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Identificação da empresa  
 
 

Missão  
 

 

A missão da CGD consiste em contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento económico 

nacional, num quadro de evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, 

acompanhado por uma prudente gestão dos riscos, que reforce a estabilidade do sistema financeiro 

nacional. 

 

Enquanto agente dinamizador do desenvolvimento económico do país, a missão da CGD é 

concretizada através de: 

 Reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas 

portuguesas, sobretudo as PMEs, assegurando as respetivas necessidades de financiamento; 

 Fomento da atividade produtiva, sobretudo de bens e serviços transacionáveis orientados 

para a exportação ou substituição de importações; 

 Apoio ao empreendedorismo e ao processo de recapitalização das empresas portuguesas; 

 Oferta de soluções para as necessidades financeiras das famílias portuguesas ao longo dos 

vários momentos do seu ciclo de vida, fomentando a poupança e o investimento nacional. 
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Objectivos  

  

A recapitalização da CGD foi concebida com base num Plano Estratégico robusto, que define a 

estratégia do Banco até 2020 e evidencia a racionalidade e a sustentabilidade da decisão de 

investimento do acionista único da CGD. 

As medidas contidas no Plano Estratégico visam melhorar o desempenho global da CGD, a fim de 

assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo e a criação de valor para o seu acionista, e têm por 

base os seguintes objetivos:  

 

 Manter a atual posição de liderança da CGD no mercado sem alterar de forma fundamental o 

seu atual modelo de negócio de banco universal;  

 Aumentar a eficiência operacional de operações domésticas, conjugando-a com a 

simplificação da estrutura do Grupo e a reestruturação do portfólio internacional; 

 Garantir retornos atrativos para o investidor (> 9%) num prazo de 5 anos; 

 Reforço dos níveis de solvabilidade do Banco de forma a satisfazer os requisitos definidos 

pelos supervisores e as expectativas do mercado (CET 1 acima de 12,5%); 

 Manter um modelo de governo e de gestão independente e responsável. 
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Políticas da Empresa 

 

O Plano Estratégico 2017-2020 assenta em quatro pilares essenciais: 

 Pilar 1 - Reestruturação da carteira de ativos da CGD e reforço do seu modelo de gestão de 

risco com o objetivo de melhorar a solvabilidade e a resiliência do balanço; 

 Pilar 2 - Ajustamento da infra-estrutura operacional doméstica da CGD para aumentar a 

eficiência;  

 Pilar 3 - Reestruturação do portfólio internacional com o objetivo de focar em geografias 

selecionadas; 

 Pilar 4 - Modernização do franchise comercial das operações domésticas para garantir a 

sustentabilidade. 

 
 

Obrigações de Serviço Público  
 
 

Não aplicável 
 
 

 
 
 

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público 
 
 
 

Não aplicável 
 
 
 

 
 

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço 
Público 

 
 
 

Não aplicável 
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