 2008, em especial após o mês de Setembro, 

o Banco Best prosseguiu a sua estratégia de melhoria continua de todas as formas de 

interacção com os clientes. Neste sentido destaca-se a introdução pela primeira vez em Portugal 

de simuladores interactivos baseados em Web 2.0, a disponibilização de um Centro Multimédia e 

dos RSS Feeds e também uma versão do sítio integralmente em inglês. Já no final do ano foi 

disponibilizado o Mobile Banking, dando a possibilidade de acesso dos clientes ao sítio do BEST 

via telemóvel com ‘browser Internet’, sendo de ressalvar que em menos de um mês mais de três 

centenas de clientes aderiram a esta forma de interacção. 

Segundo os dados divulgados pela CMVM e relativos ao primeiro semestre, o Banco BEST 

reforçou a sua liderança na distribuição de fundos de investimento estrangeiros em Portugal, com 

uma quota de mercado de 29,1%, um acréscimo de 2,6 pontos percentuais face aos 26,5% do 

período homólogo. 
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Na área de trading o Best procedeu também a um reforço significativo da oferta de produtos e 

serviços sendo o primeiro banco português a disponibilizar, em simultâneo, duas plataformas de 

negociação de Warrants OTC – a do Citibank e Commerzbank - correspondendo a mais de 700 

warrants no total. Por outro lado, a oferta de ETFs aumentou em mais de 50% para 400 títulos 

disponíveis e o acesso ao serviço Best Trading Pro foi alargado através da disponibilização de um 

acesso Web e acesso Mobile.

 Na área de banking destaca-se o lançamento dos cartões de débito e crédito da gama iSavings,

um inovador programa de poupança para investimento, bem como o início da disponibilização do 

crédito pessoal. 

Os activos de clientes atingiram 1166 M€, um crescimento de 4% face ao ano anterior e o 

resultado líquido situou-se em 2,4 M€, representativos de um aumento de 20,9% em termos 

homólogos. 

4.2.3  Médias Empresas 

A evolução deste importante segmento de clientes caracterizou-se pelo reforço da política de 

diversificação das receitas, através do cross-selling de produtos e serviços especializados, 

produtos de gestão de risco, assessoria de banca de investimento, seguros e trade finance

(beneficiando neste último caso da forte presença comercial que o Grupo detém junto do 

segmento exportador), que se traduziu no crescimento acentuado do seu produto bancário 

(+14,1% em relação ao período homólogo do ano anterior). 

Apesar da atenuação do ritmo de crescimento do crédito a empresas, o Grupo manteve um 

elevado nível de apoio ao tecido empresarial, com um crescimento homólogo do crédito a 

empresas de 13,4% (8,5% na actividade doméstica). Para esta evolução contribuiu, por exemplo, 

a liderança do BES nas linhas de crédito bonificado PME Invest, enquadradas no QREN: nas linhas 

PME Invest I e II o BES liderou com uma quota de cerca de 30% do montante de crédito 

homologado, perfazendo um total de cerca de 500 M€. No actual contexto de mercado, o Grupo 

BES tem privilegiado a concessão de crédito aos clientes de baixo risco, tendo sido ajustadas as 

margens praticadas em consequência do agravamento do custo de funding.

A evolução do crédito tem sido acompanhada por uma política rigorosa de reciprocidade na 

captação de recursos e pelo continuado esforço de diversificação de receitas decorrentes da 

prestação de serviços da globalidade das entidades que integram o universo do Grupo BES. 

De destacar o continuado esforço e sucesso na captação de novos clientes, com um total de 680 

novos clientes activos. 
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No âmbito da acção comercial de captação e desenvolvimento de negócio com clientes ibéricos, o 

número de clientes activos em Portugal e Espanha atinge já o total de 599 – cerca de 310 

empresas espanholas com presença em Portugal e 289 empresas portuguesas com presença em 

Espanha, o que representa 38% do universo potencial de empresas de bom risco com presença 

nos dois países. 

O Internet Banking para empresas – BESnetwork –, registou um forte crescimento tendo 

alcançado os 72 mil utilizadores no quarto trimestre, um crescimento de 12,3% face ao período 

homólogo. O número de acessos progrediu 15,8% e o total de operações efectuadas aumentou 

24,2%, fruto do aumento de clientes e também do número de funcionalidades disponíveis. 

O BES lançou em Novembro de 2008 um serviço pioneiro no mercado bancário ibérico - o 

BESnetwork -, um portal internacional de Internet Banking para empresas com negócios em 

Portugal, em Espanha, ou em ambos os países.  

No novo BESnetwork encontra-se um conjunto variado de novas funcionalidades, sendo a sua 

grande vantagem o facto de permitir que os clientes do BES e do BESSE consultem e 

movimentem todo o património das suas empresas nas duas geografias a partir de um único 

portal, com dados de acesso e experiência de utilização integrada, e recorrendo aos mecanismos 

de cobrança e pagamento de ambos os países. Este serviço será alargado a outras áreas 

internacionais.

