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Comunicado 
 

Resultados do teste de esforço de 2021 ao nível da União Europeia 
 

 

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) foi submetida ao teste de esforço de 2021 ao nível da 

União Europeia, realizado pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), o Banco Central Europeu 

(BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB). 

A CGD tomou conhecimento dos comunicados da EBA relativos ao teste de esforço à escala da 

União Europeia (UE) e reconhece plenamente os resultados deste exercício. 

O teste de esforço de 2021 ao nível da União Europeia não contém um limiar de 

aprovação/reprovação e, em vez disso, foi projetado para ser usado como uma importante fonte 

de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP - Supervisory 

Review and Evaluation Process). Os resultados irão auxiliar as autoridades competentes na 

avaliação da capacidade da CGD em cumprir os requisitos prudenciais aplicáveis perante 

cenários adversos. 

O cenário adverso do teste de esforço foi definido pelo BCE/ESRB e cobre um horizonte temporal 

de três anos (2021-2023). O teste de esforço foi realizado na premissa do balanço a dezembro 

de 2020 permanecer inalterado e, consequentemente, não tem em consideração futuras 

estratégias de negócio e atos de gestão. Não é uma previsão dos lucros da CGD. 

 

Comentários da CGD sobre os resultados do teste de esforço de 2021 ao nível da União 

Europeia 

Da aplicação do cenário adverso resultou um rácio de capital Common Equity Tier 1 (transitional) 

de 15,34% no final do ano de 2023, uma redução de 288 p.b. em comparação com o ponto de 

partida de 18,22% no final de 2020, comparando favoravelmente com o valor de 497 p.b. do 

exercício de 2018. 

A CGD foi o 10º grupo bancário com menor redução de capital entre os 50 bancos incluídos no 

teste de esforço da EBA aos maiores grupos do setor que, no seu conjunto, representam 70% 

dos ativos bancários ao nível da União Europeia. 

Apesar da gravidade do cenário adverso, influenciado pelo impacto da pandemia Covid-19 na 

economia, os resultados da CGD refletem a melhoria consistente da posição financeira e 

prudencial da CGD nos últimos anos e demonstram a robustez do grupo. 

 
Caixa Geral de Depósitos, S.A.  

Lisboa, 31 de julho de 2021 

 

Nuno Pereira  

Investor Relations  

Relações com o Mercado e com a CMVM 

Telefone: +351 21 845 6291 

Email: nuno.miguel.pereira@cgd.pt 

mailto:bruno.miguel.costa@cgd.pt

