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Gestão de Liquidez 
e Capital

Crescemos em Equipa
Connosco, a confiança cresce 
com uma equipa profissional, 
ambiciosa e com visão.
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Liquidez
e Funding

2.1 Atividades
de Titularização

2.2

Uma das principais componentes da gestão de liquidez é a sua po-

lítica de investimento e financiamento, a qual privilegia a diversi-

ficação por países e setores. Assim, a política de investimento em 

2019 permitiu a criação de uma carteira de ativos elegíveis para o 

Eurosistema que ascendia em 31 de dezembro de 2019 a cerca de 

442,0 milhões de euros (2018: 418,8 milhões de euros).

O indicador de liquidez, Liquidity Coverage Ratio (LCR) alcançou um 

valor confortável de 1.896% (3.102% no final de 2018), significativa-

mente acima dos requisitos mínimos e refletindo a política de inves-

timentos do Banco durante o ano de 2019.

Dada a elevada liquidez, durante o ano 2019, o Banco privilegiou o 

financiamento do seu ativo através dos depósitos de clientes que 

totalizaram em 31 de dezembro de 2019 cerca de 1.284 milhões de 

euros (2018: 884 milhões de euros), utilizando ainda repos como 

instrumentos de otimização do balanço. Não obstante não se ter ve-

rificado a necessidade de recorrer à linha de financiamento estabe-

lecida pelo BCE, o Banco executa ocasionalmente testes de acesso 

a estas fontes de liquidez.

O Banco analisa os prazos residuais de maturidade dos diferentes 

ativos e passivos do balanço. Os volumes de cash inflows e cash 

outflows são evidenciados por intervalos temporais em função do 

seu prazo residual de ocorrência e, a partir daí, apurados os respeti-

vos gaps de liquidez tanto do período como acumulados.

A gestão do risco de liquidez é efetuada na ótica de:

 � Liquidez de curto prazo;

 � Liquidez estrutural; e

 � Liquidez de contingência.

O Banco CTT monitoriza os seus níveis de liquidez de curto prazo em 

relatórios diários de mismatch, incluindo ativos elegíveis, e buffers 

de liquidez, os principais movimentos de entradas e saídas de caixa, 

evolução de depósitos, investimento em ativos fixos e fluxos de 

capital.

No que se refere à liquidez estrutural, o Banco CTT elabora um re-

porte mensal de liquidez, tendo em consideração não só a data de 

maturidade efetiva dos vários produtos como a sua maturidade 

comportamental, através do qual são determinados para cada time 

bucket os mismatches estruturais. Com base neste reporte, e consi-

derando as metas orçamentais estabelecidas é elaborado um plano 

anual de financiamento da atividade, que é revisto periodicamente.

O Banco executa testes de esforço de liquidez com o objetivo de 

identificar os principais fatores de risco de liquidez que afetam o seu 

balanço e testar a resiliência do Banco a crises de liquidez.

Como plano de contingência de liquidez, o Banco definiu um con-

junto de medidas que, quando acionadas, permitirão abordar e/ou 

minimizar os efeitos de uma crise de liquidez. Estas medidas têm 

como objetivo responder às necessidades de liquidez em cenários 

de stress.

Adicionalmente, o Banco executa análises internas de adequação 

de liquidez (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – 

ILAAP) dando cumprimento à Instrução do Banco de Portugal n.º 

2/2019 e às orientações da EBA (EBL/GL/2016/10).

O Comité de Capital e Risco, e o seu antecessor Comité de Riscos 

Financeiros, que reuniram 12 vezes em 2019, analisa a posição de 

liquidez do Banco, nomeadamente, a evolução do balanço, a análi-

se dos gaps e os indicadores chave da atividade (gaps de liquidez e 

comercial, taxas de depósito e crédito). Em síntese, é efetuada uma 

avaliação abrangente do risco de liquidez e a sua evolução, com es-

pecial enfoque nos buffers de liquidez atuais e geração/manuten-

ção dos ativos elegíveis.

O Grupo Banco CTT, ao estruturar operações de titularização, pode 

ter os seguintes objetivos:

 � Diversificar as fontes de financiamento através de:

• Uma titularização permita transformar ativos ilíquidos em 

ativos líquidos e, desta forma, obter financiamento através da 

venda desses ativos;

• Retenção de titularizações para obter liquidez, nomeadamente 

ao utilizar as tranches mais seniores como colateral em opera-

ções de financiamento junto do mercado e/ou do Eurosistema.