A crise financeira internacional observada no exercício em apreço também teve repercussões nos 

sectores de leasing e de factoring, que apesar de contribuírem significativamente para o 

financiamento da economia portuguesa, sentiram esta situação adversa. Assim, a produção da 

Besleasing e Factoring (que foi integrada, em 31 de Dezembro de 2008, no Banco Espírito 

Santo) registou uma retracção de 5,3% em relação ao ano anterior, tendo no entanto atingido 

cerca de 4,8 mil milhões de euros. O desenvolvimento da actividade conduziu a um aumento da 

carteira de crédito em 376 M€. O reflexo da crise económico-financeira repercutiu-se ligeiramente 

nos indicadores de crédito vencido, tendo sido bastante atenuado pela rigorosa política seguida 

pela empresa na concessão de crédito.  
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4.2.4 Grandes Empresas e Institucionais

A actividade desenvolvida ao longo de 2008, foi marcada por uma importante dinâmica comercial, 

com especial ênfase para o cross-selling, em coerência com a estratégia de diversificação das 

fontes de receita, destacando-se o aumento do comissionamento originado em serviços, 

nomeadamente derivados (que aumentaram os proveitos 234% face ao período homólogo), 

banca de investimento (+162,4%) e trade finance (+28,2%). 

O peso das comissões dos serviços atinge já 20% do produto bancário do segmento e, em 

conjunto com a receita de recursos, representa 36% do produto bancário (no período homólogo 

situava-se em 32%). 

Desde sempre que o apoio à internacionalização das empresas portuguesas é de um dos 

principais eixos de actuação do BES. Face à actual conjuntura económica, o Banco decidiu 

reforçar ainda mais esta componente de apoio, tendo criado em 2008 uma estrutura dedicada e 

especializada no acompanhamento de empresas com maior potencial de internacionalização e de 

desenvolvimento de comércio externo. Esta nova estrutura, em conjunto com o reforço do 

programa de realização de missões empresariais a mercados estratégicos para as empresas 

portuguesas, como seja Angola, Marrocos, Argélia, Brasil e os Emirados Árabes Unidos irá 

contribuir para que o Grupo, através da sua presença internacional, permita a abertura de novos 

mercados para os seus clientes. 

4.2.5 Banca de Investimento

A actividade do BES Investimento decorreu sob condições extraordinariamente adversas para a 

economia, em geral e para o sector financeiro e para a banca de investimento, em particular. Não 

obstante, e beneficiando de uma crescente diversificação de negócios e áreas de actuação 

geográfica, o BES Investimento apresentou um produto bancário de 187,9 M€, apenas inferior em 

6,8% ao do exercício precedente, que atingiu os 201,5 M€. Já o produto bancário comercial subiu 

5,2% face ao ano anterior, uma performance bastante positiva face à conjuntura vivida nos 

mercados financeiros. Este desempenho deve-se, sobretudo, à estratégia de expansão 

internacional, já que 61% do produto bancário foi gerado fora de Portugal. A contribuição directa 

de 2008 apresentou um decréscimo de 15% face a 2007 e devido ao grande acréscimo nas 

imparidades de activos registadas no exercício, o resultado líquido, no montante de 47,6 M€, 

apresentou uma redução de cerca de 34,9% face ao ano anterior. 
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Relativamente à performance das diversas áreas de negócio em 2008, destaca-se o seguinte:  

Na área de Fusões e Aquisições, o BES Investimento interveio em mais de 40 transacções, com 

um valor global aproximado de 4 mil milhões de euros. Como operações mais relevantes, 

referimos (i) em Portugal, a assessoria financeira ao Grupo LeYa na aquisição do Grupo Oficina 

do Livro e à Opway na aquisição da Recigroup; (ii) em Espanha, a assessoria à Ibersuizas e à 

Aries Industrial Y Naval na venda de uma participação de controlo na Aries Complex, S.A. à 

Aciturri Aeronáutica; e (iii) no Brasil, a assessoria à Vivo Participações na aquisição da Telemig 

Part e Telemig Celular e respectivas ofertas voluntárias e obrigatórias.

Na área de Project Finance, 2008 foi novamente um ano de intensa actividade, com a 

concretização de mais de 50 operações entre as quais se salientam: (i) a assessoria financeira e 

participação como Mandated Lead Arranger no concurso para a Concessão Rodoviária do Douro 

interior, no montante de 900 M€ (Portugal); (ii) a participação como Mandated Lead Arranger no

refinanciamento de 594 M€ à Generg para a construção de parques eólicos e mini-hídricas com 

uma capacidade instalada de 440 MW; (iii) a participação como Mandated Lead Arranger no 

refinanciamento das facilidades seniores providenciadas à Wembley National Stadium Limited no 

montante global de 350 milhões de libras; (iv) a assessoria financeira ao Ministério dos 

Transportes de Angola, na reestruturação dos sectores de transportes públicos rodoviários e de 

transportes ferroviários de Angola; (v) a participação como Mandated Lead Arranger do 

financiamento da Linha 4 do Metro da cidade de São Paulo, Brasil no montante global de 240 

milhões de dólares (vi) a assessoria financeira ao consórcio composto pela Ascendi e grupo Leão 

vencedor no leilão da concessão SP 300 – Rodovia Marechal Rondon Leste, em São Paulo, Brasil; 

(vii) a participação como Mandated Lead Arranger do financiamento de 1,4 mil milhões de dólares 

à Cintra para a construção e concessão da auto-estrada SH130 no Texas, EUA; e (viii) a 

participação como Mandated Lead Arranger no financiamento de 862 M€ para a construção de 

um parque fotovoltaico de 120 MW em Espanha (projecto“Tuin Zonne Project”). 

