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Comunicado 

 

Aplicação de Resultados e Distribuição de Dividendos 

 

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) informa que nos termos do artigo 66º, n.º 5 

alínea f) e do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 33º dos 

Estatutos da Caixa Geral de Depósitos, S.A., o Conselho de Administração propôs, no 

âmbito dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021, que o 

Resultado Líquido da Caixa Geral de Depósitos, S.A., no montante de 441.534.238 

euros, tivesse a seguinte aplicação:  

 88.306.848 euros para Reserva Legal;  

 241.070.965 euros para Dividendos; 

 112.156.425 euros para incorporação na rubrica “Outras Reservas e Resultados 

Transitados“ do balanço. 

 

Considerando que a Caixa dispõe de uma situação financeira robusta e que a alteração 

do montante a entregar ao acionista não prejudica a sua capacidade de cumprir com os 

requisitos legais e regulamentares, designadamente, prudenciais, incluindo o MREL 

(Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities); 

 

Considerando, também, as comunicações estabelecidas com as entidades de 

supervisão sobre esta matéria; 

 

E considerando que os resultados líquidos consolidados da Caixa Geral de Depósitos, 

S.A. atingiram um valor total de 583.361.267 euros que, deduzidos do montante acima 

proposto para Reserva Legal, totaliza um montante de 495.054.419 euros; 

 

O Conselho de Administração propõe que, uma vez aprovada a aplicação de resultados 

apresentada nos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021, 

anteriormente mencionada, seja deliberada a distribuição de um montante adicional, no 

valor de 137.160.380 euros, nos mesmos termos e condições da deliberação do 

passado dia 29 de novembro de 2021.  
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Nos termos desta proposta a Caixa Geral de Depósitos, S.A. procederá à entrega ao 

Estado Português, na qualidade de seu acionista único, de um valor total de 

378.231.345 euros. 
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