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Bi campeão do crescimento

Com um lucro líquido a crescer 12 vezes face a 2011 o Banco Carregosa
bisou em tempos de crise com a ajuda dos juros da dívida soberana

Pelo segundo ano consecutivo o Banco
Carregosa arrecadou o prémio do que mais
cresceu entre os bancos médios e peque
nos A performance da antiga corretora
criada em 1833 e transformada em banco

em 2008 não refletiu em 2012 o ambiente
recessivo da economia portuguesa e as di
ficuldades impostas aos portugueses pelas
severas medidas de austeridade decorren

tes do resgate do país
O lucro líquido cresceu 12 vezes face a

2011 para 9 44 milhões de euros A mar
gem financeira aumentou de 2 6 milhões
de euros em 2011 para 9 3 milhões de eu
ros em 2012 Estes resultados fazem do
Banco Carregosa um dos mais rentáveis da
Europa destaca Pedro Duarte presiden
te executivo do banco Em 2012 tivemos
um crescimento generalizado sem penali
zar a solidez financeira mas julgo mesmo
que o que nos distingue é a nossa forma
de fazer banca privada adianta

A abordagem é discreta tradicional e
conservadora mas os resultados demons
tram que os valores tradicionais da banca
não são incompatíveis combons resultados

A suportar os resultados de 2012 esteve
a evolução da margem financeira Apro
veitámos bem a evolução dos juros da
dívida soberana portuguesa Houve tam
bém um aumento dos recursos captados e
beneficiámos ainda do recurso à linha do

Banco Central Europeu afirmou
O ativo total ascendeu a 256 milhões

de euros contra 175 milhões de euros em
2011 0 crescimento dos recursos captados
atingiu os 54 com os recursos de clien
tes e outros empréstimos a atingir os 77 8
milhões de euros O produto bancário su
biu 168 6 para 23 8 milhões de euros A
rentabilidade dos capitais próprios ROE
foi de quase 50 e o banco terminou 2012
com um rácio core tier I superior a 20

O ano de 2013 também está a correr

bem Esperamos uma quebra moderada
nos resultados líquidos provocada por
uma diminuição prudencial da margem
financeira Já 2014 será certamente um

ano difícil com um crescimento econó
mico anémico e antecipam se dificulda
des na generalidade das empresas portu
guesas

Quente

Margem
financeira sobe

A margem financeira do
Banco Carregosa aumentou
de 2 6 milhões de euros em
2011 para 9 3 milhões de
euros em 2012 sobretudo
ajudada pelos ganhos com
os juros da dívida soberana
portuguesa O Banco Carregosa
tinha no final de 2012 cerca
de 100 milhões de euros
em instrumentos de dívida

portuguesa Hoje esse montante
está reduzido a 20 milhões deeuros

Prudência
no crédito

O crédito concedido pelo
Banco Carregosa aumentou
de 9 milhões de euros em

2011 para 39 milhões de
euros em 2011 No entanto
trata se de crédito concedido

apenas para investimento
como explicou o presidente
executivo do banco e não
destinado ao consumo

Aliás Pedro Duarte destaca
que a enorme prudência
na concessão de crédito
um extremo rigor nos
investimentos e grande
atenção às oportunidades
tem sido o segredo do banco
para crescer na crise
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