Na área de Acquisition Finance, o ano foi marcado por um menor número de transacções 

concretizadas em Espanha e por uma maior dinâmica no mercado português. Entre as operações 

concretizadas destacam-se as seguintes: (i) em Portugal, Joint Mandated Lead Arranger no 

financiamento da aquisição através de LBO de parte dos activos de geração eólica da Enersis pela 

Iberwind (dívida de 1100 M€); (ii) na Polónia foi concretizada a primeira operação, sendo o BESI 

Arranger de um LBO sobre a CTL, companhia que efectua o transporte ferroviário de mercadorias 

e que foi adquirida pela Bridgepoint Capital (dívida de 515 milhões de zlotis). 



Apresentação dos Resultados do                                                                               Lisboa, 29 de Janeiro de 2009 
Exercício de 2008  23

Na área de Mercado de Capitais – Renda Variável: (i) em Portugal, a actuação como Joint 

Global Coordinator & Bookrunner do IPO da EDP Renováveis no montante de 1567 M€; como 

Joint Bookrunner da emissão de 1000 milhões de dólares de Exchangeable Bonds do BES 

Finance, indexadas ao valor das acções ordinárias do Banco Bradesco; como Bookrunner do 

aumento de capital da Espírito Santo Financial Group e; (ii) no Brasil, a actuação como Co-

Manager na distribuição secundária de acções ordinárias da COPASA – Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais, no montante de 400 milhões de reais.   

Na área de Mercado de Capitais – Renda Fixa: (i) em Portugal, a montagem e o 

agenciamento de 41 novos Programas de Papel Comercial, num montante global de 1460 M€, dos 

quais destacamos os programas para a BRISA (200 M€), para o Grupo Teixeira Duarte (100 M€ e 

120 M€), para a Zon Multimédia (100 M€) e para a REFER (100 M€), e a liderança conjunta de 

duas emissões para o Banco Espírito Santo, com um montante de 1250 M€ cada, relativas a uma 

emissão a taxa variável e uma emissão de Obrigações Hipotecárias, e a OPS das obrigações 

Sporting SAD no montante de 19 M€; e (ii) no Brasil, no mercado externo, a participação como 

Joint Lead Manager nas notes emitidas pelo Banco Panamericano (130 milhões de dólares) e pelo 

Banco BMG (200 milhões de dólares) e, no mercado local, a participação como co-manager nas 

debêntures emitidas pela American Banknote (180 milhões de reais) e a participação, como 

Mandated Lead Arranger na abertura de crédito para a Latapack (135 milhões de dólares), ao 

abrigo de um A/B Loan do IFC. 

Na área da Corretagem, (i) o BES Investimento subiu um lugar nos rankings dos maiores 

operadores no mercado, tanto em Portugal como em Espanha, recuperando a liderança da 

Euronext Lisbon com uma quota de mercado de 11,7% e alcançando o quinto lugar na Bolsa de 

Madrid com uma quota de mercado de 5,6%; (ii) no Brasil, e fruto de uma maior integração com 

as restantes corretoras do BES Investimento, a BES Securities intensificou durante o ano de 2008 

o processo de diversificação geográfica da sua carteira de clientes, passando a oferecer os seus 

serviços a clientes europeus e norte-americanos, sendo a qualidade da sua equipa de research

evidenciada no ranking anual da revista “Institutional Investor”; (iii) Na Polónia, iniciou-se em 

Julho a actividade de corretagem, operando o BES Investimento tanto com clientes internacionais 

como com clientes polacos. A equipa de research local cobre actualmente cerca de 30 empresas 

cotadas na Bolsa de Varsóvia. 
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Na área de Private Equity o ano foi marcado pelo fecho da subscrição do Espírito Santo 

Infrastructure Fund I no montante de 80,7 M€, acima do objectivo fixado aquando do seu 

lançamento e pela realização de investimentos no montante de 27 M€, com destaque para as 

participações na Iberwind (empresa que adquiriu parte dos activos eólicos da Enersis em 

Portugal). 

A actividade desenvolvida pelo BES Investimento durante 2008 mereceu o reconhecimento 

internacional, com a atribuição de prémios e referências de prestígio, designadamente:  

� “Americas Infrastructure Deal of the Year 2008” pela revista Project Finance 

International relativamente à liderança da operação de financiamento à construção da Via 

4 do Metro da cidade de São Paulo, no Brasil. 

� Liderança da actividade de fusões e aquisições em Portugal e na Península Ibérica, por 

número de transacções completas, nas League Tables da Bloomberg e da Mergermarket.

�  “Best Investment Bank in Portugal” em 2008, pela World Finance.

� 5ª posição no ranking global de Mandated Lead Arrangers do sector de Energias 

Renováveis, de acordo com o “Infraestructure Journal”.

4.3 Unidades Operacionais no Exterior 

As unidades no exterior têm tido um papel preponderante na performance conseguida pelo 

Grupo, apresentando níveis de crescimento superiores aos verificados no mercado doméstico: o 

crédito a clientes aumentou 27,6% enquanto que os recursos totais de clientes registaram uma 

quebra de 15,0%; os activos totais atingiram os 27,0 mil milhões de euros, correspondente a um 

acréscimo de cerca de 5,0% face ao exercício precedente. 

milhões de euros

Dez, 07 Dez, 08 Var % Dez, 07 Dez, 08 Var %

Activos Totais (1) 68 069 71 934 5,7 25 750 27 019 4,9

Crédito a Clientes (incluindo securitizado) 39 782 42 261 6,2 7 607 9 703 27,6

Recursos Totais de Clientes 40 727 43 193 6,1 14 718 12 504 -15,0
(1) Activo Líquido + Actividade Asset Management + Outra Desintermediação Passiva + Crédito Securitizado não consolidado

ACTIVIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS NO EXTERIOR

Actividade Doméstica Actividade Internacional
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Através da Sucursal em Espanha o BES desenvolve a sua actividade nas áreas de banca 

patrimonial (afluentes), banca de empresas e private banking.

