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Comunicado 
 

Subida do rating atribuído pela Fitch Ratings para investment grade 

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) informa que, em 09 de março de 2022, a Fitch 

Ratings aumentou os ratings IDR (Issuer Default Rating) e da dívida sénior preferencial de 

longo prazo da Caixa de BB+ para BBB-, revendo o seu outlook de Positivo para Estável. 

A subida do rating reflete a melhoria da qualidade de ativos mesmo durante o período 

pandémico, a resiliência da rendibilidade - assente na liderança de mercado e fortes níveis 

de eficiência - e os melhores rácios de capital. Os ratings IDR e da dívida sénior preferencial 

de curto prazo foram elevados de B para F3. 

Em simultâneo, o rating de dívida sénior não preferencial de longo prazo subiu igualmente 

em um nível de BB para BB+ e da dívida Tier 2 de BB- para BB.  

O rating para os depósitos da Caixa foi elevado a BBB, um nível acima do atribuído à dívida 

sénior preferencial e igualando o rating da dívida pública Portuguesa. Esta notação reflete 

a maior proteção conferida aos depósitos em caso de resolução. 

O regresso à categoria de investment grade pela Fitch surge após um período de onze 

anos e ocorre na sequência de duas subidas verificadas durante a implementação do Plano 

Estratégico 2017-2020, fruto do progressivo reforço da solidez, rentabilidade e qualidade 

dos ativos. Com esta alteração, a Caixa é agora avaliada em nível de investment grade por 

todas as agências internacionais que acompanham o seu rating, constituindo um 

importante marco na evolução e no posicionamento da Caixa no mercado. 
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