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Glossário
Aplicações em títulos
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados + Ativos financeiros disponíveis para
venda + Investimentos detidos até à maturidade.

Cobertura de exposições de crédito diferidas sob probação(2)
Imparidades acumuladas de exposições de crédito diferidas sob probação / Total de
exposições diferidas sob probação.

Cobertura de NPE (Exposições não produtivas)(2)
(Imparidades acumuladas de: Títulos de divida + Crédito + Exposições extrapatrimoniais) /
Total de exposições não produtivas (bruto).

Cobertura de NPL (Crédito não produtivo)(2)
Imparidades acumuladas de crédito / Total de crédito não produtivo (bruto).

Cost-to-income(1)
Custos de estrutura / (Produto global da atividade + Resultados em empresas por
equivalência patrimonial).

Custos com pessoal / Produto global da atividade(1)
Custos com pessoal / Produto global da atividade.

Custo do risco de crédito
Imparidade do crédito do período (líquida) / Saldo médio* do Crédito a clientes (bruto).

Custos de estrutura
Custos com o pessoal + Gastos gerais administrativos + Depreciações e amortizações do
período.

Custos de estrutura / Ativo líquido médio
Custos de estrutura / Ativo líquido médio*.

Margem financeira estrita
Juros e rendimentos similares - Juros e encargos similares.

Margem financeira alargada
Margem financeira estrita + Rendimentos de instrumentos de capital.
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Margem complementar
Resultados de serviços e comissões + Resultados de operações financeiras + Outros
resultados de exploração.

NPE (Exposições não produtivas)(2)
(Títulos de divida não produtivos + Crédito não produtivo + Exposições extrapatrimoniais não
produtivas) / (Total bruto de: Títulos de divida + Crédito + Exposições extrapatrimoniais).

NPL (Crédito não produtivo)(2)
Crédito não produtivo / Total Crédito (bruto).

Produto global da atividade
Margem financeira alargada + Margem complementar.

Produto global da atividade / Ativo líquido médio(1)
(Produto global da atividade + Resultados em empresas por equivalência patrimonial) / Ativo
líquido médio*.

Rácio de Transformação(1)
(Crédito a clientes - Imparidade acumulada para crédito a clientes) / Depósitos de clientes.

Rácio de exposições de crédito diferidas(2)
Total de exposições de crédito diferidas sob probação / Total crédito a clientes (bruto)

Rendibilidade bruta dos ativos (ROA)(1)(3)
(Resultado líquido + Impostos + Interesses que não controlam) / Ativo líquido médio*.

Rendibilidade bruta do capital próprio (ROE)(1)(3)
(Resultado líquido + Impostos + Interesses que não controlam) / Capitais próprios médios*.

Rendibilidade do capital próprio tangível (ROTE)
Resultado líquido / (Capitais próprios médios* - Ativos intangíveis médios*).

Rendibilidade líquida dos ativos (ROA)(3)
(Resultado líquido + Interesses que não controlam) / Ativo líquido médio*.

Rendibilidade líquida do capital próprio (ROE)(3)
(Resultado líquido + Interesses que não controlam) / Capitais próprios médios*.

Resultado bruto de exploração
Produto global da atividade - Custos de estrutura
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Resultados de serviços e comissões
Rendimentos de serviços e comissões - Encargos com serviços e comissões.

Resultados operacionais
Resultado bruto de exploração - Provisões e Imparidades

_______________________________________________
* Média das últimas 13 observações mensais.
1) De acordo com o definido pela Instrução nº 6/2018 do Banco de Portugal.
2) De acordo com o definido pela EBA.
3) Resultado após impostos: Resultado líquido do exercício atribuível ao acionista da CGD e o
Resultado líquido do exercício atribuível a interesses que não controlam.
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