O ano de 2008 foi um ano de consolidação, nomeadamente a nível organizativo, com a 

implementação de uma nova estrutura de directores territoriais que permite um maior enfoque na 

banca de aconselhamento.  

Na banca de empresas consolidou-se a abordagem integrada do Grupo às empresas na Península 

Ibérica. Tendo sido efectuada uma adequação dos spreads de crédito às condições de custo de 

funding, assistindo-se a uma moderação do crescimento do crédito tendo em conta as debilidades 

de mercado a nível mundial e concretamente em Espanha. 

O Banco Espírito Santo Angola consolidou durante o ano de 2008 o seu posicionamento de 

banco universal de referência no mercado angolano, destacando-se por manter, a par com a 

projecção de uma imagem de solidez, confiança e excelência no serviço prestado ao cliente, os 

melhores índices de rentabilidade e eficiência. A comprová-lo a atribuição em 2008 dos seguintes 

prémios: melhor banco a operar em Angola e melhor banco da Africa Sub-Sariana, atribuídos pela 

Global Finance e EMEA Finance e pela World Finance, respectivamente. Este posicionamento tem 

sido acompanhado com o aumento gradual da quota de mercado ao nível do activo e dos 

depósitos de clientes.  

A estrutura comercial é composta por 28 balcões (18 dos quais em Luanda), dois centros de 

Empresas, um centro Private em Luanda e um Gabinete de Banca de Investimento. Na área de 

gestão de activos ficou formalmente constituída a BESAACTIF, Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento, a primeira sociedade gestora de fundos em actividade em Angola. Tendo sido 

autorizado e constituído um fundo de investimento imobiliário fechado com a duração de cinco 

anos e cuja adesão superou as expectativas.  

Em 31 de Dezembro de 2008, o activo líquido ascendia a 3529 M€, representando um acréscimo 

de 171% quando comparado com o exercício anterior; os recursos de clientes atingiram 1681 M€, 

o que representa um aumento de 103% face ao exercício de 2007; o crédito concedido a clientes 

e a carteira de títulos (constituída por dívida pública soberana) ascenderam a 1180 M€ e 1674 

M€, respectivamente, correspondendo a um crescimento homólogo de 104% e 231%. A evolução 

verificada resulta da materialização de uma estratégia de médio e longo prazo que tem vindo a 

ser implementada em todos os segmentos em que o Banco actua.  
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De realçar as diversas iniciativas, em conjunto com o Grupo BES, no sentido de promover 

deslocações a Angola de empresários europeus, nomeadamente portugueses, espanhóis e 

alemães.  

O produto bancário ascendeu a 129 M€, que compara com 87 M€ do exercício anterior (+49%), 

para o que contribuiu o aumento do resultado financeiro (+103%) e dos serviços a clientes 

(+19%). Apesar do crescimento dos custos operativos relacionado com o aumento significativo 

da actividade, o Banco apresenta elevados níveis de eficiência, traduzidos num Cost to Income de 

32,6%, que compara com 38,0% do exercício anterior. O resultado do exercício ascendeu a 81,6 

M€, o que compara com 51,0 M€ no período homólogo anterior, representando um crescimento 

de 60%. 

A actividade do ES Bank (EUA) continuou a registar progressos, com a estrutura da carteira de 

crédito a evoluir com base em segmentos com melhor risco, apresentando um crescimento de 

24,4% em relação ao final do exercício de 2007 (considerando valores em moeda local). Embora 

localizado em Miami, na Florida, esta unidade do Grupo BES não participou no mercado de crédito 

à habitação - subprime - ficando fora da zona afectada por este tipo de risco. O resultado 

operacional registou uma melhoria suportada pelo aumento da margem financeira e pelo 

crescimento das comissões. Os activos sob gestão atingiram 795 milhões de dólares, um 

montante ligeiramente inferior ao registado no final de 2007, reflexo da crise dos mercados 

financeiros. 

Em 2008, as actividades da Banque Espírito Santo et de la Vénétie (França), apesar de 

desenvolvidas num contexto económico-financeiro bastante difícil, proporcionaram um resultado 

bruto de exploração de 23 M€, superior ao de 2007 em 14,3%. Tal foi conseguido em virtude do 

bom desempenho das áreas de financiamento estruturado e financiamento imobiliário, nas quais 

o respectivo produto bancário, apresentou um acréscimo de 21,6% e 14%, respectivamente. As 

actividades de banca de empresas e banca da comunidade portuguesa residente em França, 

cliente do BES em Portugal mantiveram-se em níveis sensivelmente idênticos aos do ano anterior. 

Em 2008, o Banco procedeu à elaboração e lançamento de um plano estratégico a três anos, o 

qual assenta numa diversificação das linhas de negócio existentes, alargando a expertise a novos 

nichos sectoriais e disponibilizando equipas vocacionadas para o aconselhamento às empresas e 

para as actividades de private banking. 

