GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Orientações específicas
O Plano Estratégico que suportou a recapitalização da CGD 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.
Visa assegurar que a gestão de risco da CGD corresponde às melhores normas internacionais e
regulamentares e garantir a implementação de um modelo de negócio de risco eficiente.
Neste âmbito, definiram-se as seguintes orientações específicas:
 Integração das prioridades financeiras e de negócio com a gestão de riscos, nomeadamente
no contexto da estratégia / apetite ao risco, orçamento e gestão do desempenho;
 Implementação de um modelo de gestão de risco completo com três linhas de defesa;
 Atualização da infraestrutura de compliance e auditoria;
 Revisão de todos os processos de gestão de riscos;
 Melhoria da qualidade dos modelos de avaliação de capital;
 Focalização na gestão de ativos na sua propriedade;
 Fortalecimento da monitorização e recuperação de crédito.

Pilar 2 - Ajustamento da infraestrutura operacional doméstica da CGD para aumentar a eficiência.
Foram definidas as seguintes orientações específicas neste vetor do plano estratégico:
 Ajustamento da rede comercial com a redução de cerca de 180 agências;
 Redução do quadro de colaboradores em cerca de 2.200 empregados (para além dos
contratos de saída em 2016 no âmbito do programa de reforma antecipada - Plano
Horizonte);
 Melhoria da gestão dos Recursos Humanos, incluindo a formação;
 Melhoria dos níveis de serviço e atendimento do cliente através da digitalização de
processos.
Pilar 3 - Reestruturação do portfólio internacional com o objetivo de focar em geografias
selecionadas.
A carteira internacional da CGD era composta principalmente por nove filiais e nove sucursais.
No âmbito do princípio global de redução do risco internacional e de focalização em geografias
prioritárias com afinidade de negócios com Portugal, a CGD irá desenvolver uma abordagem focada,
assegurando uma revisão dos modelos de negócio e de governo dos ativos a manter e avançar com
a venda dos ativos a alienar em geografias não prioritárias.
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Pilar 4 - Modernização do franchise comercial das operações domésticas para garantir a
sustentabilidade.
As orientações específicas para este pilar são:
 Revisão da segmentação e upgrade da oferta de retalho;
 Digitalização da experiência do cliente;
 Revisão de modelos de bancassurance e de gestão de ativos para suportar propostas de
valor de retalho e penetração de produtos fora de balanço;
 Definição de um plano para melhorar o volume de envolvimento com as pequenas e médias
empresas (PME), captando operações correntes e comissões de gestão de tesouraria;
 Introdução de um sistema de gestão de desempenho ajustado ao risco e ao capital;
 Otimização de processos de crédito.
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