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A nossa história é curta, mas a confiança que 
os clientes, parceiros e acionistas depositam 
em nós, incentivam-nos a crescer.
Assente nos valores da simplicidade, 
transparência e inovação, focamo-nos 
diariamente nos compromissos assumidos, 
e em entregar cada vez mais e melhor, 
reforçando o voto de confiança que nos é dado.

Somos um 
Banco de Confiança.
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Banco CTT, S.A.

Sede: Avenida D. João II, nº 13, Edifício Báltico, Piso 11º, 1999-001 Lisboa

Pessoa coletiva e matrícula junto da Conservatória do Registo Comercial: 513 412 417

Capital social: € 286.400.000,00

Tel.: +351 210 471 786

Fax: +351 210 471 777

bancoctt.pt

(adiante “Banco”, “Banco CTT” ou “Sociedade”)

Aviso Legal:

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Gestão, as demonstrações financeiras e os respetivos anexos e o Relatório 

de Governo Societário referentes ao exercício de 2019, em reunião que teve lugar no dia 13 de março de 2020, por meios telemáticos, nos termos e ao abrigo 

do disposto no número 8 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais e do respetivo regulamento interno de funcionamento, na sequência do surto 

pandémico de COVID-19. Por esse motivo e atendendo às atuais circunstâncias, não foi possível – até à presente data – obter a totalidade das assinaturas dos 

membros dos órgãos de administração e fiscalização nos Documentos de Prestação de Contas, tendo o Banco CTT, S.A. optado por publicar e reportar a versão 

aprovada do Relatório e Contas, ainda que não integralmente assinada.

http://bancoctt.pt
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Mensagem do Presidente
do Conselho de Administração
Na Assembleia Geral do Banco CTT no dia 13 de setembro, foi em-

possado um novo Conselho de Administração a que tenho a honra 

de presidir.

Este Conselho de Administração distingue-se pela sua independên-

cia. Dos seus sete membros não executivos, quatro são indepen-

dentes e somente dois exercem funções nos CTT. É um Conselho 

de Administração muito rico em termos de diversidade de experiên-

cias profissionais e de conhecimentos acumulados quer em institui-

ções financeiras, quer em meios académicos. Somos um Conselho 

de Administração atento e abordamos as reuniões de Conselho 

com um espírito crítico. É um Conselho de Administração igualmen-

te com uma representação de género mais rica.

É coadjuvado na sua função de supervisão por uma Comissão de 

Auditoria que integra três membros independentes.

O Conselho de Administração irá acompanhar a implementação do 

sistema de controlo de riscos do Banco CTT e quando necessário 

rever as políticas internas do Banco. Pretende levar em considera-

ção a variedade de stakeholders do Banco CTT, incluindo o impac-

to social e ambiental da atividade do Banco. Não esquecendo que 

os clientes são a razão de existir do Banco CTT. Este Conselho de 

Administração não pretende ser um observador passivo, mas tão 

pouco tem a intenção de se envolver na gestão do dia a dia de forma 

espúria, a qual delega na Comissão Executiva.

O Banco CTT é hoje uma instituição plenamente afirmada no siste-

ma financeiro nacional.

Com mais de 500 mil clientes e já ultrapassando os 1.500 milhões 

de euros de recursos de clientes, é uma marca com reconhecimento 

significativo junto da população portuguesa.

É neste contexto que no final do ano de 2019 foi aprovada uma nova 

estratégia de médio prazo. Com uma ambição renovada, o Banco 

CTT entra agora num ciclo com prioridade à rentabilização, poten-

ciando o negócio core de banca de retalho, fazendo crescer as suas 

subsidiárias e começando a explorar oportunidades no segmento 

de pequenas empresas.

O Conselho de Administração irá acompanhar esta nova fase com 

total empenho, sublinhando a plena confiança na capacidade de 

execu ção da Comissão Executiva em atingir resultados em linha 

com o plano estratégico, assim como em todos os colaboradores do 

Grupo Banco CTT.

João Moreira Rato
Presidente do Conselho de Administração
13 de março de 2020

João
Moreira
Rato
Presidente 
do Conselho 
de Administração
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Mensagem do Presidente
da Comissão Executiva
2019 foi mais um ano marcante para o Banco CTT, com uma acele-

ração significativa da atividade comercial, conjugada com um 

crescimento inorgânico que torna a instituição mais completa e 

diversificada.

No negócio de retalho de particulares o crescimento da base de 

clien tes não abrandou. No final do ano, o Banco CTT contava com 

mais de 500 mil clientes e mais de 1.200 milhões de euros de recur-

sos em balanço, afirmando de forma inequívoca o seu dinamismo e 

natureza distintiva no sistema financeiro nacional.

Com uma rede de 212 lojas e em crescente ganho de produtividade, 

o último ano foi excecional do lado dos recursos de clientes, com um 

crescimento total de 750 milhões euros, 350 dos quais através da 

oferta de PPR.