O produto bancário total atingiu o montante de 39,9 M€, traduzindo-se num aumento de 8,5%, 

face a 2007. O resultado líquido do exercício, calculado de acordo com as normas IFRS, situou-se 

nos 12,5 M€ (face a 12,9 M€ em 2007). 
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Num contexto de forte instabilidade dos mercados financeiros e, por arrastamento, com 

implicações negativas na actividade económica dos EUA e da Europa, com efeito de contágio aos 

principais países asiáticos, o Banco Espírito Santo do Oriente (Macau) continuou a aplicar 

uma grande selectividade e rigor na concessão de crédito e a privilegiar, como orientação 

prioritária, a captação de recursos junto de clientes. Assim, o Banco registou um crescimento 

sustentado da actividade, com o total do activo líquido a atingir o valor de 202,2 M€, 

representando um aumento de 26,4 %, comparativamente a 2007. O produto bancário registou 

uma diminuição de 32,1% e o resultado do exercício (base IFRS) cifrou-se em 368 milhares de 

euros, registando um decréscimo de 78,6%, explicado, essencialmente, pela variação negativa da 

reavaliação ao justo valor da nossa carteira de Fixed Interest Rate Notes. De referir o forte 

crescimento dos depósitos de clientes que registaram um aumento de 107,6 %, em relação ao 

período homólogo do ano anterior. 

A actividade da Sucursal do BES em Londres centra-se no negócio de banca de wholesale no 

mercado europeu, sendo um importante dinamizador da expansão internacional do Grupo BES. 

Apesar das profundas alterações nos mercados financeiros, com a turbulência a intensificar-se 

desde meados do ano transacto, a Sucursal manteve um comportamento positivo. No âmbito da 

política de funding, destaque para a autonomia financeira, apesar da forte restrição de liquidez no 

mercado londrino. Como unidade de crédito especializado, a Sucursal tem tido uma actuação de 

enorme selectividade na concessão de crédito, mantendo uma conservadora política de gestão de 

risco. Embora com carácter residual, é de referir a prestação de serviços à comunidade 

portuguesa residente no Reino Unido e a oferta de diversos produtos de poupança e de 

financiamento nos mercados britânico e irlandês.  

A Sucursal do BES em Nova Iorque concentra a sua actividade na banca de wholesale,

maioritariamente nos EUA e Brasil, presença que se tem revelado crucial na captação de recursos 

junto de clientes institucionais e corporate americanos, com destaque particular para os depósitos 

de clientes e para a colocação activa do programa de certificados de depósito e do programa de 

papel comercial. Apesar da evolução desfavorável dos mercados, a Sucursal registou neste 

período um forte incremento nos resultados, reforçando a sua posição no desenvolvimento da 

estratégia internacional do Grupo. Também de referir que esta sucursal, não tem activos tóxicos 

em balanço nem participou em qualquer estrutura das designadas operações que afectaram o 

sector bancário nos E.U.A..



Apresentação dos Resultados do                                                                               Lisboa, 29 de Janeiro de 2009 
Exercício de 2008  28

5. SOLIDEZ FINANCEIRA E OUTROS INDICADORES 

5.1 Qualidade do Crédito a Clientes 

O desenvolvimento sistemático da modelização do risco de crédito, a melhoria contínua ao nível 

dos procedimentos e circuitos de decisão, o direccionamento dos créditos para os segmentos de 

clientes e para produtos com menor risco e o reforço dos meios afectos à recuperação têm 

permitido um maior controlo do risco da carteira de crédito.  

absoluta relativa

DADOS DE BASE (milhões de euros)

Crédito a Clientes (bruto) 43 161 48 198 5 037 11,7%
Crédito Vencido 507,6 636,9 129,3 25,5%
Crédito Vencido > 90 dias 432,9 524,2 91,3 21,1%

Crédito com Incumprimento (B.Portugal) (a) 604,2 762,0 157,8 26,1%
Provisões para Crédito 990,4 1148,1 157,7 15,9%

INDICADORES (%)

Crédito Vencido / Crédito a Clientes (bruto) 1,18 1,32 0,14 p.p.

Crédito Vencido > 90 dias / Crédito a Clientes (bruto) 1,00 1,09 0,09 p.p.

Crédito com Incumprimento / Crédito a Clientes (bruto)(a) 1,40 1,58 0,18 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito Vencido 195,1 180,2 -14,9 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito Vencido > 90 dias 228,8 219,0 -9,8 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito com Incumprimento 163,9 150,7 -13,2 p.p.

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 2,29 2,38 0,09 p.p.

Carga de Provisões para Crédito 0,49 0,57 0,08 p.p.

Carga Líquida de Recuperações de Créditos Abatidos ao Activo 0,41 0,52 0,11 p.p.

(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/03/2003 do Banco de Portugal

QUALIDADE DO CRÉDITO A CLIENTES

Variação            
Dez, 07 Dez, 08

No entanto, a crise económica que se tem vindo a instalar, tanto em termos domésticos como ao 

nível internacional, traduziu-se num aumento do crédito vencido há mais de 90 dias em 91,3 M€ 

que foi mais que acompanhado pelo aumento do saldo de provisões que totalizou 157,7 M€. 

Os rácios de sinistralidade registaram ligeiros agravamentos tendo o rácio de crédito vencido há 

mais de 90 dias atingido 1,09% (2007: 1,00%), situando-se o rácio de cobertura por provisões 

em 219% o que, nas condições actuais, é muito confortável. 
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Mais uma vez, realçamos a evolução do rácio “Provisões/Crédito a clientes” que passou de 2,29% 

para 2,38%, constituindo-se como um dos níveis de cobertura mais elevados da banca na 

Península Ibérica.  