 � Reduzir o custo do financiamento, uma vez que a titularização 

de ativos permite obter liquidez com um custo normalmente 

inferior aos que seria possível através de operações de dívida 

sénior não colateralizada.

 � Fazer uma gestão mais adequada do risco de crédito através 

da diversificação dos ativos em Balanço, considerando que as 

operações de titularização e a subsequente venda dos títulos 

no mercado contribuem para reduzir/gerir o risco de crédito que 

advém (naturalmente) da atividade comercial.

 � Gerir o risco de concentração através da venda seletiva de ativos 

que diminui a exposição a mutuários específicos, bem como a 

determinadas classes de ativos (linhas de negócio, setores de 

atividade, etc.).

Anualmente, aquando da elaboração do seu plano de liquidez e 

financiamento, o Grupo, com base nos ativos disponíveis, poderá 

incluir, quando considerado apropriado, o recurso a operações de 

titularização.

Como Investidor, o Grupo não detém posições significativas em 

operações de titularização de créditos originadas por terceiros ou 

em títulos resultantes de operações de retitularização originadas por 

terceiros. No entanto, e para dar cumprimento ao disposto na alínea 

f) do Artigo 449º da CRR, o Banco desenvolveu e implementou um 

processo de gestão e controlo dos riscos que incluem a monitoriza-

ção do risco de crédito e do risco de mercado das posições de titu-

larização que detém no seu balanço. Adicionalmente, e neste con-

texto, não existem operações de cobertura ou outro tipo de proteção 

pessoal contratada com objetivo de reduzir o risco nestas posições.

Descrição das Atividades e Operações de 
Titularização de Ativos do Grupo Banco CTT

Como investidor

O Grupo não detém posições significativas em operações de 

titularização de créditos originadas por terceiros ou em títulos resul-

tantes de operações de retitularização originadas por terceiros, nem 

faz parte da sua atual política de investimentos que o faça no curto 

prazo. No entanto, e para dar cumprimento ao disposto na alínea f) 

do Artigo 449º da CRR, o Banco desenvolveu e implementou um 

processo de gestão e controlo dos riscos que incluem a monitoriza-

ção do risco de crédito e do risco de mercado das posições de titu-

larização que detém no seu balanço. Adicionalmente, e atendendo 

à reduzida significância dos riscos envolvidos, no âmbito da alínea 

g) do Artigo 449º da CRR, não existem operações de cobertura ou 

outro tipo de proteção pessoal contratada com objetivo de reduzir o 

risco nestas posições.

Como originador

Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo tinha em curso 3 operações de 

titularização de ativos originados pela 321 Crédito:

Ulisses Finance No. 1

Esta operação de titularização foi originada em julho de 2017 e 

emitida pela Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, 

S.A. e corresponde a um programa público de titularizações de 

Crédito (Ulisses) sendo a operação Ulisses Finance No.1 coloca-

da junto do mercado. A montagem da operação contou com a 

colaboração dos bancos Citibank e Deutsche Bank, e incluiu uma 

carteira de crédito ao consumo originada pela 321 Crédito. A es-

trutura da operação inclui cinco Tranches de A a E. As Tranches 

A a C estão dispersas no mercado e as Tranches D e E foram 

retidas. Esta operação obteve notações de rating pela DBRS e 

Moody’s para as tranches colocadas no mercado, as Tranches A, 

B e C.

Esta operação inclui uma cláusula de amortização antecipada 

opcional que permite ao emitente resgatar as notas de todas 

as classes emitidas, quando o valor residual dos créditos repre-

sente 10% ou menos do valor da carteira de créditos na data de 

montagem da operação de titularização.

Os ativos subjacentes da operação Ulisses Finance No.1 não 

foram desreconhecidos do balanço uma vez que o Grupo man-

teve substancialmente os riscos e benefícios associados à sua 

detenção.

Chaves Funding No. 8

Esta operação de titularização privada foi emitida em novembro 

de 2019 pela Tagus - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 

e incluiu uma carteira de crédito ao consumo originada pela 321 

Crédito. A montagem da operação contou com a colaboração 

da Sociedade de Advogados PLMJ e do banco Deutsche Bank. 
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A estrutura da operação inclui uma Tranche A e uma Tranche 

B nas notas emitidas, sendo ambas detidas na totalidade pelo 

Grupo.

