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Mensagem do Presidente

Para o Banco Credibom, à semelhança de todas as instituições financeiras, o ano de 2008 fica marcado por uma crise que começou 
por ser financeira e que rapidamente se transformou numa crise económica, ensombrando todas as perspectivas de crescimento das 
economias ocidentais .

Apesar das intervenções do Banco Central Europeu, a descida das taxas de juro não evitou o agravamento dos custos de refinanciamen-
to, reflexo da desconfiança reinante no mercado financeiro mundial que não fez a distinção entre os bancos americanos, atingidos pelas 
ondas de choque das políticas de crédito imobiliário excessivamente permissivas, e os bancos europeus, muitas vezes mais prudentes 
mas incapazes de evitar o efeito de contágio numa economia globalizada .

Com o apoio do seu accionista – Grupo Crédit Agricole – o Banco Credibom soube enfrentar as dificuldades e manter a posição privile-
giada que detém no mercado: 

•	 No mercado Automóvel, assegurando um crescimento significativo no financiamento de veículos novos;

•	 No mercado Lar, reduzindo significativamente o peso das operações portadoras de risco elevado;

•	 No mercado de Crédito Pessoal, fidelizando um maior numero de clientes .

Simultaneamente, o Credibom iniciou um plano de modernização e reorganização das suas unidades de tratamento de Risco e de Back 
Office no sentido de disponibilizar a parceiros e clientes um serviço de qualidade e eficiência acrescidas .

Embora o ano de 2009 se anuncie difícil para a economia Portuguesa, o Banco Credibom, suportado no profissionalismo dos seus 
colaboradores, manterá o seu empenho, disponibilidade e determinação no desenvolvimento responsável da sua actividade nos vários 
segmentos do crédito ao consumo . Desta forma, e enquanto líder de mercado do crédito ao consumo em Portugal, o Banco Credibom 
assume o compromisso de contribuir para a sustentação e superação da economia portuguesa .

Presidente da Comissão Executiva
Dr . Dominique Jean Richard Manoury
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