5.2 Liquidez, Solvabilidade e Solidez Financeira  

5.2.1  Liquidez

Durante o ano de 2008, a instabilidade vivida nos mercados financeiros paralisou quase por 

completo a actividade nos mercados de capitais internacionais, especialmente durante a segunda 

metade do ano. 

Apesar deste contexto bastante adverso, o Grupo aproveitou as escassas janelas de oportunidade 

que surgiram nos mercados de capitais internacionais até Julho de 2008 e executou as seguintes 

emissões de dívida de médio e longo prazo: 

- duas operações de obrigações hipotecárias no montante global de 2500 M€, efectuadas ao 

abrigo do programa estabelecido em Novembro de 2007 – 10.000 M€ Covered Bond Programme;

- uma emissão ao abrigo do programa EMTN de dívida sénior no montante de 1250 M€; e 

- uma emissão de obrigações permutáveis indexadas às acções ordinárias Bradesco, no montante 

de 1000 milhões de dólares. 

A forte deterioração das condições de mercado que se verificaram após a falência da Lehman 

Brothers em 15 de Setembro levou a que em Outubro os governos europeus anunciassem um 

conjunto de medidas visando restabelecer a confiança do mercado, contemplando o alargamento 

das garantias sobre depósitos, a concessão da garantias governamentais ao financiamento dos 

bancos e a possibilidade de injecção de capital nos bancos. 

Neste âmbito, o Governo Português anunciou: 

� a concessão de garantias para o financiamento da banca nacional até ao limite de    

20 000 M€; 

� o aumento da cobertura máxima do Fundo de Garantia de Depósitos de  

 25 000 € para 100 000 €; 

� um plano de recapitalização das instituições financeiras com sede em Portugal. 
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Este conjunto de medidas permitiu que o mercado primário de dívida de médio prazo reabrisse no 

final do ano, quer para o sector não financeiro, como para o sector financeiro, este último através 

da utilização do mecanismo de concessão de garantias disponibilizadas pelos respectivos Estados, 

para se financiarem no mercado de capitais internacional. 

Apesar de ter obtido no final de Novembro a aprovação de concessão de garantia do Estado 

Português, apenas em Janeiro de 2009 o BES concretizou a sua primeira emissão de obrigações 

com garantia da República Portuguesa no montante de 1500 M€.  

Os níveis de liquidez excedentária de curto prazo que caracterizaram o Grupo desde 2001 e se 

verificaram até Setembro de 2008, foram condicionados pelo agudizar das condições que pela 

primeira vez afectaram fortemente as empresas, conduzindo à utilização em maior escala das 

linhas de crédito aprovadas e à redução dos seus depósitos. 

Em contrapartida, a evolução dos depósitos em balanço com um crescimento de 11% em 2008 é 

fundamentalmente suportada pelo segmento de particulares. Este forte dinamismo assume 

particular relevância porque os activos sob gestão em Fundos de Investimento e produtos de 

Bancaseguros registaram apenas uma ligeira redução. 

Adicionalmente o Grupo reforçou a carteira de títulos elegíveis para redesconto, junto dos Bancos 

Centrais ou nos mercados de repos, a qual ascendia a 8,7 mil milhões de euros no final de 

Dezembro de 2008, considerando já o nível de haircut regulamentar aplicável sobre os preços de 

mercado correntes. Deste total cerca de 4,5 mil milhões de euros são elegíveis para redesconto 

junto do BCE. 

5.2.2  Solvabilidade - Basileia II (Novo Quadro Prudencial) 

Fazendo uso da faculdade concedida pelo novo regime prudencial instituído pelos Decretos-Lei 

103/2007 e 104/2007, que transpuseram para o ordenamento jurídico nacional os princípios 

universalmente designados por “Basileia II”, o Grupo posicionou-se para, a partir do exercício de 

2008, utilizar a abordagem baseada no uso de modelos internos (método Internal Ratings Based 

– IRB (Foundation)) para tratamento de risco de crédito e do método Standardized Approach – 

TSA, para tratamento do risco operacional. 
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Culminando um longo período de apetrechamento teórico, estratégico e técnico das diversas 

entidades e estruturas do Grupo para adaptação aos requisitos inerentes às novas abordagens 

adoptadas, conduzido em estreita colaboração com o Banco de Portugal, o Grupo finalizou a 

apresentação da candidatura formal à utilização dos métodos IRB Foundation e TSA no passado 

dia 28 de Novembro. 

À data presente, o Grupo BES encontra-se na fase final do processo de certificação pelo Banco de 

Portugal, para a utilização do IRB Foundation e TSA. Assim, e de acordo com estes métodos, os 

rácios Core Tier 1 e Tier 1 correspondem a 6,1% e 7,1%.  