Esta operação inclui uma cláusula de amortização antecipada 

opcional que permite ao emitente resgatar as notas de todas 

as classes emitidas, quando o valor residual dos créditos repre-

sente 10% ou menos do valor da carteira de créditos na data de 

montagem da operação de titularização

Os ativos subjacentes da operação Chaves Funding No.8 não 

foram desreconhecidos do balanço uma vez que o Grupo man-

teve substancialmente os riscos e benefícios associados à sua 

detenção.

Fénix 1

Esta operação teve início em dezembro de 2014, tendo sido emitida 

pela Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. e titula-

rizou uma parte significativa da carteira de locação financeira da 321 

Crédito à data.

A 321 Crédito não reteve qualquer tranche, pelo que a carteira 

titularizada foi desreconhecida do balanço.

A 321 Crédito manteve a gestão da carteira titularizada, sendo re-

munerada por essa prestação de serviços através da cobrança de 

um servicer fee.

A 31 de dezembro de 2019, não existiam carteiras de créditos a 

aguardar titularização.

Como servicer

O Grupo, através da 321 Crédito, assegura a gestão das carteiras ti-

tularizadas, sendo remunerado por essa prestação de serviços atra-

vés da cobrança de um servicer fee.

Nos quadros que se seguem, com referência a 31 de dezembro de 

2019, estão descritas as principais características para cada opera-

ção de titularização de ativos originados pelo Grupo, nomeadamente 

o seu grau de envolvimento, a existência ou não de uma transferên-

cia significativa do risco de crédito, os valores inicialmente titulariza-

dos e em dívida, a data de início, maturidade legal e revolving:

Durante o ano de 2019, os principais eventos relacionados com ope-

rações de titularização são os que se seguem:

Chaves Funding No. 7

Esta operação de titularização foi emitida pela Tagus - Sociedade 

de Titularização de Créditos, S.A em julho de 2017 sobre uma 

carteira de crédito ao consumo e de locação financeira, origina-

da pela 321 Crédito. A montagem da operação contou com a co-

laboração dos bancos Citibank e Deutsche Bank. A estrutura da 

operação incluía uma Tranche A e uma Tranche B nas notas emi-

tidas, sendo a Tranche A detida em partes iguais pelos bancos 

que montaram a operação e a Tranche B retida.

Na sequência da aquisição do capital da 321 Crédito por parte do 

Banco CTT, em maio de 2019, procedeu-se ao reembolso an-

tecipado da operação Chaves Funding No.7 em julho de 2019, 

substituindo os passivos associados a esta operação por finan-

ciamento intra-grupo. Aquando do seu reembolso, a carteira 

de crédito titularizada tinha um valor nominal de 197.200.000 

euros.

Chaves Funding No. 8

Posteriormente, e após análise estratégica interna, o Grupo 

decidiu efetuar uma nova operação de titularização privada, a 

Chaves Funding No.8, em novembro de 2019, nas condições re-

feridas anteriormente.

Riscos subjacentes às operações de titularização

Como investidor, o Grupo assume os seguintes riscos:

 � Risco de liquidez, na eventual impossibilidade de transação dos 

ativos em função das condições do mercado;

 � Risco de mercado, relativo à possibilidade de incorrer em perdas 

devido a variações inesperadas do preço dos ativos ou das taxas 

de juro praticadas pelo mercado em cada momento;

 � Risco regulatório, relativo à dinâmica na regulamentação, legis-

lação e enquadramento jurídico aplicável às posições detidas;

 � Risco de “prepayment”, relacionado com a possibilidade de os 

reembolsos antecipados serem diferentes do esperado levando 

a um ritmo de amortização diferente do projetado.

 � Risco de crédito, associado à potencial variação do valor dos 

ativos devido à deterioração da qualidade do risco do emitente 

ou do colateral da operação.

No que respeita a acordos para financiamento adicional às opera-

ções, tal como referido no Artigo 449º alínea j) vi) da CRR, o Grupo 

tem depositado em contas de reservas (cash reserve accounts) 

junto dos Transaction Managers um montante de 1.842 milhares de 

euros. Este montante pode ser utilizado para pagar juros das transa-

ções em caso de insuficiência de fundos. Este acordo está refletido 

no balanço do Grupo, não existindo quaisquer outros acordos para 

dar apoio financeiro às operações.

