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BES – BANCO ESPÍRITO SANTO   
 

DASD 
 

PROGRAMA “REALIZAR MAIS” 

Mais inovação e mais matemática... 

 

EMPRESA 

O grupo Banco Espírito Santo (BES) desenvolve a sua actividade no sector financeiro, com 

posições de destaque em áreas estratégicas de negócio, como a Banca de Particulares 

(Banca de Retalho e Private Banking), Banca de Empresas, Banca de Investimento e 

Gestão de Activos. Com sede em Lisboa e cotação no Euronext Lisbon, está sujeito à 

supervisão do Banco de Portugal e da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM) e internacionalmente pelas entidades que regulam os sectores financeiros nos 

países onde opera. O grupo BES está presente nos seguintes índices: PSI 20, Euronext 

100, Dow Jones Eurostoxx, Dow Jones Stoxx 600 Banks, FTSE All World Developed. 

 

O grupo BES caracteriza-se por ser a terceira maior instituição financeira em Portugal em 

termos de activos líquidos totais (59,1 mil milhões de euros em 31 Dezembro de 2006); 

ter uma quota média de 19 por cento no mercado bancário nacional; ser o segundo maior 

banco cotado; ser o quarto maior grupo no PSI 20; e ter cerca de 1,7 milhões de clientes 

no país e cerca de 45 mil no resto do mundo. 

 

Encontra-se presente em quatro continentes e 18 países e possui 23 plataformas a operar 

internacionalmente. Em Portugal, o BES opera através de uma rede de retalho de 630 

balcões, complementada com 28 centros Private e 27 centros de empresas. Tem sete 

subsidiárias e associadas (BES Espanha, BES Angola, BES Oriente/Macau, BES 

Investimento do Brasil, BES Vénétie/França, ES Bank/EUA e ES PLC/Irlanda); cinco 

sucursais internacionais (Nova Iorque, Londres, Cabo Verde, Nassau e Ilhas Caimão), 
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uma sucursal financeira exterior (Madeira) e 12 escritórios de representação (Toronto, 

Newark, Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Colónia, Milão, Joanesburgo e 

Xangai). A 31 de Dezembro de 2006 o grupo BES contava com 8 804 colaboradores. 

 

O ano de 2006 ficou marcado pela necessidade de estabilização da estrutura do BES após 

a fusão por incorporação do Banco Internacional de Crédito e pela integração de algumas 

actividades que estavam a ser desenvolvidas por subsidiárias e por agrupamentos 

complementares de empresas. 

 

PROJECTO 

Para tornar mais visível a sua gestão socialmente responsável, o grupo BES criou, em 

2004, o programa “Realizar Mais”, que agrega todas as iniciativas de responsabilidade 

social e sustentabilidade que permitem concretizar os princípios e a missão do 

Desenvolvimento Sustentável. Assenta num conceito inovador, que consiste na divulgação 

das boas práticas do grupo. A estratégia de responsabilidade social é expressa através do 

modelo “3 C’s”: Comprometer, Concretizar e Comunicar. 

 

No âmbito deste programa, o BES tem vindo a desenvolver uma estratégia de maior 

envolvimento e proximidade nos domínios da inovação, investigação e estímulo ao 

empreendedorismo. Assume um papel de referência no que toca à promoção e incentivo à 

inovação em Portugal, através de diferentes iniciativas, nomeadamente do “Concurso 

Nacional de Inovação BES”. 

 

O “Concurso Nacional de Inovação” foi lançado em Junho de 2005 e tem como objectivo a 

promoção da inovação e do conhecimento, nomeadamente na sua aplicação à actividade 

empresarial. As áreas seleccionadas para este concurso tiveram como base a análise 

realizada pelo Espírito Santo Research.  

 

Trata-se de uma iniciativa inédita em Portugal, tanto na forma como congrega um 

número tão alargado de entidades (desde universidades a empresas, entre outras), quer 

pela forma como está estruturada. A criação do concurso, com recorrência anual, resulta 

da necessidade de estimular e incentivar o esforço de I&D individual, académico e 
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empresarial. O BES pretende assim promover a competitividade e o reforço da inovação 

no tecido empresarial português, em especial nas pequenas e micro-empresas, que 

constituem mais de 90 por cento do sector privado no nosso país. O concurso pretende 

ainda aproximar o meio científico das empresas.  

 

Por outro lado, no âmbito do programa de responsabilidade social “Realizar Mais”, o BES 

lançou ainda um projecto de formação, intitulado "Da Matemática à Literacia Financeira". 

Trata-se de um conjunto de iniciativas que pretendem estimular e desenvolver o gosto 

pela matemática, de forma a contribuir para a formação de uma nova geração de 

consumidores de serviços financeiros, crescentemente informada e com maior poder de 

análise e decisão. 

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

O “Concurso Nacional de Inovação BES” conta com os 

seguintes parceiros: Siemens, Fundação Ilídio Pinho, dez 

universidades (Trás-os-Montes e Alto Douro, Porto, Aveiro, 

Escola Superior de Biotecnologia/Católica, Coimbra, Beira 

Interior, Minho, Técnica de Lisboa, Algarve e Évora), um 

instituto politécnico (Leiria), TECMAIA (Parque Ciência e 

Tecnológico da Maia) e grupo Lena. Por sua vez,  o projecto 

“Da Matemática à Literacia Financeira” integra acções do 

próprio BES e parcerias com duas instituições com créditos 

firmados na promoção e divulgação da matemática no 

nosso país – o jornal “O Público” e a Sociedade Portuguesa 

de Matemática. Relativamente ao “Concurso Nacional de 

Inovação BES”, foram recebidas, na primeira edição, 270 candidaturas, tendo sido 

premiados sete projectos que representaram um investimento, por parte do Banco, de 

420 mil euros. Cada um dos prémios por área tem um valor total de 60 mil euros, 

subdividido em três componentes distintas: prémio pecuniário, no valor de 25 mil euros; 

apoio para registo de patente ou outra forma de protecção de propriedade intelectual, no 

valor de 10 mil euros; e estudo de viabilidade do negócio, no valor de 25 mil euros, 

executado pelo BES Investimento. Em 2006, na segunda edição foram premiados seis 
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projectos, o que implicou um investimento de 360 mil euros. A terceira edição do 

“Concurso Nacional de Inovação BES” arrancou a 15 de Março do presente ano, com o 

anúncio da abertura do período de candidaturas. Nesta edição, os sectores a concurso 

são: energias renováveis, fileira florestal, processos industriais, saúde, cuidados pessoais 

e acolhimento e transportes. 

 

No que diz respeito ao projecto “Da Matemática à Literacia Financeira”, todas as 

iniciativas foram desenvolvidas pelo BES com os seus respectivos parceiros, exceptuando 

as “Olimpíadas da Matemática”, que são da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de 

Matemática há 25 anos. 

 

Mais informações em: www.bes.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