Com este registo, imediatamente no primeiro ano de comercia-

lização, o Banco CTT torna-se num player de referência em PPR, 

atingindo uma quota de mercado próxima dos 10%.

Do lado do crédito, o ano foi também de afirmação. Voltámos a ser 

“Cinco Estrelas” no crédito habitação, repetindo o reconhecimento 

da população portuguesa tanto ao nível da oferta, como da qualida-

de de serviço prestada. Também neste produto, o impacto do Banco 

CTT no mercado é incontornável, tendo registado a campanha em 

meios televisivos com maior nível de recordação comprovada.

Ainda na área de crédito habitação, o ano fica marcado pelo lan-

çamento do primeiro “portal de parceiros”, permitindo a geração 

remota de processos pela nossa rede de intermediários, promoven-

do agilidade e qualidade de serviço.

2019 foi também um ano de evolução na subsidiária de pagamentos: 

a Payshop. Com uma rede que cresceu para mais de 4.800 agentes, 

aos quais se juntam as lojas e postos CTT, em 2019 a Payshop re-

gressa a uma tendência de crescimento, com mais de 650 milhões 

euros processados. Para estes resultados contribuíram o programa 

de investimentos na rede agentes, o reforço da comunicação ao 

mercado e ainda a conquista de novos clientes institucionais.

Mas 2019 teve mais novidades no Banco CTT.

Em abril deste ano o Banco CTT concluiu o processo de aquisição da 

321 Crédito, empresa especializada em crédito auto-usado, conso-

lidando a presença num segmento de mercado em crescimento e 

com níveis de rentabilidade distintivos. Com a 321 Crédito o Banco 

CTT fica mais forte e equilibrado, tendo sido já capturada uma 

importante sinergia de funding, otimizando a utilização de liquidez 

obtida na rede de retalho e acelerando o rácio de transformação de 

28% para 69%.

Em 2019 deixamos de ser “apenas mais um banco de retalho” para 

sermos um grupo financeiro diversificado, assente em 3 áreas de 

negócio distintas, mas com valor sinérgico entre si: o retalho bancá-

rio, o crédito especializado e os pagamentos.

É neste contexto que atingimos o primeiro objetivo financeiro a que 

nos propusemos: em 2019 chegamos a breakeven operacional, 

passando a contribuir positivamente para o EBITDA do Grupo CTT.

Se em menos de 4 anos fizemos este caminho, o que poderemos 

esperar para o futuro próximo? Em 2020 entramos numa nova fase, 

absolutamente centrada na rentabilização do investimento realiza-

do, promovendo desde já o segundo objetivo: alcançar o primeiro 

ano de resultado líquido positivo.

No retalho bancário seremos cada vez mais o “primeiro banco” dos 

nossos clientes, aprofundando as relações iniciadas e potenciando a 

rentabilidade do franchise instalado. Seremos um Banco com escala 

em recursos, cresceremos no crédito ao consumo e prepararemos o 

Banco para entrar no segmento das pequenas empresas.

No crédito especializado, a 321 Crédito já iniciou o investimento em 

capacidade comercial, ao qual se junta o turn-around tecnológico 

em curso, permitindo ambicionar uma posição de mercado sem 

precedentes, já em 2020.

Nos pagamentos, 2020 é o ano de “refundação da Payshop”. A con-

cretização do plano tecnológico permitirá a entrada progressiva na 

“arena digital dos pagamentos”, à qual se junta a força da rede de 

agentes, um posicionamento ímpar no mercado.

Em síntese, se 2019 foi um grande ano para o Banco CTT, entramos 

agora num novo ciclo em que não abrandaremos o ritmo. Não es-

queceremos os nossos valores fundacionais. Faremos uma banca 

simples, transparente, de proximidade, centrada nos nossos clien-

tes. Seremos um grupo financeiro mais diversificado, completo, 

focado na criação de valor.

Concluo, em nome da Comissão Executiva e em meu nome pessoal, 

agradecendo o trabalho e a dedicação de todos os que têm partici-

pado no projeto Banco CTT, desde os serviços centrais, à Rede Lojas, 

aos colaboradores Payshop e da 321 Crédito.

Luís
Pereira

Coutinho
Presidente 

da Comissão
Executiva

Estendo ainda o meu agradecimento aos órgãos sociais, a todos os 

nossos parceiros, intermediários de crédito, agentes Payshop e res-

tantes prestadores de serviços. Também eles são Banco CTT.

Gostaria ainda de deixar uma palavra de apreço às Autoridades de 

Supervisão, em particular ao Banco de Portugal que tem acompa-

nhado de forma muito próxima e rigorosa a crescente atividade do 

Banco.

Juntos, renovaremos, todos os dias, o compromisso de fazer uma 

banca diferente, que continue a merecer a confiança dos nossos 

clientes.

Luís Pereira Coutinho

Presidente da Comissão Executiva

13 de março de 2020