Gestão dos investimentos em operações de titularização e cálculo 

dos requisitos de capital

Os investimentos em instrumentos de dívida resultantes de ope-

rações de titularização ou de retitularização obedecem às políticas 

de investimento em vigor no Grupo em cada momento, alinhadas 

com a política de apetite ao risco, e respeitam os limites definidos no 

âmbito da gestão de risco.

Durante 2019 o Grupo não atuou em titularizações, na aceção do 

Regulamento de Requisitos de Capital (CRR - Capital Requirements 

Regulation), enquanto investidor.

Para as posições, como investidor nas operações de titularização ori-

ginadas pela 321 Crédito, a nível individual, o Banco, uma vez que não 

existe uma notação externa atribuída, que tem conhecimento de-

talhado da carteira de créditos subjacente, efetuou o look-through 

tratando as mesmas de acordo com o definido na alínea 1 do artigo 

253º da CRR. A 31 de dezembro de 2019 estas posições ascendiam 

a 327.306 milhares de euros.

Relativamente às operações de titularização em que o Grupo atua 

como originador concluiu-se que as mesmas, com exceção da ope-

ração Fénix, não cumprem com os critérios de desreconhecimento 

previstos no Artigo 243º da CRR pelo que, para efeitos prudenciais, 

as posições em risco são os créditos titularizados. Este tratamento 

decorre do facto de o Grupo deter as tranches residuais estando su-

jeito aos principais riscos e benefícios. Portanto, não são calculados 

requisitos de capital para as posições de titularização detidas sob a 

forma de notas, mas sim sobre as carteiras de crédito subjacentes.

Chaves Funding No.8 Ulisses Finance No.1 Fenix

Objetivo da operação de Titularização Obtenção de Funding Obtenção de Funding Obtenção de Funding

Tipo da Operação de Titularização Titularização Tradicional Titularização Tradicional Titularização Tradicional

Instituições Patrocinadoras

Tagus (Issuer) Deutsche 
Bank (Transaction Manager, 

Paying Agent and Transaction 
Accounts Bank)

Sagres (Issuer) Citibank 
(Transaction Manager, Paying 

Agent and Transaction 
Accounts Bank) Law 

Debenture (Common 
Representative), Servdebt 

(Backup Servicer)

Gamma (Issuer) Banco 
Efisa (Arranger, Transaction 
Manager and Paying Agent) 

Santander (Transaction 
Accounts Bank)

Informação sobre a Titularização:

Data de Início 28/11/2019 10/07/2017 12/12/2014

Maturidade Legal 01/11/2034 10/07/2033 30/06/2037

Step-up date

Revolving (em anos) 2 1 -

Ativos titularizados (iniciais) 310.500 141.300 75.052

Valor em Dívida (ao fecho de 2019) 323.048 86.638 40.401

Valor em Dívida dos Títulos

Classe A / Classe única 312.588 120.100 40.401

Classe B 16.952 7.000 n.a

Classe C n.a. 7.100 n.a

Classe D n.a. 7.100 n.a

Classe E n.a. 3.500 n.a

Existência de situações de "apoio implícito" de 
acordo com o Artº 449º (r) da CRR

Não Não Não

Percentagem de ativos cedidos 95% 93% 100%

Mais-valia inicial / Valor das posições de 1ª perda 
readquiridas

16.025 3.500 -

(valores expressos em milhares de euros)
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O Banco CTT procura uma elevada solidez financeira consubstan-

ciada na manutenção de um rácio de fundos próprios totais (relação 

entre os fundos próprios e os ativos ponderados pelo risco) acima 

do mínimo estabelecido na Diretiva 2013/36/UE e no Regulamento 

(UE) nº575/2013 (“CRR”, Capital Requirements Regulation), aprova-

dos em 26 de junho de 2013 pelo Parlamento Europeu e Conselho 

Europeu, sendo competência do Conselho de Administração a defi-

nição da estratégia a adotar em termos de gestão de capital.

ICAAP

O ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) é um 

processo importante na gestão do risco do Grupo com o objetivo de 

identificar o capital necessário para cobrir adequadamente os riscos 

em que o Banco incorre no desenvolvimento da sua estratégia de 

negócio atual.

O Grupo realiza um exercício anual de autoavaliação para determinar 

os níveis de adequação de capital face ao seu modelo de negócio. 