5.2.3  Solidez Financeira - Rácios de Capital 

No quadro seguinte apresenta-se a relevante informação sobre os activos de risco, fundos 

próprios e rácios de capital segundo as abordagens BIS II Standard (actualmente em vigor) e BIS 

II IRB:

Activos de Risco Equivalentes A 52 856 59 750 55 883
    Banking Book 48 392 53 797 50 132
   Trading Book 4 464 2 911 2 911
    Risco Operacional - 3 042 2 840

Fundos Próprios Totais B 6 067 6 277 6 273

Fundos Próprios de Base C 3 953 3 949 3 946
  - Core Tier I D 3 486 3 412 3 412
   - Outros Elementos  467  537  534

                    (Acções Preferenciais/Fundos Próprios de Base) (15%) (15%) (15%)

Fundos Próprios Complementares e Deduções 2 114 2 328 2 327 a

Rácio Core Tier I D/A 6,6% 5,7% 6,1%

Rácio Tier I C/A 7,5% 6,6% 7,1%

Rácio de Solvabilidade B/A 11,5% 10,5% 11,2%
(1)

(2) Cálculo IRB baseado em modelos internos

milhões de euros

ACTIVOS DE RISCO E CAPITAIS ELEGÍVEIS 
(Banco de Portugal)

Dados provisórios

Variáveis
Dez,07

Basileia I Basileia II 
Standard

Dez,08 (1)

Basileia II 
IRB (2)
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No ano de 2008 os fundos próprios de base (Tier I) foram influenciados pelos desvios actuariais 

provocados pelo rendimento esperado dos fundos de pensões que fez agravar a respectiva 

dedução em 133 M€ e ainda pela existência de reservas de justo valor negativas, 

designadamente nas participações estratégicas, que originou um aumento nas deduções ao Tier I

de 211 M€. 

No âmbito da regulamentação prudencial do Banco de Portugal ocorreram as seguintes alterações 

com impacto material no cálculo dos fundos próprios: 

- tratamento  das mais e menos valias potenciais em títulos de dívida da carteira de disponíveis 

para venda que deixaram de ser, respectivamente, deduzidas ao Tier II e Tier I (Aviso 6/2008); 

- período transitório para os desvios actuariais de 2008, com exclusão dos provocados pelo 

rendimento esperado dos activos dos fundos, a absorver entre 2009 e 2012 (Aviso 11/2008); 

- abolição do limite de 10% para os activos por impostos diferidos (Aviso 9/2008); e 

- aumento do limite do peso das acções preferenciais no Tier I de 20% para 35%. 

Refira-se, por último, que as responsabilidades do Grupo para com pensões de reforma e 

cuidados médicos se encontram totalmente financiadas e rondavam os 2 mil milhões de euros, 

tendo a contribuição para os fundos de pensões no ano, totalizado 538 M€. 
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A valorização das principais exposições accionistas da carteira de “Activos disponíveis para venda” 

traduz perdas potenciais para o conjunto das posições no montante de 179,5 M€. Como decorre 

do actual enquadramento prudencial, as perdas potenciais são deduzidas aos fundos próprios de 

base (Core Tier I) ajustadas pelos activos por impostos diferidos, enquanto que os ganhos 

potenciais em títulos de capital são elegíveis como Tier II em apenas 45% do respectivo valor 

bruto.

milhões de euros

Dez,07 Set,08 Dez,08

Banco Bradesco 661,7 178,3 -20,5

EDP 70,5 -54,0 -75,8

Portugal Telecom 76,0 -29,5 -91,2

B. Marocaine Com. Exterieur 8,6 7,8 8,0

816,8 102,6 -179,5

Activos 
Ganhos  e Perdas potenciais 

brutos

ACTIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA
Principais Exposições em Acções

A evolução das reservas de justo valor repercutiu-se negativamente nos fundos próprios 

complementares tendo tal redução sido compensada pela emissão de 845 M€ de dívida 

subordinada.

Ao longo de 2008 as três principais agências de rating internacionais reafirmaram as suas 

notações atribuídas ao BES:  

� Standard & Poor’s: A / Stable / A-1, tendo como referência o facto de os bancos 

portugueses enfrentarem a actual conjuntura com uma boa posição financeira, 

nomeadamente, no que diz respeito à rendibilidade e eficiência (em 14 de Outubro);  

� Moody’s: Aa3 / Stable / P1, reflectindo o facto de o Banco ter uma forte e diversificada rede 

de balcões ao nível nacional, um bom perfil financeiro e planos de expansão da actividade 

internacional;

� FitchRatings: A+ / Stable / F1, baseado no forte posicionamento do Grupo BES no mercado 

nacional, a sua qualidade dos activos, perfil de baixo risco e adequados níveis de solvência e 

rendibilidade (em 21 de Novembro). 
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5.3  Produtividade e Eficiência 

O crescimento da actividade e a moderação no crescimento dos custos continuaram a reflectir-se 

em ganhos no capítulo da produtividade, designadamente na diminuição do rácio dos custos 

operativos por unidade de activo líquido médio gerido, que progrediu de 1,53% (Dez, 07) para 

1,40% no final do corrente exercício. 

Cost to Income (com mercados) 47,5% 53,0% 5,5 p.p.

Cost to Income (sem mercados) 59,5% 58,2% -1,3 p.p.

Custos Operativos / Activo Líquido médio 1,53% 1,40% -0,13 p.p.

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE E EFICIENCIA

Indicadores Dez, 07 Dez, 08 Variação

A redução dos resultados do trading, por um lado, e a expansão internacional e o alargamento da 

rede doméstica de balcões, por outro, influenciaram negativamente a evolução do indicador Cost 

to Income total. No entanto, considerando este mesmo indicador excluindo os resultados de 

trading conseguiu-se uma melhoria ao passar de 59,5% (2007) para 58,2% . 
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5.4.  Indicadores de Referência do Banco de Portugal 

O quadro seguinte sistematiza os indicadores de referência instituídos pela Instrução n.º 16/2004 

do Banco de Portugal para o final do exercício de 2008, em comparação com os evidenciados no 

ano anterior. 

