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BCP informa sobre decisão de rating da
S&P

A S&P reviu em alta o rating intrínseco do Banco Comercial Português S.A. (SACP) de “b”
para “b+” em resposta ao reforço da base de capital do banco atualmente em curso. A
desalavancagem prosseguida e as iniciativas de capitalização específicas, tais como a
venda de uma participação minoritária na subsidiária Polaca e a conversão de
instrumentos subordinados em ações ordinárias, ambas concluídos este ano, contribuíram
para o reforço da posição de capital do banco, numa altura em que os riscos económicos
de Portugal também se estão a reduzir. Adicionalmente, a S&P espera que a recuperação
gradual dos resultados líquidos em Portugal e a recente decisão de fundir a operação em
Angola com o Banco Privado Atlântico, ambos deverão contribuir para a geração de capital
adicional.
A S&P removeu um nível anteriormente incluído para suporte governamental na notação
de rating de longo prazo do Millennium bcp na sequência da implementação da Diretiva de
Recuperação e Resolução Bancária.
Em resultado das alterações referidas a S&P reafirmou as notações de rating de
contraparte de longo e curto prazo do Millennium bcp em “B+/B”.
O outlook é positivo, refletindo quer a possibilidade da envolvente operacional para os
bancos a operar em Portugal se ter tornado menos arriscada quer os progressos adicionais
do BCP na normalização do seu perfile de funding, o que inclui a redução do
financiamento obtido junto do BCE.
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