Este processo encontra-se regulamentado pela Instrução nº3/2019 

do Banco de Portugal e pelas guidelines da EBA, e cumpre os obje-

tivos do Pilar II do Acordo de Basileia II, no sentido de garantir que os 

riscos a que as instituições se encontram expostas são corretamen-

te avaliados e que o capital interno de que dispõem é adequado face 

ao respetivo perfil de risco.

O ICAAP é uma ferramenta que permite ao Conselho de 

Administração testar a adequação da capitalização do Banco aos 

riscos da sua atividade, sustentabilidade do plano estratégico do 

orçamento no médio prazo e o respetivo enquadramento nos li-

mites de risco definidos no seu Risk Appetite Statement. O ICAAP 

conduz o Grupo na avaliação e quantificação dos principais riscos 

a que poderá encontrar-se exposto, constituindo-se assim igual-

mente um importante instrumento de gestão na tomada de deci-

sões relativamente aos níveis de risco a assumir e às atividades a 

empreender.

O Grupo calcula o capital interno utilizando os modelos regulamen-

tares, sendo desta forma o seu capital interno composto pelos seus 

fundos próprios regulamentares.

Relativamente à análise dos riscos, o Grupo opta por modelos 

mais simples, muitas vezes baseados em modelos regulamen-

tares e considera que a estimativa de capital económico para o 

Risco Operacional abrange os Riscos de Sistema de Informação, de 

Compliance e de Reputação.

As abordagens de quantificação do capital económico para cada um 

dos riscos foram as seguintes:

Capital Regulamentar

O CRR compreende um conjunto de disposições transitórias que 

permitem a aplicação faseada dos requisitos, prevendo a possibi-

lidade de as instituições de crédito acomodarem gradualmente os 

novos requisitos, quer ao nível dos fundos próprios quer ao nível dos 

rácios mínimos de capital.

Os indicadores prudenciais de solvabilidade têm por base as normas 

regulamentares aplicáveis, o CRR, bem como os Avisos 6/2013 e 

10/2017 do Banco de Portugal e que regulamenta o regime transi-

tório previsto no Regulamento em matéria de fundos próprios.

O Banco utilizou, no cálculo de requisitos de capital, o método stan-

dard para riscos de crédito e de contraparte, o método do indicador 

básico para efeitos de risco operacional e o método padrão com a 

abordagem baseada na maturidade para o risco de mercado.

Os fundos próprios principais de nível 1 do Banco incluem: a) o capi-

tal realizado e as reservas e resultados retidos, b) deduções regula-

mentares relacionadas com ativos intangíveis, goodwill e a perdas 

relativas ao exercício em curso e c) filtros prudenciais. O Banco não 

apresenta fundos próprios adicionais de nível 1 nem fundos próprios 

de nível 2.

Os fundos próprios e os rácios de capital consolidados em 31 de de-

zembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 são os seguintes:

Tipos de Risco Métricas

Risco Estratégico Modelo Interno

Risco Operacional

Método do Indicador Básico

Risco de Sistemas de 
Informação*

Risco de Compliance*

Risco de Reputação*

Risco de Crédito Modelos Internos

Risco de Mercado Modelo VaR

Risco de Taxa de Juro Instrução 34/2018

Risco de Taxa de Câmbio n/a

* Estes riscos são tratados juntamente com o Risco Operacional

Gestão
de Capital

2.3
(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

CRR  
Phasing in

CRR Fully 
Implemented

CRR 
Phasing in

CRR Fully 
Implemented

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital 286.400 286.400 156.400 156.400

Resultados Transitados (66.148) (66.148) (48.661) (48.661)

Outras Reservas (207) (207) (53) (53)

Filtros Prudenciais 15 15 (1) (1)

Reservas de justo valor (1) 16 16 - -

Additional Valuation Adjustment (AVA) (2) (1) (1) (1) (1)

Deduções aos elementos de fundos próprios principais de nível 1 (96.825) (97.415) (42.909) (43.569)

Perdas relativas ao período em curso (8.011) (8.011) (17.487) (17.487)

Ativos intangíveis (27.624) (27.624) (24.981) (24.981)

Goodwill (61.085) (61.085) (406) (406)

Adoção IFRS 9 (104) (695) (35) (695)

Elementos não deduzidos a Fundos Próprios de acordo com o Artigo 
n.º 437 da CRR

2.094 2.094 - -

Ativos por imposto diferidos 2.094 2.094 - -

Participações em entidades financeiras - - - -

Fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1) 123.236 122.645 64.776 64.116