%

SOLVABILIDADE ( e)

Fundos Próprios / Activos de Risco               11,5 10,5

Fundos Próprios de Base/ Activos de Risco     7,5 6,6

QUALIDADE DO CRÉDITO

Crédito com Incumprimento (a) / Crédito Total 1,4 1,6

Crédito com Incumprimento, liquido (b)/ Crédito Total, líquido (b) -0,9 -0,8

RENDIBILIDADE

Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Capitais Próprios médios( c)
16,5 10,8

Produto Bancário (d) / Activo Líquido médio 3,2 2,6

Resultado antes de Impostos e de Interesses Minoritários / Activo Líquido médio 1,3 0,7

EFICIÊNCIA

Custos de Funcionamento (d)+ Amortizações /  Produto Bancário (d) 47,5 53,0

Custos com Pessoal / Produto Bancário (d) 25,1 27,6
(a) De acordo com a definição constante da Carta Circular nº 99/03/2003 do Banco de Portugal
(b) Crédito líquido de provisões para crédito vencido e para crédito de cobrança duvidosa
( c) Incluem Interesses Minoritários médios
( d) De acordo com a definição constante da Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal
( e) Os valores relativos a Dezembro de 2008 são provisórios e calculados segundo o método standard

INDICADORES DE REFERÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL

Indicadores Dez, 07 Dez, 08

Os indicadores que integram a grelha de referência confirmam a evolução anteriormente 

enunciada: (i) os rácios de solvabilidade evidenciam uma redução devido ao aumento dos activos 

de risco equivalentes associado às novas regras de Basileia II e à expansão da actividade, 

situando-se, porém, acima dos mínimos recomendados pelo Banco de Portugal; (ii) os indicadores 

de qualidade de crédito registam um agravamento, sendo de destacar a circunstância de as 

provisões em balanço ultrapassarem o crédito com incumprimento; (iii) os indicadores de 

rendibilidade afectados pela redução de resultados, apresentam valores inferiores aos do período 

homólogo; e, (iv) os níveis de eficiência também foram influenciados negativamente por menores 

resultados de trading a que se juntou uma superior progressão dos custos devido à expansão da 

capacidade instalada.
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6. OUTROS ASPECTOS  

� Em 31 de Dezembro de 2008 concretizou-se a fusão por incorporação no BES da Besleasing e 

Factoring, Instituição Financeira de Crédito, S.A., entidade que já integrava o Grupo BES e 

cuja actividade era consolidada pelo método integral. 

� Em 9 de Janeiro de 2009 o BES colocou, na sua totalidade, uma emissão de dívida a 3 anos 

garantida pelo Estado no montante de 1,5 mil milhões de euros. Cerca de 80% deste 

montante foi subscrito por investidores internacionais tendo obrigado a rateio com a procura 

registada a elevar-se a 1,9 mil milhões de euros. 

� O BES informou o mercado que vai constituir uma holding para as participações em activos 

disponíveis para venda, onde integrará as suas participações não estratégicas (Portugal 

Telecom, EDP – Energias de Portugal, Banco Bradesco, entre outros). O objectivo do Banco é 

manter uma maioria de controlo da nova holding, que deverá vir a ser cotada em bolsa. 

� O Banco Espírito Santo foi considerado “O Melhor Banco de Custódia em Portugal em 2008”, 

de acordo com a revista internacional Global Finance. Esta distinção ocorre pelo segundo ano 

consecutivo traduzindo o reconhecimento a nível internacional das capacidades desenvolvidas 

pelo Grupo em matéria de Securities Services.

� De igual modo o BES foi distinguido no survey anual conduzido pela revista Global Custodian,

com duas importantes classificações: Top Rated – a mais alta classificação atribuída por esta 

reputada revista da especialidade – para o mercado doméstico e Commended a nível Cross-

Border. Entre os critérios analisados o BES recebe a classificação de “Best in Class” nas 

seguintes categorias: Reporting, Corporate Actions, Proxy Voting, Tax Reclaims, Settlements e

Technology.

� A revista Global Finance distinguiu o BES como o melhor banco na área de Trade Finance em 

Portugal em 2008, escolha que acontece pelo terceiro ano consecutivo. Este prémio distingue 

os melhores bancos a actuar nesta área em 67 países e 4 regiões e baseia-se no volume de 

operações, na presença internacional, na estrutura comercial e nas plataformas tecnológicas, 

bem como na política de pricing das instituições. 
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7. NOTA FINAL 

O Conselho de Administração manifesta o reconhecimento pela confiança que os Clientes, 

Colaboradores, Accionistas e Entidades de Supervisão depositaram no BES e nas demais 

instituições financeiras do Grupo.  

A confiança dos nossos Clientes foi indispensável para que o Grupo continuasse a evoluir 

positivamente nas principais áreas de negócio; a confiança dos nossos Accionistas foi e continua 

a ser condição de sucesso do projecto empresarial Grupo BES; a participação e empenho dos 

Colaboradores foram indispensáveis para a afirmação da marca no mercado e serão 

determinantes para que o Grupo continue a progredir no futuro. 

Às Autoridades Governamentais e de Supervisão, o Conselho de Administração deixa expresso o 

seu agradecimento pela cooperação e confiança que têm dispensado ao Grupo Banco Espírito 

Santo.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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