Fundos próprios de nível 1  (Tier 1 Capital) 123.236 122.645 64.776 64.116

Fundos Próprios Totais 123.236 122.645 64.776 64.116

RWA 646.601 646.266 275.186 274.706

Risco de Crédito 600.298 600.298 258.673 258.673

Risco Operacional 45.816 45.816 16.513 16.513

Risco de Mercado 487 487 - -

Ajustes IFRS 9 - (335) - (480)

RÁCIOS DE CAPITAL

Common Equity Tier 1 19,06% 18,98% 23,54% 23,34%

Rácio de Tier 1 19,06% 18,98% 23,54% 23,34%

Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) 19,06% 18,98% 23,54% 23,34%

RÁCIOS MÍNIMOS REGULAMENTARES

Common Equity Tier 1 7,00% 7,00% 6,375% 7,000%

Rácio de Tier 1 8,50% 8,50% 7,875% 8,500%

Rácio de Fundos Próprios Totais (Total capital ratio) 10,50% 10,50% 9,875% 10,500%

(1) Reserva de justo valor relativa a ganhos ou perdas de ativos financeiros valorizados ao justo valor.
(2) Ajustamentos de valor adicionais necessários para ajustar os ativos e passivos avaliados ao justo valor.



P / 45
Relatório & Contas
2019

P / 44

P / 45
INTRODUÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO CONTAS E NOTAS ÀS CONTAS RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

Informação Sobre o Grupo Banco CTTMensagem do Presidente do Conselho de Administração Contas e Notas às Contas Consolidadas de 2019
Contas e Notas às Contas Individuais de 2019Gestão de Liquidez e CapitalMensagem do Presidente da Comissão Executiva

Sistema de Controlo Interno
Gestão do Risco 
Informação Complementar

A decomposição dos ativos ponderados pelo risco, no que se refere ao risco de crédito, é a seguinte:

No que se refere aos fundos próprios principais de nível 1, salien-

ta-se o contributo positivo, no ano de 2019, do aumento de capital 

efetuado, e do impacto em sentido inverno dos resultados líqui-

dos registados e do incremento do goodwill devido à aquisição da 

321 Crédito. Relativamente aos requisitos de capital, destaca-se o 

acréscimo significativo do valor dos riscos ponderados das exposi-

ções com risco de crédito, que inclui a incorporação da 321 Crédito.

Em 31 de dezembro de 2019 os ativos ponderados pelo risco atingi-

ram 643.064 milhares de euros (31 de dezembro de 2018: 274.393 

milhares de euros), dos quais 596.761 milhares de euros (31 de de-

zembro de 2018: 257.829 milhares de euros) dizem respeito a risco 

de crédito.

A tabela seguinte mostra a distribuição geográfica das exposições re-

levantes para o cálculo do buffer contra-cíclico. Importa também notar 

que a 31 de dezembro de 2019 o Banco CTT não tem exposições re-

levantes a geografias com um buffer contra cíclico diferente de zero:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Exposições

Espanha - 807

Luxemburgo - 262

Portugal 536.158 133.089

Utilização de Avaliações de Rating Externo:

O Banco CTT utiliza os ratings de ECAI (External Credit Assessment 

Institutions), nomeadamente os ratings emitidos pela Moody’s, S&P, 

Fitch e DBRS, para as posições em risco sobre instituições de crédito 

com um prazo de vencimento residual superior a 3 meses e para as po-

sições em risco sobre empresas. Desta forma, o Banco utiliza a relação 

padrão publicada pela EBA entre ECAIs e graus de qualidade de crédito.

Rácio de Alavancagem

A gestão do risco de alavancagem enquadra-se dentro da estraté-

gia a adotar em termos de gestão de capital e é da competência do 

Conselho de Administração.

O Rácio de Alavancagem foi introduzido pelo CRR, com o objetivo de 

monitorizar o grau de alavancagem da instituição.

O Banco CTT monitoriza este rácio regularmente e garante o seu 

cumprimento total e continuo no seu planeamento estratégico.

O valor do rácio de alavancagem em 31 de dezembro de 2019 foi de 

7,7% (31 de dezembro de 2018: 6,5%), acima do limite regulamentar 

de 3%. O rácio é calculado utilizando o Tier 1 Capital.

As exposições utilizadas para o cálculo do rácio de alavancagem, em 

31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, são apresenta-

das no quadro seguinte:

No âmbito do apuramento do ponderador de risco a aplicar no cálculo 

do RWA, a alocação das avaliações de crédito do emitente ocorre como 

se segue:

a) as posições sobre títulos de dívida recebem as notações atribuí-

das especificamente a essas emissões;

b) caso não existam notações de risco específicas para as emissões, 

como referido em a), são consideradas, se existirem, as notações 

de risco atribuídas aos emitentes das mesmas;

c) as posições em risco de natureza creditícia que não sejam repre-

sentadas por títulos de dívida recebem apenas, e quando existirem, 

as notações de risco dos emitentes.

Às datas de referência o Banco apresentava as seguintes exposições:

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Grau de Qualidade do 
Crédito

Instituições, maturidade 
residual >3m

Empresas
Instituições, maturidade 

residual >3m
Empresas

1 - - - -

2 - 14.620 203 25.300

3 4.350 - 28.922 109

4 - - 38.862 262

5 - - - -

6 - - - 506

Sem rating 30.480 - 56.368 9.906

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Resumo da reconciliação dos ativos contabilísticos 
e das exposições do rácio de alavancagem

Total de ativos que constam nas demostrações financeiras 1.665.878 1.001.774

Ativos intangíveis (88.709) (25.387)

Ajustamento para instrumentos financeiros derivados 1.414 -

Reservas de reavaliação (16) -

Ajustamento para STF (securities financing transactions) - -

Ajustamento para elementos extrapatrimoniais 30.620 20.881

Outros ajustamentos 457 591

Medida de exposição total do rácio de alavancagem - transitional 1.609.644 997.859

(valores expressos em milhares de euros)

2019

Rubricas de risco
Posição em risco 

original
Ativos ponderados pelo 

risco (1)
Ponderador de risco (2) Requisito de Capital (2)

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 471.363 - 0% -

Outras Instituições de Crédito 166.395 53.193 32% 4.255

Empresas 18.044 10.534 58% 843

Clientes de retalho 467.489 340.773 73% 27.262

Empréstimos garantidos por bens imóveis 421.795 150.487 36% 12.039

Crédito em incumprimento 7.487 11.024 147% 882

Outros elementos 57.072 34.287 60% 2.743

Total 1.609.645 600.298 37% 48.024

(1) Ponderador de risco: Ativos Ponderados pelo risco / Posição em risco original.
(2)  Conforme entendimento da CRR, Art 438º c).

(valores expressos em milhares de euros)

2018

Rubricas de risco
Posição em risco 

original
Ativos ponderados pelo 

risco (1)
Ponderador de risco (2) Requisito de Capital (2)

Administrações Centrais ou Bancos Centrais 424.294 - 0% -

Outras Instituições de Crédito 236.084 123.233 52% 9.859

Empresas 44.950 32.535 72% 2.603

Clientes de retalho 4.354 437 10% 35

Empréstimos garantidos por bens imóveis 247.199 86.953 35% 6.956

Crédito em incumprimento 128 128 100% 10

Outros elementos 40.850 15.388 38% 1.231

Total 997.858 258.673 26% 20.694

(1) Ponderador de risco: Ativos Ponderados pelo risco / Posição em risco original.
(2)  Conforme entendimento da CRR, Art 438º c).
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No ano de 2019 o rácio de alavancagem transitional apresentou um 

crescimento de 1,2 pontos percentuais, justificados pelo aumento de 

capital, mais que proporcional ao crescimento dos ativos.

(valores expressos em milhares de euros)

2019 2018

Rácio de Alavancagem

Valor das posições em risco

Exposições Extrapatrimoniais de acordo com o artigo 429.º, n.º 10 do CRR 30.620 20.881

Outros ativos de acordo com o artigo 429.º, n.º 5, do CRR 1.579.024 978.700

Montante dos ativos deduzidos - Fundos próprios de nível 1 - full implemented (457) (480)

Exposição total ao rácio de alavancagem - full implemented 1.609.187 997.378

Exposição total ao rácio de alavancagem – transitional 1.609.644 997.859

Capital e ajustamentos regulamentares

Tier 1 capital - fully phased-in definition 122.646 64.116

Tier 1 capital - transitional definition 123.236 64.776

Rácio de alavancagem - fully implemented Tier 1 Capital 7,6% 6,4%

Rácio de alavancagem - transitional Tier 1 Capital 7,7% 6,5%


